
GIẤY CHẤP THUẬN CÓ HIỂU BIẾT VỀ THAM GIA NGHIÊN CỨU 

Quý vị được đề nghị tham gia một cuộc nghiên cứu. Các nhà khoa học tiến hành nghiên 
cứu để giải đáp các câu hỏi quan trọng có thể giúp làm thay đổi hoặc cải tiến cách thức 
làm việc của chúng tôi trong tương lai. 

Quý vị có thể chọn không tham gia cuộc nghiên cứu này hoặc có thể chọn rời khỏi cuộc 
nghiên cứu bất kỳ lúc nào.  Quyết định không tham gia, hoặc quyết định rời cuộc nghiên 
cứu sau này sẽ không khiến quý vị bị phạt hoặc mất các quyền lợi mà quý vị được hưởng 
khi không tham gia nghiên cứu, và sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của quý vị 
với các nhà nghiên cứu hoặc hãng sở của họ. 

Trước khi quý vị đồng ý tham gia, nhà nghiên cứu sẽ tóm tắt các thông tin quan trọng để 
giúp quý vị quyết định có tham gia hay không. Sau đó các nhà nghiên cứu sẽ cho quý vị 
biết về cuộc nghiên cứu, trong đó bao gồm: 

• Tại sao cuộc nghiên cứu lại được thực hiện
• Bao nhiêu người sẽ tham gia cuộc nghiên cứu
• Diễn biến xảy ra trong cuộc nghiên cứu, bao gồm cả việc quý vị sẽ tham gia trong 

bao lâu và cuộc nghiên cứu có liên quan đến thủ thuật thử nghiệm nào hay không
• Bất kỳ rủi ro hay lợi ích nào có thể gặp hay có được
• Bất kỳ lựa chọn điều trị nào ngoài việc tham gia nghiên cứu
• Cách thức bảo vệ thông tin của quý vị, và cách thức thông tin của quý vị có thể 

được sử dụng trong tương lai
• Cách thức thông báo cho quý vị về các kết luận nghiên cứu mới có thể ảnh 

hưởng đến quý vị và việc tham gia của quý vị
• Ai sẽ đài thọ chi phí điều trị nếu quý vị bị thương tích trong thời gian tham gia 

nghiên cứu
• Bất kỳ khoản chi phí nào mà quý vị cần phải trả, và quý vị có được trả thù lao cho 

việc tham gia nghiên cứu hay không
• Chuyện gì xảy ra nếu quý vị quyết định ngừng tham gia, hoặc bất kỳ lý do gì khiến 

các nhà cung cấp dịch vụ có thể kết thúc việc tham gia nghiên cứu của quý vị

Nếu có thắc mắc về cuộc nghiên cứu hoặc thương tích liên quan đến nghiên cứu, quý vị 
có thể liên lạc: 
Tên:  ________________________________________________  

_________________________________________  Số điện thoại: 

Nếu quý vị có thắc mắc về các quyền của quý vị với tư cách là người tham gia nghiên 
cứu, muốn nói chuyện về các vấn đề, khiếu nại hay quan ngại về một cuộc nghiên cứu, 
hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm hay đóng góp ý kiến nhận xét, vui lòng liên lạc với Văn 
Phòng phụ trách Đối Tượng Nghiên Cứu là Người của IU tại số 800-696-2949 hoặc tại 
irb@iu.edu. 
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CHẤP THUẬN CỦA NGƯỜI THAM GIA 
Cuộc nghiên cứu này, kể cả thông tin ghi trên, đã được trình bày bằng miệng với tôi và tôi 
đồng ý tham gia cuộc nghiên cứu này.  Tôi sẽ nhận được một bản sao của mẫu chấp 
thuận có chữ ký này và phiên bản tiếng Anh của Bản Chấp Thuận Có Hiểu Biết để lưu.  
Tôi đồng ý tham gia cuộc nghiên cứu này. 

Tên Viết Bằng Chữ In của Người Tham Gia: 

Chữ Ký của Người Tham Gia:__________________________Ngày:______________ 

Tên Viết Bằng Chữ In của Cha (Mẹ)/Người Giám Hộ/Người Đại Diện Được Ủy Quyền 
Hợp Pháp (nếu thích hợp):____________________________ 

Tên Viết Bằng Chữ In của Cha (Mẹ)/Người Giám Hộ/Người Đại Diện Được Ủy Quyền 
Hợp Pháp (nếu thích hợp):____________________________ 

Ngày: ___________________________ 


	GIẤY CHẤP THUẬN CÓ HIỂU BIẾT VỀ THAM GIA NGHIÊN CỨU 
	CHẤP THUẬN CỦA NGƯỜI THAM GIA 


