ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﻟﻮس اﻧﺠﯿﻠﻮس

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ
ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ھﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑﺤﺜﯿﺔ طﺒﯿﺔ  ،ﻛﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺈن ﻟﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-1

ﯾﺤﻖ ﻟﻲ أن ﯾﺘﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﻋﻤﺎ ﯾﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ.

-2

ﯾﺤﻖ ﻟﻲ أن ﯾﺘﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  ،واﻷدوﯾﺔ  ،و/أو اﻷﺟﮭﺰة  ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن أي ﻣﻦ ھﺬه ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ
ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة.

-3

ﯾﺤﻖ ﻟﻲ أن ﯾﺘﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎطﺮ  ،أو ﻣﻀﺎﯾﻘﺎت  ،أو أﻋﺮاض ﺟﺎﻧﺒﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ.

-4

ﯾﺤﻖ ﻟﻲ أن ﯾﺘﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ  ،إن وﺟﺪت  ،اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺗﻮﻗﻌﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ.

-5

ﯾﺤﻖ ﻟﻲ أن ﯾﺘﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎرات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻲ  ،وﻛﯿﻒ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ أو أﺳﻮأ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ .ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﺨﯿﺎرات إﺟﺮاءات أﺧﺮى  ،أو أدوﯾﺔ أﺧﺮى  ،أو أﺟﮭﺰة أﺧﺮى.

-6

ﯾﺤﻖ ﻟﻲ أن ﯾﺘﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﻌﻼج اﻟﺬي ﺳﻮف ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮا إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت.

-7

ﯾﺤﻖ ﻟﻲ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮح أﯾﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻹﺟﺮاءات .وﯾﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺳﺄل ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﺪأ
اﻟﺒﺤﺚ أو ﻓﻲ أي وﻗﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ.

-8

ﯾﺤﻖ ﻟﻲ رﻓﺾ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ أي وﻗﺖ .ﻟﻦ ﯾﺆﺛﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺘﻲ أو
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﻄﺒﯿﺒﻲ أو ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄي طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى.

 -9ﯾﺤﻖ ﻟﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ وﻣﺆرﺧﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ.
 -10ﯾﺤﻖ ﻟﻲ أﻻ أﺗﻌﺮض ﻷي ﺿﻐﻂ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﺗﺨﺎذي ﻗﺮار ﻋﻤﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺳﻮف أﻗﻮم ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ.
--------------------------------------------------إذا ﻛﺎن ﻟﺪي أﯾﺔ أﺳﺌﻠﺔ أو ﻣﺨﺎوف ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﺳﺆال اﻟﺒﺎﺣﺚ أو ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ .ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ أﯾﻀﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ) ،(OHRPPواﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑﺤﺜﯿﺔ .وﯾﻤﻜﻨﻨﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  participants@research.ucla.edu, 310 – 825 – 5344ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  8:00ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  5:00ﻣﺴﺎء ﻣﻦ ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ إﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ .إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻜﺘﺐ وأﻧﺎ ﻻ أﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻻﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ أو اﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ  ،ﯾﺠﺐ إﯾﺠﺎد ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﯿﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﻔﮭﯿﺔ ﻟﻲ .وﯾﻤﻜﻨﻨﻲ أﯾﻀﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان :
OHRPP, 10889 Wilshire Blvd., Suite 830, Los Angeles, CA 90095-1406.
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