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ໃບລາຍການບ່ົ ງບອກສິດ
ຂອງຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມການຄົ້ນຄ້ ວາ
ສິດເຫລົ່ານີ້ ແມ່ ນສິດຂອງທຸ ກໆຄົນ ຜ້ ◌ູທີ່ຖືກຂໍໃຫ້ ເຂົ້າຮ່ ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ ວາທາງດ້ ານການແພດ. ໃນຂະ
ນະທ່ີ ເປັນຜູ້ ເຂົ້າຮ່ ວມການຄ້ົ ນຄ້ ວາ, ຂ້ າພະເຈ້ົ າມີສິດດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ :
1. ຂ້ າພະເຈ້ົ າມີສິດທ່ີ ຈະຮັບຮູ ້ ສ່ິ ງທ່ີ ການຄ້ົ ນຄ້ ວາກໍາລັງພະຍາຍາມຄ້ົ ນຫາ.
2. ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດທ່ີ ຈະຮັບຮູ ້ ກ່ຽວກັບຂ້ັ ນຕອນຂອງການຄົ້ນຄ້ ວາທັງໝົດ, ຢາ, ແລະ/ຫລື ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ສ່ິ ງ
ຕ່ າງໆເຫລົ່ານີ້ ທີ່ແຕກຕ່ າງຈາກສິ່ງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ໃນການປະຕິບັດແບບມາດຕະຖານ ຫລື ບໍ່.
3. ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຮັບຮູ ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ ຽງຕ່ າງໆ, ຄວາມບໍ່ສະດວກ ຫລື ຜົນກະທົບຂ້ າງຄຽງ ທີ່ອາດຈະເກີດ
ຂ້ຶ ນຢ່ າງມີເຫດຜົນ ເຊ່ິ ງເປັນຜົນທ່ີ ໄດ້ ຮັບຈາກການຄົ້ນຄ້ ວາ.
4. ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດທ່ີ ຈະຮັບຮູ ້ ກ່ຽວກັບສິດຜົນປະໂຫຍດ, ຖ້ າມີ, ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດຄາດຫວັງຈາກການເຂ້ົ າ
ຮ່ ວມຢ່ າງມີເຫດຜົນ.
5. ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຮັບຮູ ້ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກອື່ນໆທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າມີ ແລະ ພວກມັນອາດຈະດີກ່ ວາ ຫລື ຮ້ າຍ
ແຮງກ່ ວາຢູ ່ ໃນການຄ້ົ ນຄ້ ວາ. ທາງເລືອກເຫລ່ົ ານ້ີ ອາດຈະປະກອບດ້ ວຍຂ້ັ ນຕອນການດໍາເນີນງານ, ຢາ ຫລື
ຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ.
6. ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະຮັບຮູ ້ ປະເພດຂອງການປິ່ນປົວທີ່ຈະໄດ້ ຮັບ ຖ້ າວ່ າການຄົ້ນຄ້ ວາເຮັດໃຫ້ ເກີດພະຍາດ
ແຊກແຊງຕ່ າງໆ.
7. ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດທ່ີ ຈະສອບຖາມຄໍາຖາມຕ່ າງໆ ທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການຄ້ົ ນຄ້ ວາ ຫລື ຂ້ັ ນຕອນຂອງການຄ້ົ ນຄ້ ວາ.
ຂ້ າພະເຈົ້າສາມາດສອບຖາມຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ້ກ່ ອນການຄົ້ນຄ້ ວາຈະເລີ້ມຕົ້ນຂ້ຶ ນ ຫລື ຕະຫລອດເວລາໃນຊ່ ວງ
ເວລາຂອງການຄ້ົ ນຄ້ ວາ.
8. ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດທ່ີ ຈະປະຕິເສດການເຂ້ົ າຮ່ ວມເປັນພາກສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງການຄ້ົ ນຄ້ ວາ ຫລື ຢຸ ດ ໄດ້ ຕະຫລອດ
ເວລາ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ິ ນປົວຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ ຫລື ສາຍພົວພັນກັບໝ
ໍ ຫລື ສະຖາ
້
່
ບັນນີ ໃນວິທີທາງອືນ.
9. ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດໄດ້ ຮັບສໍາເນົາ ທ່ີ ໄດ້ ລົງນາມ ແລະ ລົງວັນທີ ໃສ່ ແບບຟອມຍິນຍອມເພ່ື ອການຄ້ົ ນຄ້ ວາ.
10. ຂ້ າພະເຈ້ົ າມີສິດທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບອິດສະລະພາບຈາກຄວາມກົດດັນຕ່ າງໆ ໃນຂະນະທ່ີ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕັດສິນໃຈວ່ າ ຂ້ າພ
ະເຈົ້າຕ້ ອງການເຂົ້າຮ່ ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ ວາ ຫລື ບໍ່.
--------------------------------------------------ຖ້ າວ່ າຂ້ າພະເຈົ້າມີຄໍາຖາມ ຫລື ຄວາມກັງວົນ ຂ້ າພະເຈົ້າສາມາດສອບຖາມກັບນັກຄ້ົ ນຄ້ ວາ ຫລື ຜູ້ ຊ່ ວຍໃນການ
ຄ້ົ ນຄ້ ວາ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດຕິດຕ່ໍ ພົວພັນກັບ ຫ້ ອງການສໍາລັບປ້ ອງກັນຫົວຂ້ໍ ຂອງການຄ້ົ ນຄ້ ວາ (OHRPP)
ເຊ່ັ ນດຽວກັນ, ເຊ່ິ ງຊ່ ວຍປ້ ອງກັນຜູ້ ເຂົ້າຮ່ ວມຂອງການສຶກສາຄ້ົ ນຄ້ ວາ. ຂ້ າພະເຈົ້າສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ ຫ້ ອງການ
ສໍາລັບປ້ ອງກັນຫົວຂ້ໍ ຂອງການຄ້ົ ນຄ້ ວາ (OHRPP) ໂດຍໂທຣະສັບໄປທ່ີ ໝາຍເລກ
participants@research.ucla.edu, 310-825-5344 ຈາກ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ເຖິງ 5:00 ໂມງແລງ, ວັນຈັນ
ຮອດ ວັນສຸ ກ. ຖ້ າວ່ າຂ້ າພະເຈົ້າໂທຫາຫ້ ອງການນ້ີ ແລະ ບ່ໍ ສາມາດເວ້ົ າພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາສະເປນໄດ້ , ຂ້ າພະ
ເຈົ້າຄວນຈະມີຜູ້ ໃດຜູ້ ໜ່ຶ ງທີ່ສາມາດແປຄວາມໝາຍໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນນ້ັ ນ ຂ້ າພະເຈົ້າອາດຈະ
ຂຽນຈົດໝາຍໄປທ່ີ ຫ້ ອງການສໍາລັບປ້ ອງກັນຫົວຂ້ໍ ຂອງການຄົ້ນຄ້ ວາ (OHRPP), 10899 Wilshire Blvd.,
Suite 830, Los Angeles, CA 90095-1406.
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