
Consent to Participate in Research – Short Form Revised 12.4.20  -  KHMER by TranslationsDepartment.com (12/20) - Page 1 of 2 

ការយល់ព្រមក្ន ុងការចូលរមួព្ាវព្ាវ 

ការប្រើពាក្យ “អ្នក្” បៅទូទាំងឯក្សារប េះសាំបៅបលើអ្នក្ចូលរមួ្សាវ្ាវ។ 
វាក្៏សាំបៅបលើរុគ្គលដែលបា អ្ ុញ្ញា តឱ្យផ្ដល់ការយល់្រមស្ារ់ចូលរមួររស់្រធា រទក្ន ុង
ការសិក្ា្សាវ្ាវប េះ។ 
 
អ្នក្ក្ាំរុង្តវូបា បសន ើឱ្យចូលរមួក្ន ុងការ្សាវ្ាវមួយ។ មុ បរលអ្នក្យល់្រម 
អ្នក្្តវូដតផ្ដល់ ូវការសបងេរន រ័ត៌ា គ្ ្លេះបែើមបីជួយអ្នក្ឱ្យយល់ែលងរមូីលបេតុដែលអ្នក្អា
ច ឬមិ អាចចង់ចូលរមួការសិក្ាប េះ។ 
 
មុ បរលអ្នក្យល់្រម អ្នក្បសុើរអ្បងេត្តវូដត្បាររ់អ្នក្អ្ាំរី៖ 
 

(i) បោលរាំណង  ីតិវធីិ  ិងរយៈបរលន ការ្សាវ្ាវ 
(ii)  ីតិវធីិណាមួយដែលសាក្លបង 
(iii) ហា ិភ័យណាមួយដែលអាចបមើលប ើញាមុ  មិ ្សណុក្ចិតត 

 ិងអ្តថ ្របោជ ៍ន ការ្សាវ្ាវប េះ 
(iv)  ីតិវធីិជាំ ួសដែលា អ្តថ ្របោជ ៍សកាត  ុរលន ការរាបាល 
(v) របរៀររ័ត៌ា សាា ត់ លង្តវូររក្ាទុក្  ិង 
(vi)  រណា្តវូទក់្ទងសួរសាំណួរ ដាក្់ពាក្យរណត លង  ិងការរងររួស 

 
ក្ដ ្ងដែលអាចអ្ ុវតតបា  អ្នក្បសុើរអ្បងេត្តូវដត្បារ់អ្នក្អ្ាំរី៖ 
 

(i) សាំណងដែលអាចរក្បា  ឬការរាបាលបវជជសា្សត ្រសិ បរើា ររួស 
(ii) លទធភារន ហា ិភ័យដែលមិ បា បមើលប ើញទកុ្ាមុ  
(iii) កាលៈបទសៈបៅបរលដែលអ្នក្បសុើរអ្បងេតអាចរញ្ឈរ់ការចូលរមួររស់អ្នក្ 
(iv) តនម្រដ ែមណាមួយចាំបពាេះអ្នក្ 
(v) ា អ្វ ីបក្ើតប ើង ្រសិ បរើអ្នក្សប្មចចិតតឈរ់ចូលរមួ 
(vi) បរលអ្នក្្តវូបា ្បារ់អ្ាំរីការដសវ ងរក្ថ្មីដែលអាចរ េះពាល់ឆ ទៈររស់អ្នក្ក្ន ុងការ

ចូលរមួ 
(vii) ម ុសសរ ុន្មម  ន្មក្់ លងបៅក្ន ុងការសិក្ា បេើយ 
(viii) របរៀរដែលអ្នក្្តវូការផ្តល់សិទធិឱ្យប្រើ្បាសរ់័ត៌ា បវជជសាស្រសតស្ារ់ការសិក្ា។ 

ការចូលរមួររស់អ្នក្ក្ន ុងការ្សាវ្ាវប េះគ្ឺសម ័្គ្ចិតត បេើយអ្នក្ លងមិ ្តវូបា រិ ័យ 
ឬបាត់រង់ផ្ល្របោជ ៍ប ើយ ្រសិ បរើអ្នក្រែិបសធមិ ចូលរមួ ឬសប្មចចិតតរញ្ឈរ់។ 
ការចុេះេតែបលខាបលើដរររទប េះា  ័យថាការសិក្ា្សាវ្ាវ 
រមួទាំងរ័ត៌ា ខាងបលើ្តវូបា រណ៌ន្មែល់អ្នក្ផ្ទទ ល់ាត់ 
បេើយអ្នក្សម ័្គ្ចិតតយល់្រមចូលរមួ។ ្រសិ បរើអ្នក្យល់្រមចូលរមួ 
អ្នក្្តវូដតបា ផ្ដល់ចារ់ចម្ងដែលបា ចុេះេតែបលខាន ឯក្សារប េះ 
 ិងបសចក្ដ ីសបងេរន ការ្សាវ្ាវាភាសាអ្ង់បគ្្សាលាយលក្េណ៍អ្ក្សរ។  
 
្រសិ បរើអ្នក្ា សាំណួរ ពាក្យរណដ លង ការរងររួស ក្ងវល់អ្ាំរីការសិក្ាប េះ 
អ្នក្អាចទក្់ទងអ្នក្បសុើរអ្បងេតបដាយប្រើបលខទូរស័រទក្ន ុងបសចក្ដ ីសបងេរការសិក្ាាលាយល
ក្េណ៍អ្ក្សរ។ ្រសិ បរើអ្នក្ា សាំណួរទក់្ទង លងសិទធិាអ្នក្ចូលរមួ្សាវ្ាវាន ក្់ 
ឬ្រសិ បរើអ្នក្ា សាំណូរ ពាក្យរណដ លង 
ឬក្ងវល់ដែលអ្នក្មិ ា អារមមណ៍ថាអ្នក្អាចរិភាក្ាាមួយ្ក្មុសិក្ា 
សូមទក្់ទងអ្នក្តស ូ មតិការការពារការ្សាវ្ាវម ុសសបដាយប្រើបលខទូរស័រទបៅក្ន ុងបសចក្ត ីស
បងេរន ការសិក្ាាលាយលក្េណ៍អ្ក្សរ។  
 
_______________________ __________________________  __________________________ 
េតែបលខាអ្នក្ចូលរមួ  ប ម្ េះអ្នក្ចូលរមួ   កាលររបិចេទ/បរលបវលា(បរើត្មូវ) 
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ាក្សី 

បដាយចុេះេតែបលខាបលើដរររទប េះ អ្នក្ក្ាំរុងរង្ហា ញថា៖  

 រ័ត៌ា ក្ន ុងឯក្សារសបងេរប េះ 
ក្៏ែូចារ័ត៌ា រដ ែមដែលបា ន្មាំមក្បដាយរុគ្គលដែលទទួលការយល់្ រម្តវូបា រង្ហា
ញបៅ្រធា រទបៅក្ន ុងភាសាដែលបរញចិតត  ិងអាចយល់បា ចាំបពាេះ្រធា រទប េះ  ិង 

 សាំណួរររស់្រធា រទ្តវូបា រក្្សាយ 
បេើយចបម្ើយររស់រុគ្គលដែលទទួលការយល់្ រម្តវូបា រង្ហា ញាភាសាដែលបរញចិតត 
 ិងអាចយល់បា ចាំបពាេះ្រធា រទប េះ។ 

 បៅចុងរញ្ចរ់ន ស ន ិសទីយល់្រម្រធា រទ្តវូបា សួរាភាសាដែលបរញចិតត  
 ិងអាចយល់បា ចាំបពាេះ្រធា រទ្រសិ បរើោត់យល់រ័ត៌ា បៅក្ន ុងឯក្សារសបងេរក៏្
ែូចារ័ត៌ា រដ ែមដែលរញ្ជ  ូបដាយរុគ្គលដែលទទួលការយល់្រម 
(រមួទាំងការបឆ្ើយតរ សាំណួរររស់្រធា រទ)  ិងបឆ្ើយតរបដាយវជិជា  

 

 

 

_______________________ __________________________  __________________________ 
េតែបលខាររស់សាក្ស ី  ប ម្ េះសាក្ស ី                កាលររបិចេទ/បរលបវលា 
 

 

ការរញ្ញជ ក្់ររស់អ្នក្រក្ដ្រ៖ 

ខុ្ាំសូមរញ្ញជ ក្់ថា ខុ្ាំបា រក្្សាយសបងេរែូចដែលបា រង្ហា ញ ក៏្ែូចាសាំណួរររស់អ្នក្ជាំងឺ 
 ិងចបម្ើយររស់អ្នក្្សាវ្ាវតាមលទធភារលអរាំផ្តុដែលខុ្ាំា ។ 

 

 

 

_______________________ __________________________  __________________________ 
េតែបលខាអ្នក្រក្ដ្រ  ប ម្ េះអ្នក្រក្ដ្រ            កាលររបិចេទ/បរលបវលា 
 


