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េលខពិធី�រ:                                    
 
េ�� ះអ�កេសុើបអេង�តេ�ល: _______________________________________     
េ�� ះអ�កេសុើបអេង�តបំេពញករណីកិច� :_____________________________________ 
 
�រេ្របើ្រ�ស់�ក្យ “អ�ក” ក� �ងឯក�រេនះ សំេ�ដល់អ�កចូលរមួ�រ្រ�វ្រ�វេនះ ។ 
�រ្រ�វ្រ�វ�ងំអស់គឺស� ័្រគចិត�។ ��ជេ្រមើសរបស់អ�ក 
េ�ះបី�អ�កចូលរមួក� �ង�រ្រ�វ្រ�វេនះ ឬក៏អត់។ �ក៏សំេ�ដល់អ�កែដល្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ឲិ្យ
ផ�ល់�រអនុ�� តេដើម្បឲី្យអ�កែដល�កម�វត� �ៃន�រ្រ�វ្រ�វ ចូលរមួក� �ង�រសិក�
្រ�វ្រ�វេនះផងែដរ ។ 
 
�រយល់្រពមចូលរមួក� �ង�រសិក�្រ�វ្រ�វ  
 
អ�កកំពុង្រត�វ�នេស� ើសំុឲ្យចូលរមួក� �ង�រសិក�្រ�វ្រ�វមួយ ។ សូមចំ�យេពលរបស់អ�កក� �ង
�រេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�របស់អ�ក េហើយពិ�ក���មួយ្រក �ម្រគ��រ និងមិត�ភក� ិរបស់អ�ក ។   
 
មុននឹងអ�កយល់្រពមចូលរមួ 
អ�កេសុើបអេង�ត្រត�វ្រ�ប់អ�កនូវព័ត៌�នសំ�ន់ៗអំពី�រសិក�ែដលរមួ�ន៖ 
1) េ�លបំណង នីតិវ �ធី�� និងរយៈេពលៃន�រ្រ�វ្រ�វេនះ 
2) នីតិវ �ធី�មួយែដល�នលក�ណៈ��រពិេ�ធន៍ 
3) �ល់�និភ័យ �ពមិន្រស�ល និងផល្របេ�ជន៍ែដល�ចព�ករណ៍ទុកមុន�ន េ�យ

សមេហតុផល�ងំ�យៃន�រ្រ�វ្រ�វេនះ 
4) នីតិវ �ធី ឬ�រព��ល�ជេ្រមើស�នអត�្របេ�ជន៍�៉ង�នស�� នុពល�ងំ�យ និង 
5) េបៀបែដល�ររក��រស�� ត់នឹង្រត�វរក�ទុក 

េហើយរេបៀបែដលព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�កនឹង្រត�វ�ន�រ�រ�៉ង 
េ�ះបី�ព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន និង / 
ឬជីវគំរែូដលអ�ក្របមូល�នក� �ងកំឡ� ងេពលសិក�េនះនឹង្រត�វរក�ទុក 
និងេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�រ្រ�វ្រ�វ�េពលអ�គត។ 

 
េ�េពល�ចអនុវត��ន អ�កេសុើបអេង�ត្រត�វែត្រ�ប់អ�កផងែដរអំពី៖ 

1) �រទូ�ត់សំណង ឬ�រព��លេវជ���ស� ែដល�នផ�ល់ជូន ្របសិនេបើ �ររងរបួសេកើត
�នេឡើង 

2) លទ��ពៃន�និភ័យែដលមិន�ចព�ករណ៍ទុកមុន�ន 
3) �លៈេទសៈ�� េ�េពលអ�កេសុើបអេង�ត�ចប�្ឈប់�រចូលរមួរបស់អ�ក 
4) ៃថ�បែន�ម�ងំ�យេលើរបូអ�ក 
5) អ� ីនឹងេកើតេឡើង ្របសិនេបើអ�កសេ្រមចចិត��ឈប់ចូលរមួ 
6) េពលែដលអ�កនឹង្រត�វ�នេគ្រ�ប់អំពីលទ�ផលរកេឃើញថ�ីៗ ែដល�ចជះឥទ�ិពលដល់ 

ឆន�ៈរបស់អ�កក� �ង�រចូលរមួ 
7) ចំនួនមនុស្សែដលនឹងស� ិតក� �ង�រសិក�េនះ 
8) �េតើជីវគំរនឹូង្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់្រ�ក់ចំេណញ�ណិជ�កម� 

និង�េតើអ�ក�ចែចករ�ែលកេ�ក� �ង្រ�ក់ចំេណញេនះ។ 
9) �េតើ�រ្រ�វ្រ�វេនះនឹងរមួប�� �ល�របេង� ើតែហ្សន�ងំមូល 
10) �េតើលទ�ផល្រ�វ្រ�វែដល�ក់ទងនឹងេវជ���ស� នឹង្រត�វ�ន្រតឡប់មកអ�កវ �ញ និង 
11) ចំេ�ះ�រ�កល្បង�ងេវជ���ស� ៖ េសចក� ីពិពណ៌�ពី�រពិេ�ធន៍ែផ�កេវជ���ស� េនះ 

នឹង�ចរក�នេ� www.ClinicalTrials.gov ដូចែដល�នត្រម�វេ�យច�ប់សហរដ� 
�េមរ �ក។ េគហទំព័រេនះនឹងមិនប�� �លនូវព័ត៌�នែដល�ចកំណត់អត�ស�� ណអ�កេ�ះ
េទ ។ �៉ងេ្រចើនបំផុត េគហទំព័រេនះនឹងប�� �លែតេសចក� ីសេង�បពីលទ�ផល�� ។ អ�ក
�ចែស� ងរកេគហទំព័រេនះ្រគប់េពលេវ� ។ 

 
្របសិនេបើអ�កយល់្រពមចូលរមួ អ�កនឹង្រត�វ�នផ�ល់នូវច�ប់ចម�ងៃនឯក�រេនះែដល�នចុះ 
ហត�េល� និងច�ប់ចម�ងៃនទ្រមង់យល់្រពម���អង់េគ�សស្រ�ប់�រសិក�េនះ ។ 
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អ�ក�ច�ក់ទង                                                               េ�                             ្រគប់
េពលែដលអ�ក�នសំណួរ��អំពី�រសិក�េនះ ឬ�ររងរបួស�ក់ទងនឹង�រ្រ�វ ្រ�វ ។ 
  
អ�កក៏�ច�ក់ទង�រ ��ល័យ្រ�វ្រ�វែផ�កវ �ទ���ស� ៃនវ �ទ��� នម�រ �ក���� រេ� �រ 
�មរយៈេលខទូរសព� (617) 632-3029 
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរអំពីសិទ�ិរបស់អ�កដូច�្រប�នបទ្រ�វ្រ�វ។ 
  
�រចូលរមួរបស់អ�កក� �ង�រសិក�្រ�វ្រ�វេនះគឺេធ� ើេឡើងេ�យស� ័្រគចិត� េហើយអ�កនឹងមិន 
ទទួល�រពិន័យ ឬ�ត់បង់ផល្របេ�ជន៍�ងំ�យេ�ះេឡើយ ្របសិនេបើអ�កបដិេសធមិន
ចូលរមួ ឬ សេ្រមចចិត��ឈប់ ។   
 
�រចុះហត�េល�េលើឯក�រេនះ �នន័យ��រសិក�្រ�វ្រ�វ រមួ�នព័ត៌�ន�ងេលើ 
្រត�វ�នពិពណ៌�េ�យ�� ល់�ត់េ��ន់អ�ក េហើយ�អ�កយល់្រពមចូលរមួេ�យស� ័្រគចិត�៖ 
 
ឯក�រៃន�រ្រពមេ្រព�ង 
ហត�េល�របសអ់�កចូលរមួែដល�ន�យុរ�ង 10 និង 18 �� ំ៖ អ�កែដលកំពុងេធ� ើ�រសិក�
្រ�វ្រ�វេនះ �នពន្យល់ពីអ� ីែដលនឹងេកើត�នចំេ�ះខ� � ំ ្របសិនេបើខ� � ំចូលរមួក� �ង�រសិក�
្រ�វ្រ�វេនះ។ ហត�េល�របស់ខ� � ំ�ងេ្រ�មេនះ �នន័យ�ខ� � ំចង់ចូលរមួក� �ង�រសិក�្រ�វ
្រ�វេនះ។ ខ� � ំ�ចសេ្រមចចិត�មិនចូលរមួក� �ង�រសិក�្រ�វ្រ�វេនះ ្របសិនេបើខ� � ំមិនចង់ េហើ់យ
�� នអ� ីនឹងេកើត�នចំេ�ះខ� � ំេឡើយ ្របសិនេបើខ� � ំសេ្រមចចិត�មិនចង់ចូលរមួេ�ះ។ 
 
____________________________________     _____________ 
ហត�េល�អ�កចូលរមួ            �លបរ �េច�ទ 
 
ឯក�រៃន�រយល់្រពម 
 
____________________________________     _____________ 
ហត�េល�អ�កចូលរមួ            �លបរ �េច�ទ 
ឬ តំ�ងទទួល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ 
 

__________________________________________________________      
ទំ�ក់ទំនងរបស់តំ�ងទទួល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់�មួយអ�កចូលរមួ 

 
____________________________________     _____________ 
ហត�េល�ទីពីររបស់អ�កចូលរមួ          �លបរ �េច�ទ 
ឬ តំ�ងទទួល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ 
 

__________________________________________________________      
ទំ�ក់ទំនងរបស់តំ�ងទទួល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ទីពីរ�មួយអ�កចូលរមួ 

 
____________________________________     _____________ 
ហត�េល�អ�កបកែ្រប�� ល់�ត់/�ក្សី                      �លបរ �េច�ទ 
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