ஆய்வில் பங்கேற்ே ஒப்புதல் வழங்கும் குறு படிவம்
ஒய ஆபாய்ச்சி ஆய்யில் ங்கேற்ே ீங்ேள் கேட்டுக் கோள்ப்டுேிீர்ேள். ீங்ேள்

ஆய்யில் உள்நுழமன ஒப்புக் கோள்யதற்கு பன், உங்ேளுக்குப் புரியும் கநாமினில்

ஆய்ழயப் ற்ின ஒய கதியா யிக்ேத்ழத ீங்ேள் கறுயது பக்ேினநாகும். இந்த
ஒப்புதல் டியத்தில் ீங்ேள் ழேகனாப்நிடும் காது ீங்ேள் எவற்றற ஒப்புக்
கோள்ேிீர்ேள் என்பது ற்ின ஒய ட்டினல் ேீ கம கோடுக்ேப்ட்டுள்து.

ஆய்ழய டத்துேின் ஆபாய்ச்சினார்ேில் ஒயயபா அல்து அயர்ேளுழடன

ிபதிிதிேில் ஒயயபா ஒய கநாமிகனர்ப்ார் ின்யயய குித்து உங்ேளுக்கு
யிக்ேினியப்ார் (1) ஆய்யின் காக்ேம், யமி பழேள், நற்றும் ஆய்வு ீடிக்கும்

ோம்; (2) ஆபாய்ந்து பார்க்கப்படும் ஏகதனும் யமிபழேள்; (3) ினானநாே எதிர்ார்க்ேக்
கூடின ஏகதனும் ஆத்துேள் (இந்த சநனத்தில் அறியப்பட்டுள்ள சாத்தினபள்

ஆத்துேள்), ஆய்யின் அகசௌேரினங்ேள் நற்றும் ன்ழநேள் (4) ம் னக்கும்

ஆற்லுள் ஏகதனும் நாற்று யமி பழேள் அல்து சிேிச்ழசேள்; நற்றும் (5)
ம்ேத்தன்ழந எவ்யாறு ோப்ாற்ப்டும் பபான்ற விவரங்கள்.

இந்த ஆய்வு ற்ி கதரியிக்கும் காது, ின்யயய குித்து உங்ேளுக்கு

கூப்ட்டுள்து: (1) ஆய்யில் உள் காது ீங்ேள் ோனப்ட்டால் ேிழடக்ேக் கூடின

ஏகதனும் இமப்ீடு அல்து நயத்துய சிேிச்ழச; (2) எதிர்ார்க்ே படினாத ஆத்துேின்
சாத்தினம் (இந்த சநனத்தில் அினப்டாத ஆத்துேள்); (3) உங்ேள் ங்கேற்ழ

ஆபாய்ச்சினார் ிறுத்தக் கூடின சந்தர்ப்ங்ேள்; (4) உங்ேளுக்கு ஏற்டும் ஏகதனும்
கூடுதல் கசவுேள்; (5) ங்கேற்ழ ீங்ேள் ிறுத்திக் கோண்டால் என் ிேழும்; (6)
ங்கேற்கும் உங்ேள் யியப்த்ழத ாதிக்ேக் கூடின புதின ேண்டுிடிப்புேள் குித்து
உங்ேிடம் எப்காது கசால்ப்டும்; நற்றும் (7) இந்த ஆய்யில் எத்தழ கர்
இருப்பார்கள் ஆகிய விவரங்கள்.

இந்த ஆபாய்ச்சி ஆய்யில் இருப்பதன் யிழயாே ீங்ேள் ோனநழடந்தால்,

உடடினாேத் கதழயப்டும் நயத்துய ேயிப்பு உங்ேளுக்கு யமங்ேப்டும் என்று

உங்ேளுக்கு கூப்ட்டுள்து. எினும், ஆய்வு கதாடர்புழடன ோனங்ேள் ஏற்ட்டால்,
உங்ேளுக்கு ண இமப்ீடு அல்து இயச நயத்துய ேயிப்பு அிப்து, பவய்ன்
ஸ்கடட் யூியர்சிட்டி நற்றும் அதன் கூட்டு உறுப்ிர்ேின் காறுப்ல்.
உங்ேளுக்கு ஆய்வு குித்த கேள்யிேள் அல்து ிபச்சிழேள் இயந்தால்,

__________________, பதன்ழந ஆபாய்ச்சினாழப (பஆ) _________________ இல் கதாடர்பு
கோள்ாம் என்றும் ஒய ஆபாய்ச்சி ங்கேற்ாபாே உங்ேளுக்குள் உரிழநேள்,

ஆபாய்ச்சி ஆய்வு, அல்து ீங்ேள் ோனநழடந்தால் என் கசய்ன கயண்டும் என்ழய
குித்த கேள்யிேள் ஏகதனும் உங்ேளுக்கு இயந்தால், ிறுய நறுஆய்வு நன் ிர்யாே
அலுயேத்ழத (Institutional Review Board Administration Office) 313-577-1628-ல் கதாடர்பு
கோள்ாம் என்றும் உங்ேளுக்கு கூப்ட்டுள்து.

இந்த ஆபாய்ச்சினில் ீங்ேள் ங்கேற்து தன்ிச்ழசனாது என்றும் ீங்ேள் ங்கேற்ே
நறுத்தாகா அல்து ங்கேற்ே ஒப்புக் கோண்டப் ிகு அழத ிறுத்த

தீர்நாித்தாகா ீங்ேள் தண்டிக்ேப்ட நாட்டீர்ேள் அல்து ன்ழநேழ இமக்ே
நாட்டீர்ேள் என்றும் உங்ேளுக்கு கூப்ட்டுள்து.

ீங்ேள் ங்கேற்ே ஒப்புக் கோண்டால், இந்த ஆயணத்தின் ழேகனாப்நிட்ட ஒய

ேழயும், ஆங்ேி கநாமினில் இந்த ஆய்வு குித்து எழுதப்ட்ட ஒய சுயக்ேத்ழதயும்
ீங்ேள் கறுயர்ேள்
ீ
எ உங்ேளுக்கு கூப்ட்டுள்து.

இந்த ஆயணத்தில் ழேகனாப்நிட்டால், கநக கூப்ட்ட தேயல்ேள் உட்ட

ஆபாய்ச்சி ஆய்ழயப் ற்ின அழத்தும் உங்ேளுக்கு யாய் கநாமினாே யிக்ேி

கூப்ட்டுள்து என்றும் தன்ிச்ழசனாே ங்கேற்ே ீங்ேள் ஒப்புக் கோண்டதாேவும்
காயாகும்.
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___________________
கததி

கற் ிபதிிதி/உவுபழ
____________________________________________________________
சாட்சினாரின் ழேகனாப்ம்

___________________
கததி

____________________________________________________________
கநாமிகனர்ப்ாரின் ழேகனாப்ம்

___________________
கததி

08/06/03 திப்பு #1
08/18/03 திப்பு #2
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