
 .ناکەن قسە ئینگلیزی بە کەسانەی ئەو بۆ بابەتەکان نووسراوی کورتەفۆرمی
 

 .تێبگەن بابەتەکە لە کە بێت زمانێک بە دەبێت بەڵگە ئەم
 

 لێکۆڵینەوە لە بەشداریکردن ڕەزامەندی
 

 ئەوەی بۆ تۆ بە دەدات زانیاری هەندێ یەکەمجار لێکۆڵەر بدەیت، بڕیار بەرلەوەی. بکەیت بەشداری دا لێکۆڵینەوەیی خوێندنەوەی لە دەکرێت لێ داوات
 . نەکەیت بەشداری نابێت بۆچی و بیت، دا کە توێژینەوە لە دەبێت بۆچی تێبگەیت بدات یارمەتیت

 
 انیسوودەک ناکۆکی، هەیە، بوونیان ئەگەر کە مەترسیەکان تەجروبی، ڕێبازێکی هەرچەشنە و لێکۆڵینەوە ماوەی و ڕێسا، ئامانج، دەبێت لێکۆڵەر

 .بڵێت تۆ بە مانەوە نهێنی بە چۆنیەتی و چارەسەر یان جێنشین سوودبەخشی ڕێبازێکی هەرچەشنە لێکۆڵینەوە،
 

 وەک( مرۆڤ بە تایبەت زانیاری نموونەی هەندێ) بایۆسپێسیمەنەکان یان ناسێندراو زانیاریی کۆکراوەی لە بێت بریتی توێژینەوەیە ئەم ئەگەر]
 :[ خوارەوە ئەمانەی
 دیکە لێکۆڵەرانی لەگەڵ یا بهێنێرێت بەکار دا داهاتوو لە [بایۆسپێسیمەنەکان یان/و] تۆ زانیاریەکانی چۆن و ئەگەر دەڵیت پێت لێکۆڵەر هەروەها
 .بکرێن هاوبەش

 
 ئەگەری بگات، پێ انێکتزی ئەگەر دەرمانی چارەسەری یان هەیە کە قەرەبووانەی ئەو دەربارەی تۆ بە بدات زانیاری دەبێت لێکۆڵەر بکرێت، ئەگەر

 بۆت کە شتانەی ئەو تۆ، بۆ تێچوویەک زێدەکردنی هەرچەشنە ڕابگرێت، بەشداریکردنت بیەوێت لێکۆڵەر کە کاتێک هەلومەرجەکان مەترسی، هەبوونی
 خواستی سەر بکاتە کار لەوانەیە کە دەدرێت پێ دەستکەوتەکانت دەربارەی زانیاریت کاتێک چ بدەیت، بەشدارینەکردن بڕیاری ئەگەر دەدەن ڕوو

 لەمانەوە زانیاریگەلێک چ کە ئەوەی و مرۆڤ زانیاریەکانی بەکارهێنانی چۆنیەتی دەربارەی زانیاری و دەبن، دا توێژینەوەکە لە کەس چەند بەشداریکردنت،
 .دێت بەدەست

  
 :بکەیت پەیوەندی دەتوانیت ئەوا بکەیت، زیاندیتن بە هەست یان هەبێت لێکۆڵینەوە دەربارەی پرسیارێکت هەرچەشنە ئەگەر

 :ناو
 :ژمارە
 بە بکەیت پەیوەندی تکایە هەیە، لێکۆڵینەوە لە بەشداریکەرێک وەک خۆت مافەکانی لەسەر سکااڵیەکت یان نیگەرانی، پرسیار، هەرچەشنە ئەگەر

 ناونیشانی بە یان 1-(800)-438-0445 ژمارەی بە ،(Human Research Protection Office) مرۆیی توێژینەوەی پاراستنی نووسینگەی
 .hrpo@wusm.wustl.edu ئیمەیلی

 
 هیچ یان نادرێیت سزا ئەوا نەکەیت، بەشداری چیتر بدەیت بڕیار یان ببوێریت بەشداریکردن لە خۆت تۆ ئەگەر دڵخوازە، بە لێکۆڵینەوەیە لەم تۆ بەشداریکردنی

 .نادەیت لەدەست بێنەفیتێک
 
 

 بێت نووسرا لەسەر ڕێکەوتیشی کە تێدەگەیت لێی کە زمانەی بەو تۆ بە بدرێت بەڵگەیە لەم واژۆکراو کۆپیەکی دەبێت ئەوا بکەیت، بەشداری ڕازیت ئەگەر
 .ئینگلیزی زمانی بە پوختە( ڕەزامەندی) بەڵگەی لە کۆپیەک لەگەڵ

 
 تۆ بۆ زانیاریەکان هەموو خوێندراوەتەوە، تۆ بۆ ئینگلیزی زمانی بە پوختە( ڕەزامەندی) بەڵگەی زانیاریەکانی هەموو کە واتایە بەو بەڵگەیە ئەم واژۆکردنی

 . بکەیت بەشداری ڕازیت خۆت خواستی بە تۆ چەشنە بەم دراونەتەوە، وەاڵم پرسیارەکانت و کراون باس
 

 

___________________________________ __________________________________ _____________ 
 ڕۆژ                                                                               بەشداربوو واژۆی                                  بەشداربوو چاپکراوی ناوی

 
  
___________________________________ __________________________________ _____________ 

 ڕۆژ                                                                                   شایەت واژۆی                                        شایەت چاپکراوی ناوی
 

 بکە واژۆ کورتە فۆرمە ئەم تەنها : بەشداربوو

 بکە واژۆ( ڕەزامەندی بەڵگەی) ئینگلیزی پوختەی و کورتەفۆرمە ئەم هەردووی : شایەت

 بکە واژۆ( ڕەزامەندی بەڵگەی) ئینگلیزی پوختەی تەنها    : وەرگرتووە ڕەزامەندیەکەی کەسەی ئەو
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