
अगं्रजेी भाषा नबोल्ने व्यक्तिहरूका लागि सकं्षिप्ि फाराम 

ललखिि सहमति कािजाि 

 

यो कागजात व्यक्ततल ेबुझ्ने भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ  
 

अनुसन्धानमा सहभागी हुन सहमतत 

 

िपाईंलाई अनसुन्धान अध्ययनमा सहभािी हुनको लागि अनरुोध िररिँदैछ। िपाईंल ेतनर्णय िनुणअति, अनसुन्धानकिाणले पहहला 
िपाईं ककन अध्ययनमा सहभािी हुन चाहन सतनहुुन्छ र िपाईं ककन अध्ययनमा सहभािी हुन नचाहन सतनहुुन्छ भनी बझु्नमा 
मद्दि िनण िपाईंलाई यस बारे जानकारी हदनपुछण।  
 

अनसुन्धानकिाणले त्यसपतछ िपाईंलाई अनसुन्धानका प्रयोजन, कायणविगध र अिगध, अनसुन्धानका कुन ैपतन प्रयोिात्मक 

कायणविगध, कुन ैपतन यथोगचि पिूाणभासी जोखिम, असहजिा, लाभहरू, कुन ैपतन सम्भाव्य लाभदायक िकैक्ल्पक कायणविगध िा 
उपचारहरू र िोपनीयिालाई कसरी कायम राखिनछे भन्ने बारेमा बिाउनपुछण। 
 

[यो अध्ययनमा पहहचानयोग्य जानकारी वा जैववक-नमनूाहरू सलंग्न हुन्र्न ्भने, तनम्न कुराहरूलाई समावेश गनुछहोस:्]  

अनसुन्धानकिाणले भविष्यमा िपाईंको जानकारी [र/वा जैववक-नमनूाहरू] लाई प्रयोि िनण सककन्छ िा सककिँ दैन र कसरी प्रयोि 

िनण सककन्छ िा यसलाई अन्य अनसुन्धानकिाणहरूसिँि साझा िनण सककन्छ िा सककिँ दैन र कसरी साझा िनण सककन्छ भन्ने 

बारेमा पतन िपाईंलाई बिाउनहुुनेछ। 
 

उपयतुि हुिँदा, अनसुन्धानकिाणले िपाईंलाई चोटपटक लािेमा कुन ैपतन उपलब्ध ितिपतूि ण िा स्िास््य उपचार, अपिूाणभासी 
जोखिमहरूको सम्भाव्यिा, अनसुन्धानकिाणले िपाईंको सहभागििामा रोक लिाउन सतने पररक्स्थतिहरू, िपाईंलाई लिाइने कुन ै

पतन अतिररति शलु्क, िपाईंल ेसहभागििा जनाउन रोतने तनर्णय ललएमा के हुन्छ, िपाईंको सहभागििाको उत्सकुिालाई प्रभाि 

पानण सतने नयािँ तनष्कषणहरू बारे िपाईंलाई कहहले बिाइनेछ, अध्ययनमा कति जना मातनस हुनेछन ्र जवैिक-नमनूाहरूलाई 

कसरी प्रयोि िररन्छ भन्ने बारे जानकारी िथा जैविक-नमनूाहरूबाट प्राप्ि िरेको जानकारीलाई के िररन्छ भन्ने बारेमा पतन 

िपाईंलाई बिाउनपुछण। 
  

िपाईंसिँि अनसुन्धानका बारेमा प्रश्नहरू छन ्िा िपाईंल ेआफूलाई चोट लािेको महससु िनुणभएको छ भने, िपाईंल े

तनम्नलाई सम्पकण  िनण सतनहुुन्छ:  

नाम: 

फोन: 

िपाईंसिँि अनसुन्धान सहभािीको रूपमा आफ्ना अगधकारहरू बारे प्रश्न, गचन्िा िा उजुरीहरू छन ्भने, कृपया मानि 

अनसुन्धान सरंिर् कायाणलय (Human Research Protection Office) मा 1-(800)-438-0445 िा इमेल 

hrpo@wusm.wustl.edu मा सम्पर्क  गर्नकहोस।् 
 

यो अनसुन्धानमा िपाईंको सहभागििा स्िकै्छछक हो र िपाईंल ेसहभािी हुन अस्िीकार िनुणहुन्छ िा रोतने तनर्णय िनुणहुन्छ भने 

िपाईंलाई दक्डिि िररने छैन िा लाभहरूबाट बक्न्चि िररनेछैन।  
 

िपाईंल ेसहभािी हुन सहमति जनाउनहुुन्छ भने, िपाईंल ेबझु्ने भाषामा लखेिएको यो कािजािको हस्िािर िररएको र लमति 

लेखिएको प्रतिललवप र अगं्रजेीमा लेखिएको सारांश (सहमति) कािजािको प्रतिललवप िपाईंलाई हदइनेछ। 
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यो कािजािमा हस्िािर िनुणको अथण अगें्रजी सारांश (सहमति) कािजािमा रहेका सब ैजानकारी िपाईंलाई मौखिक रूपमा पढेर 
सुनाइएको छ, िपाईंले जानकारीको बारेमा छलफल िनुणभएको छ र िपाईंका प्रश्नहरूको जिाफ हदइएको छ र िपाईंले स्िकै्छछक 

रूपमा सहभािी हुन सहमति जनाउनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। 
 

 

___________________________________ __________________________________ _____________ 
सहभािीको छावपएको नाम  सहभािीको हस्िािर लमति 

 
  
___________________________________ __________________________________ _____________ 
सािीको छावपएको नाम  सािीको हस्िािर  लमति 

 

सहभािी:  यो सकं्षिप्ि फाराममा मात्र हस्िािर िनुणहोस ्

सािी:  यो सकं्षिप्ि फाराम र अगं्रजेी सारांश (सहमति कािजाि) दबुमैा हस्िािर िनुणहोस ् 

सहमति प्राप्ि िने व्यक्ति:  अगं्रजेी साराशं (सहमति कािजाि) मा मात्र हस्िािर िनुणहोस ्


