ັ້
ັ້ ວ
ແບບຟອມສນການຍິ
ນຍອມເຂັ້າຮວ
່ ມໃນການຄນຄ
ັ້ າ
MRN#:
ວນເດືອນປີ ເກີດ:
ຊື່ຂອງຜເັ້ ຂັ້າຮວ
່ ມ:

ແບບຟອມສ ັ້ນການຍນ
ິ ຍອມເຂັ້າຮວ
່ ມໃນການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ
ກ ໍາລງມີການຖາມທາ
່ ນວາ່ ທາ
່ ນຢາກຈະເຂັ້າຮວ
່ ມໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າບໍ່ . ກອ
່ ນທີ່ ທາ
່ ນຈະຕກລງເຫນດີເຂັ້າຮວ
່ ມການສຶກສາ,
ສະມາຊິກທີມງານສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າຈະຕອ
ັ້ ງບອກທາ
່ ນບາງຢາ
່ ງກຽ່ ວກບການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ. ທາ
່ ນຈະໄດຮ
ັ້ ບການແຈງັ້
ກ. ຈຸດປະສງຂອງການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ
ັ້ ກບທ່ານໃນລະຫວາ່ ງການຄ ັ້ນຄວ
ຂ. ສິ່ ງທີ່ ຈະເກີດຂຶນ
ັ້ າ
ຄ. ການທດລອງຈະໃຊເັ້ ວລາດນປານໃດ ແລະຈະໃຫັ້ທ່ານເຂັ້າຮວ
່ ມຢ່ດນປານໃດ.
ງ. ທຸກພາກສວ
່ ນຂອງການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າທີ່ ເຮດທດລອງ (ບາງອນທີ່ ກ ໍາລງຖືກທດລອງ)
ຈ. ຄວາມສຽ່ ງ ຫືພາກສວ
່ ນຕາ່ ງໆຂອງການທດລອງທີ່ ອາດຈະເຮດໃຫທ
ັ້ າ
່ ນບາດເຈບ ຫືເຮດໃຫທ
ັ້ າ
່ ນບໍ່ ສະດວກສະບາຍ
ສ. ຜນປະໂຫຍດໃດໜຶ່ ງທີ່ ມີຕໍ່ ທ່ານ ຫືຜອ
ສາມາດໄດມ
ື
ັ້ ່ ນໆທີ່
ັ້ າຈາກການຄນ
ັ້ ຄວ
ັ້ າ
ຊ. ການປິ່ ນປວ ຫືຂ ັ້ນຕອນການດ ໍາເນີນການໃດໜຶ່ ງທີ່ ອາດຈະມີຜນປະໂຫຍດຕໍ່ ທ່ານແທນການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ (ທາງເລືອກ)
ຍ. ຂໍັ້ມນປະຈາຕ
ໍ ວບາງອນຂອງຜທ
ັ້ ່ ີຈະເອາຂໍັ້ມນຂອງທ່ານໃຫັ້
ດ. ກຽ່ ວກບວາ່ ຈະມີການປກປອ
ັ້ ງຄວາມລບຂອງທາ
່ ນ ແລະຄວາມເປນສວ
່ ນຕວຂອງຂໍັ້ມນຂອງທາ
່ ນແນວໃດ.
ເຈັ້າໜັ້າທີ່ ເຮດການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າຍງຕອ
ັ້ ງບອກຂໍັ້ມນຢ່ລມ
ຸ່ ນີໃັ້ ຫັ້ກບທ່ານ ຖາັ້ ນ ໍາໃຊມ
ັ້ ນເຂັ້າໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ
ກ. ວາ່ ທ່ານຈະຮບເອາການຊດເຊີຍ (ເງິນ ຫືການປິ່ ນປວບໍ່ ເສຍຄາ່ ) ບໍ່ ຖາັ້ ທ່ານໄດຮ
ັ້ ບບາດເຈບໃນຂະນະທີ່ ທ່ານເຂັ້າຮວ
່ ມ
ໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ ານີັ້
ັ້ ໄດໃັ້ ນອະນາຄດບໍ່
ຂ. ວາ່ ອາດຈະມີຄວາມສຽ່ ງທີ່ ພວກເຮາບໍ່ ຮໃັ້ ນປະຈຸບນນີັ້ ແຕສ
່ າມາດເກີດຂຶນ
ຄ. ວາ່ ມີເຫດຜນບໍ່ ເປນຫຍງຜຄ
ັ້ ັ້ນຄວ
ັ້ າຈິ່ ງອາດຈະຫັ້າມທາ
່ ນເຂັ້າໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ
ງ. ຄາ່ ໃຊຈ
ັ້ າ່ ຍໃດໜຶ່ ງທີ່ ທ່ານຈະຕອ
ັ້ ງອອກຢ່ໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ
ັ້ ຖາັ້ ທ່ານຕອ
ຈ. ສິ່ ງທີ່ ຈະເກີດຂຶນ
ັ້ ງການຢຸດເຂັ້າຮວ
່ ມການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ
ສ. ເວລາທີ່ ທ່ານຈະໄດຮ
ັ້ ບແຈງັ້ ບອກກຽ່ ວກບສິ່ ງທີ່ ຄ ັ້ນພບໃໝ່ ທີ່ ອາດຈະເຮດໃຫທ
ັ້ ່ານປ່ຽນໃຈໃນການເຂັ້າຮວ
່ ມການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ
ຊ. ມີຈກຄນທີ່ ຈະເຂັ້າຮວ
່ ມໃນການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ
ຫງຈາກທາ
່ ນໄດຮ
ັ້ ບແຈງັ້ ບອກທຸກຂໍັ້ມນຂາັ້ ງເທິງແລວ
ັ້ ເຈັ້າໜາັ້ ທີ່ ເຮດການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າຈະຖາມທາ
່ ນວາ່ ທາ
່ ນຕອ
ັ້ ງການເຂັ້າຮວ
່ ມໃນ
ການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າບໍ່ . ຖາັ້ ທ່ານຕກລງເຫນດີ ເຈັ້າໜັ້າທີ່ ເຮດການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າຈະບອກໃຫັ້ທ່ານເຊນແບບຟອມນີ.ັ້
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ັ້ ະບບມີລາຍເຊນເປນພາສາຂອງທາ
ທາ
່ ນຕອ
ັ້ ງໄດຮ
ັ້ ບແບບຟອມນີສ
່ ນເອງ: ທາ
່ ນຍງຈະໄດຮ
ັ້ ບພາກສງລວມເປນລາຍລກອກສອນ
ຂອງການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ ານີເັ້ ປນພາສາອງກິດນ ໍາ.
ທ່ານ ຫືຜແ
ັ້ ປພາສາຂອງທ່ານອາດຈະໂທຫາ ____________________

ທີ່ ເບີ___________________ ໄດທ
ຸ
ັ້ ກ

ເວລາທີ່ ທ່ານມີຄ ໍາຖາມກຽ່ ວກບການຄ ັ້ນຄວ
ິ ຈະຕອ
ັ້ າ ຫືສ່ ງທີ່
ັ້ ງເຮດ ຖາັ້ ທ່ານໄດຮ
ັ້ ບບາດເຈບ. ທ່ານ ຫືຜແ
ັ້ ປພາສາຂອງທ່ານ
ອາດຈະໂທຫາຄະນະກ ໍາມະການໂຮງໝໍ ຂອງເດກໃນການສືບສວນທາງດາັ້ ນຄລິນກ
ິ ທີ່ ເບີ 617-355-7052 ຖາັ້ ທາ
່ ນມີຄ ໍາຖາມ
ກຽ່ ວກບສິດຂອງທາ
່ ນທີ່ ເປນຜເັ້ ຂັ້າຮວ
່ ມການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ.
ັ້ ຢກ
ທາ
່ ນມີສິດຕດສິນໃຈວາ່ ທາ
່ ນຕອ
ັ້ ງການຈະຢໃ
່ ນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ ານີັ້ ຫືບ່ ໍ . ຂຶນ
່ ບທາ
່ ນເອງ. ທາ
່ ນສາມາດຕດສິນໃຈວາ່ ທາ
່ ນ
ບໍ່ ຕອ
ັ້ ງການເຂັ້າຮວ
່ ມໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າກໍ່ ໄດ.ັ້ ທ່ານສາມາດຕດສິນໃຈທີ່ ຈະເຂັ້າຮວ
່ ມໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ ແລະຢຸດເຊາ
ໄດທ
ຸ ເວລາ. ຖາັ້ ທ່ານຕດສິນໃຈບໍ່ ເຂັ້າຮວ
ັ້ ກ
່ ມໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ ຫືຖາັ້ ທ່ານຕດສິນໃຈຢຸດເຊາ ທ່ານຈະບໍ່ ເສຍຜນປະໂຫຍດ
ອນໃດທີ່ ທ່ານຈະມີສິດໄດຮ
ັ້ ບ. ບໍ່ ວາ່ ທ່ານຈະຕດສິນໃຈແນວໃດກໍ່ ຕາມ ມນຈະບໍ່ ມີການປ່ຽນແປງວິທີການທີ່ ທ່ານໄດຮ
ັ້ ບການປິ່ ນປວ
ຮກສາຈາກເຈັ້າໜັ້າທີ່ ແຕຖ
່ າັ້ ທ່ານຕດສິນໃຈເຂັ້າຮວ
່ ມໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ ມນສາມາດປ່ຽນແຜນການປິ່ ນປວດແລຂອງທ່ານ
ໄດ.ັ້

ັ້ າຍຄວາມວາ່ ໄດມ
ັ້ າຍຄວາມວາ່
ການເຊນເອກະສານນີໝ
ັ້ ີການອະທິບາຍເລື່ ອງການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າໃຫກ
ັ້ ບທາ
່ ນແລວ
ັ້ . ອນນີໝ
ໄດມ
ັ້ ີການແຈງັ້ ບອກທຸກຂໍັ້ມນຂາັ້ ງເທິງໃຫກ
ັ້ ບທາ
່ ນແລວ
ັ້ . ຖາັ້ ທາ
່ ນເຊນແບບຟອມນີ,ັ້ ມນໝາຍຄວາມວາ່ ທາ
່ ນຕກລງເຫນດີເຂັ້າ
ຮວ
່ ມໃນການສຶກສາຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າ.

ຊື່ ແຈງັ້ ຂອງຜເັ້ ຂັ້າຮວ
່ ມ_______________________ ລາຍເຊນ,_____________________ວນທີ_________
ຊື່ ແຈງັ້ ຂອງຜທ
ີ ບຄ ໍາຍິນຍອມ_______________________
ັ້ ່ ຮ
ລາຍເຊນ,_____________________ວນທີ_________
ຊື່ ແຈງັ້ ຂອງພະຍານ*__________________________ ລາຍເຊນ_________________ ວນທີ __________

*

ພະຍານໃຫກ
ັ້ ານຮບຮອງວາ່ ໄດມ
ັ້ ີການກາ່ ວອະທິບາຍເຖິງວິທີການດ ໍາເນີນການຄ ັ້ນຄວ
ັ້ າແລວ
ັ້ ແລະຜັ້ເຂັ້າຮວ
່ ມໄດຮ
ັ້ ບຄ ໍາແນະນ ໍາແລວ
ັ້ ວາ່

ເຂາເຈາັ້ ສາມາດຖາມຄ ໍາຖາມໄດ ັ້
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