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SHORT FORM TO PARTICIPATE IN RESEARCH 

STUDY TITLE: 

PROTOCOL NO.: 

SPONSOR: 

INVESTIGATOR: 

24 HR. TELEPHONE #: 

The use of “you” throughout this document refers to the research participant. It also 
refers to the person authorized to give consent for the subject’s participation in this 
research study. 

Consent to Participate in a Research Study 
You are being asked to participate in a research study. Please take your time to make 
your decision and discuss it with your family and friends. 

Before you agree to participate, the investigator must tell you: 
1) The purposes, procedures, and duration of the research;
2) Any procedures which are experimental;
3) Any reasonably foreseeable risks, discomforts, and benefits of the research;
4) Any potentially advantageous alternative procedures or treatments; and,
5) How confidentiality will be maintained and how your health information will be

protected.

Where applicable, the investigator must also tell you about: 
1) Any available compensation or medical treatment if injury occurs;
2) The possibility of unforeseeable risks;
3) Circumstances when the investigator may stop your participation;
4) Any added costs to you;
5) What happens if you decide to stop participating;
6) When you will be told about new findings that may affect your willingness to

participate;
7) How many people will be in the study; and,
8) For clinical trials: A description of this clinical trial will be available at

www.ClinicalTrials.gov, as required by U.S. Law. The Web site will not include
information that can identify you. At most, the Web site will include a summary of
the results. You can search the Web site at any time.
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If you agree to participate, you will be given a signed copy of this document and a copy 
of the English written summary for the study. 

You may contact the investigator at any time you have questions about the study or a 
research-related injury. 

You may also contact Schulman IRB, at 4445 Lake Forest Drive – Suite 300, Cincinnati, 
Ohio 45242, or call toll-free 1-888-557-2472 during business hours Monday - Friday 
8:00 a.m. to 6:00 p.m. EST. if you have questions about your rights as a research 
subject. 

Your participation in this research study is voluntary, and you will not be penalized or 
lose any benefits if you refuse to participate or decide to stop. 

OPTIONAL SUB-STUDIES 
As applicable 

You are being asked to participate in some optional studies. If you decide not to 
participate in any of the optional studies, you can still participate in the main research 
study. Please take your time to make your decision and discuss it with your family and 
friends.  

Your participation in these optional research studies is voluntary, and you will not be 
penalized or lose any benefits if you refuse to participate or decide to stop.  

Please indicate whether or not you want to take part in the optional research studies. 

Optional Study #1: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Da te  

 No Initia ls  ________ Da te  

Optional Study #2: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Da te  

 No Initia ls  ________ Da te  
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Optional Study #3: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Date 
 No Initia ls  ________ Da te  

Optional Study #4: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Da te  

 No Initia ls  ________ Da te  

Optional Study #5: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Da te  

 No Initials ________ Date  

Optional Study #6: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Da te  

 No Initia ls  ________ Da te  

Optional Study #7: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Da te  

 No Initia ls  ________ Da te  

Optional Study #8: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Da te  

 No Initia ls  ________ Da te  
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Optional Study #9: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Da te  

 No Initia ls  ________ Da te  

Optional Study #10: ____________________ 
 Not a pplica ble  

 Ye s  Initia ls  ________ Da te  

 No Initia ls  ________ Da te  

Documentation of Consent 
Signing this document means that the research study, including the above information, 
has been described to you orally, and that you voluntarily agree to participate. 

____________________________________ 
Subject’s Printed Name  

____________________________________ __________ 
Subject’s Signature  Date 

Legally Authorized Representative, as applicable 

____________________________________  
Printed Name of Legally Authorized Representative 

_____________________________________  ___________ 
Signature of Legally Authorized Representative Date  

___________________________________________________________ 
(Authority of Legally Authorized Representative to act on behalf of Subject) 

Witness Signature 

____________________________________ 
Printed Name of Witness  

____________________________________ __________ 
Signature of Witness Date  
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Documentation of Assent – if applicable 
Signature of minor participant: The person doing this research study has explained 
what will happen to me if I participate in this research study. My signature below means 
that I want to be in this research study. I can decide not to participate in this research 
study if I do not want to and nothing will happen to me. 

____________________________________ 
Subject’s Printed Name  

____________________________________ ___________ 
Subject’s Signature  Date 
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FORMULARIO CORTO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL ESTUDIO:

N.o DE PROTOCOLO:

PATROCINADOR:

INVESTIGADOR:

N.o DE TELÉFONO LAS 24 HORAS:

Al usar “usted” en todo este documento nos referimos al participante de la
investigación. También nos referimos a la persona autorizada para dar el
consentimiento para la participación del sujeto en este estudio de investigación.

Consentimiento para participar en un estudio de investigación
Se le pide que participe en un estudio de investigación. Tómese su tiempo para decidir
y hable sobre ello con su familia y sus amigos.

Antes de que acepte participar, el investigador debe decirle:
1) los objetivos, los procedimientos y la duración de la investigación;
2) cualquier procedimiento que sea experimental;
3) cualquier riesgo, molestia o beneficio previsible de la investigación;
4) cualquier posible procedimiento o tratamiento alternativo ventajoso; y,
5) cómo se mantendrá la confidencialidad y se protegerá su información médica.

Cuando corresponda, el investigador también le hablará de:
1) cualquier compensación o tratamiento médico disponible si se produce una

lesión;
2) la posibilidad de riesgos imprevisibles;
3) circunstancias en las que es posible que el investigador suspenda su

participación;
4) los costos añadidos para usted;
5) qué sucede si decide suspender su participación;
6) cuándo le informarán sobre nuevos hallazgos que podrían influir en su deseo de

participar;
7) cuántas personas participarán en el estudio; y,
8) para ensayos clínicos: estará disponible una descripción de este ensayo clínico

en www.ClinicalTrials.gov, tal como lo exige la legislación de los Estados Unidos.
El sitio web no incluirá información que le pueda identificar. A lo sumo, incluirá

Spanish
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un resumen de los resultados. Puede consultar este sitio web en cualquier
momento.

Si acepta participar, le darán una copia firmada de este documento y una copia del
resumen del estudio escrita en español.

Puede comunicarse con el investigador en cualquier momento si tiene preguntas sobre
el estudio o una lesión relacionada con la investigación.

También puede comunicarse con Schulman IRB, en 4445 Lake Forest Drive –
Suite 300, Cincinnati, Ohio 45242, o llamar gratis al 1-888-557-2472 durante el horario
de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del este, si tiene
preguntas acerca de sus derechos como sujeto participante en una investigación.

Su participación en este estudio de investigación es voluntaria, y no lo sancionarán ni
perderá ningún beneficio si rechaza participar o decide retirarse.

SUBESTUDIOS OPCIONALES
Si corresponde

Se le pide que participe en algunos estudios opcionales. Incluso si decide no participar
en ninguno de los estudios opcionales, todavía puede participar en el estudio de
investigación principal. Tómese su tiempo para decidir y hable sobre ello con su familia
y sus amigos.

Su participación en estos estudios de investigación opcionales es voluntaria, y no lo
sancionarán ni perderá ningún beneficio si rechaza participar o decide retirarse.

Indique si quiere o no participar en los estudios de investigación opcionales.

Estudio opcional n.o 1: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha
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Estudio opcional n.o 2: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha

Estudio opcional n.o 3: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha

Estudio opcional n.o 4: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha

Estudio opcional n.o 5: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha

Estudio opcional n.o 6: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha

Estudio opcional n.o 7: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha
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Estudio opcional n.o 8: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha

Estudio opcional n.o 9: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha

Estudio opcional n.o 10: ____________________
No corresponde
Sí Iniciales ________ Fecha
No Iniciales ________ Fecha

Documentación del consentimiento
Firmar este documento significa que le han descrito verbalmente el estudio de
investigación, incluida la información anterior, y que acepta participar voluntariamente.

____________________________________
Nombre del sujeto (en letra de imprenta)

____________________________________ __________
Firma del sujeto Fecha

Representante legalmente autorizado, si corresponde

____________________________________
Nombre del representante legalmente autorizado (en letra de imprenta)

_____________________________________ ___________
Firma del representante legalmente autorizado Fecha

___________________________________________________________
(Autoridad del representante legalmente autorizado para actuar en nombre del sujeto)
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Firma del sujeto

____________________________________
Nombre del testigo (en letra de imprenta)

____________________________________ __________
Firma del testigo Fecha

Documento de asentimiento (si corresponde)
Firma del menor participante: La persona que lleva a cabo este estudio de
investigación me ha explicado qué me sucederá si participo en él. Mi firma a
continuación indica que quiero participar en este estudio de investigación. Puedo
decidir no participar en este estudio de investigación si no quiero hacerlo, y no me
pasará nada.

____________________________________
Nombre del sujeto (en letra de imprenta)

____________________________________ ___________
Firma del sujeto Fecha
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研究參與之簡短表格

試驗名稱：

研究計畫書編號：

試驗委託者：

試驗主持人：

24 小時聯絡電話號碼：

在整份本文件中所使用的「您」係指本研究的參與者。「您」亦指已授權為參與本研究試驗之

受試者給予同意之人。

參加研究試驗同意書

您受邀參與一項研究試驗。請您花時間決定，並和您的家人及朋友討論。

您同意參加之前，試驗主持人必須告知您以下資訊：

1) 研究目的、程序及持續時間；

2) 任何屬於實驗性質之程序；

3) 本研究中任何合理可預知之風險、不適及效益；

4) 任何有潛在益處之替代程序或治療；以及

5) 將如何保密與保護您的健康資訊。

在適用情況下，試驗主持人亦必須告知您以下資訊：

1) 若發生傷害的任何可用補償或醫療治療；

2) 不可預知風險的可能性；

3) 試驗主持人可能請您停止參加之情況；

4) 對您增加的任何費用；

Traditional Chinese
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5) 若您決定停止參與，可能發生之情況；

6) 將告知您關於可能影響您參加意願之新發現；

7) 將有多少人參加此試驗；以及

8) 關於臨床試驗： 根據美國

法律的要求，www.ClinicalTrials.gov 網站將提供有關本臨床試驗之說明。該網站不

會包括可識別您身分的資訊。該網站最多只會包括試驗結果的摘要。您可以隨時搜

尋該網站。

若您同意參加，您將會取得一份已簽署的本文件副本以及本試驗的中文書面摘要副本。

若您對本試驗或研究相關傷害有問題，請隨時聯絡試驗主持人。

若您對於身為研究受試者的權利有任何問題，請聯絡 Schulman IRB，4445 Lake Forest

Drive - Suite 300, Cincinnati, Ohio 45242，或於週一至週五辦公時間（美國東部標準時

間上午 8:00 至下午 6:00）撥打免費電話 1-888-557-2472。

您參加本研究試驗屬於自願性質，若您拒絕參加或決定停止，您將不會受到處罰或失去任

何權益。

可選擇的子試驗

依適用情形

您受邀參與一些可選擇的試驗。若您決定不參加任何可選擇的試驗，您仍然可以參加主要

的研究試驗。請您花時間決定，並和您的家人及朋友討論。

您參加這些可選擇的試驗屬於自願性質，若您拒絕參加或決定停止，您將不會受到處罰或

失去任何權益。

請註明您是否願意參加可選擇的研究試驗。
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可選擇的試驗 #1： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 
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可選擇的試驗 #2： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 

可選擇的試驗 #3： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 

可選擇的試驗 #4： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 

可選擇的試驗 #5： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 

可選擇的試驗 #6： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 
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可選擇的試驗 #7： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 

可選擇的試驗 #8： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 

可選擇的試驗 #9： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 

可選擇的試驗 #10： ____________________ 

不適用

 是，姓名縮寫 ________ 日期 

 否，姓名縮寫 ________ 日期 
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同意書文件

簽署本文件表示已有人向您口頭說明本研究試驗（包括上述資訊），且您自願同意參加。

____________________________________
受試者正楷姓名 

____________________________________ __________
受試者簽名 日期 

法定代表人（依適用情形）

____________________________________
法定代表人正楷姓名

_____________________________________ ___________
法定代表人簽名 日期

___________________________________________________________
（代表受試者行事之法定代表人授權）

見證人簽名

____________________________________
見證人正楷姓名

____________________________________ __________
見證人簽名 日期
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未成年受試者答應文件（若適用）

未成年受試者簽名： 進行此研究試驗者已解釋如果我參加此研究試驗可能發生之情況。我

在下面的簽名表示我願意參加此研究試驗。若我不願意，我可以決定不參加此研究試驗，

且不會有任何事發生在我身上。

____________________________________
受試者正楷姓名 

____________________________________ ___________
受試者簽名 日期
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연구 참여 동의서(약식) 

연구 제목: 

임상시험계획서 번호: 

의뢰자: 

시험자: 

24 시간 전화번호: 

이 문서에서 “귀하”란 연구 참여자를 말합니다. 피험자의 본 임상 연구 참여 동의서를 

제출할 권한이 있는 사람이기도 합니다. 

임상 연구 참여 동의서 

귀하를 임상 연구에 초대합니다. 충분히 생각하고 가족 및 친구들과 상의한 다음 결정해 

주십시오. 

귀하가 참여를 결정하기 전에 시험자는 귀하에게 다음에 대해 설명할 것입니다. 

1) 본 연구의 목적, 시술, 기간

2) 실험적인 모든 시술

3) 본 연구에서 합리적으로 예상되는 모든 위험, 불편, 이익

4) 가능성 있고 이익이 되는 대체 시술 또는 치료 및

5) 기밀 유지 방법 및 귀하의 건강 정보 보호 방법

가능한 경우 시험자는 귀하에게 다음에 대해서도 설명할 것입니다. 

Korean
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1) 발생한 상해에 대한 의학적 치료 및 보상

2) 예상하지 못한 위험이 발생할 가능성

3) 시험자가 언제든지 귀하의 참여를 중단시킬 수 있는 조건

4) 귀하에게 추가되는 비용

5) 참여 중단을 결정하는 경우 발생하는 사항

6) 귀하의 참여 의사에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 발견되는 경우 이를

통보하는 시기

7) 본 연구에 참여하는 사람의 수 및

8) 임상 시험용: 본 임상 시험에 대한 내용은 미국 법률에 따라

www.ClinicalTrials.gov에서 확인할 수 있습니다. 이 웹사이트에는 귀하를 식별할

수 있는 정보가 들어 있지 않습니다. 이 웹사이트에는 연구 결과의 요약 정도만

있습니다. 귀하는 이 웹사이트에서 언제든지 검색할 수 있습니다.

참여하기로 결정하면 본 문서의 서명된 사본, 본 시험의 한글 요약본의 사본이 제공될 

것입니다. 

시험 또는 연구와 관련된 부상에 대해서는 언제든지 시험자에게 문의하실 수 있습니다. 

피험자로서 귀하의 권리에 대해 질문이 있는 경우 Schulman IRB, 4445 Lake Forest Drive 

– Suite 300, Cincinnati, Ohio 45242 로 편지를 보내시거나, 동부표준시로 월~금 오전

8 시부터 오후 6 시까지 업무 시간 중에 수신자 부담 전화 1-888-557-2472 번으로 

연락하실 수 있습니다. 

본 임상 연구는 자발적으로 참여하는 것이며 참여하지 않거나 중단하는 경우에도 제재나 

불이익을 받지 않습니다. 
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일부 선택적 연구 

해당되는 경우 

귀하를 일부 선택적 연구에 초대합니다. 일부 연구에 참여하지 않아도 주 임상 연구에는 

여전히 참여할 수 있습니다. 충분히 생각하고 가족 및 친구들과 상의한 다음 결정해 

주십시오.  

본 선택적 임상 연구는 자발적으로 참여하는 것이며 참여하지 않거나 중단하는 경우에도 

제재나 불이익을 받지 않습니다.  
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본 선택적 임상 연구 참여 여부를 표시해 주시기 바랍니다. 

선택적 연구 #1: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 

선택적 연구 #2: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 

선택적 연구 #3: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 

선택적 연구 #4: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 
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선택적 연구 #5: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 

선택적 연구 #6: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 

선택적 연구 #7: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 

선택적 연구 #8: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 
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선택적 연구 #9: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 

선택적 연구 #10: ____________________ 

 해당되지 않음  

 예 이니셜 ________ 날짜  

 아니요 이니셜 ________ 날짜 

동의서 

이 문서에 서명하면 위 내용을 포함하여 임상 연구에 대한 설명을 들었으며 자발적인 

참여에 동의하는 것입니다. 

____________________________________ 

피험자 성명(정자로 기재)  

____________________________________ __________ 

피험자 서명  날짜 
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해당하는 경우 법정대리인 

____________________________________ 

법정대리인 성명(정자로 기재)  

_____________________________________ ___________ 

법정대리인 서명  날짜 

___________________________________________________________ 

(피험자를 대신하는 법정대리인의 권한) 

입회인 서명 

____________________________________ 

입회인 성명  

____________________________________ __________ 

입회인 서명  날짜 
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승낙서 - 해당하는 경우 

미성년자 서명: 이 임상 연구를 실시하는 사람이 내가 본 임상 연구에 참여하는 경우 

나에게 생길 일에 대해 설명했습니다. 아래의 본인 서명은 내가 본 임상 연구 참여를 

원하는 것을 의미합니다. 나는 내가 원하지 않고 나에게 어떤 일도 생기지 않는다는 

조건에서 본 임상 연구 참여를 그만 둘 수 있습니다. 

____________________________________ 

피험자 성명(정자로 기재)  

____________________________________ ___________ 

피험자 서명  날짜 
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MẪU NGẮN ĐỂ THAM GIA CUỘC NGHIÊN CỨU  

TỰA ĐỀ NGHIÊN CỨU: 

PHÁC ĐỒ NGHIÊN CỨU SỐ:  

NHÀ BẢO TRỢ:  

NHÀ NGHIÊN CỨU: 

24 GIỜ ĐIỆN THOẠI: 

Từ “quý vị” dùng trong nguyên tài liệu này nói đến người tham gia cuộc nghiên cứu. Từ 
này cũng nói đến người được phép chấp thuận cho đối tượng tham gia vào cuộc 
nghiên cứu này.  

Chấp thuận tham gia cuộc nghiên cứu khảo sát 
Quý vị được mời tham gia một cuộc nghiên cứu khảo sát. Xin quý vị bỏ chút thời giờ để 
suy nghĩ và quyết định cũng như thảo luận với bác sĩ, gia đình và bạn bè của quý vị. 

Trước khi quý vị chấp thuận tham gia, nhà nghiên cứu phải cho quý vị biết: 
1) Các mục đích, phương cách và thời gian của cuộc nghiên cứu;
2) Những phương cách nào có tính cách thử nghiệm;
3) Các rủi ro, sự khó chịu và lợi ích có thể lường trước một cách hợp lý của cuộc

nghiên cứu;
4) Các phương cách hay các sự điều trị khác có tiềm năng có lợi hơn; và,
5) Sự bảo mật được giữ như thế nào và thông tin sức khỏe của quý vị được bảo vệ

như thế nào.

Nếu thích hợp, nhà nghiên cứu cũng phải cho quý vị biết về: 
1) Sự đền bù hay sự điều trị y tế nào dành cho quý vị nếu quý vị bị thương tích;
2) Tiềm năng của những rủi ro không lường trước được;
3) Các trường hợp mà nhà nghiên cứu có thể phải ngưng sự tham gia của quý vị;
4) Các chi phí thêm cho quý vị;
5) Chuyện gì xảy ra nếu quý vị quyết định ngưng tham gia;
6) Khi nào quý vị được cho biết về các khám phá mới có thể ảnh hưởng đến sự

đồng ý tham gia của quý vị;

Vietnamese
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7) Bao nhiêu người tham gia nghiên cứu này?
8) Đối với thử nghiệm lâm sàng: Một sự mô tả thử nghiệm lâm sàng này sẽ được

trình bày trên trang www.ClinicalTrials.gov, đúng theo đòi hỏi của pháp luật Hoa
Kỳ. Trang mạng này sẽ không trình bày thông tin nào có thể nhận dạng quý vị.
Nếu có đi nữa, những thông tin trình bày trên trang mạng này cũng sẽ chỉ là
thông tin tóm lược kết quả nghiên cứu. Quý vị có thể vào trang mạng này tìm
thông tin bất cứ lúc nào.

Nếu quý vị đồng ý tham gia, quý vị sẽ nhận được một bản sao có chữ ký của tài liệu 
này và một bản tóm lược nghiên cứu này bằng tiếng Anh 

Quý vị có thể liên lạc với nhà nghiên cứu bất cứ lúc nào quý vị có thắc mắc về cuộc 
khảo sát hay bị thương tích liên quan đến nghiên cứu  

Quý vị cũng có thể liên lạc với Schulman Institutional Review Board, 4445 Lake Forest 
Drive - Suite 300, Cincinnati, Ohio 45242, hoặc gọi số điện thoại miễn phí 1-888-557-
2472 trong giờ làm việc, thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ 
miền đông, nếu quý vị có thắc mắc về quyền của quý vị với tư cách là đối tượng của 
cuộc nghiên cứu  

Sự tham gia của quý vị vào cuộc nghiên cứu khảo sát này có tích cách tình nguyện, và 
quý vị không bị phạt hay mất quyền lợi nào nếu quý vị từ chối tham gia hay quyết định 
ngưng tham gia. 
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NGHIÊN CỨU PHỤ TÙY Ý 
Nếu phù hợp 

Quý vị được yêu cầu tham gia một số nghiên cứu tùy ý. Nếu quý vị từ chối tham gia 
nghiên cứu tùy ý, quý vị vẫn có thể tham gia vào cuộc nghiên cứu chính. Xin quý vị bỏ 
chút thời giờ để suy nghĩ và quyết định cũng như thảo luận với bác sĩ, gia đình và bạn 
bè của quý vị.  

Sự tham gia của quý vị vào các nghiên cứu tùy ý này có tính cách tình nguyện, và quý 
vị không bị phạt hay mất quyền lợi nào nếu quý vị từ chối tham gia hay quyết định 
ngưng tham gia.  

Xin cho biết là quý vị có muốn hay không muốn tham gia vào các nghiên cứu khảo sát 
tùy ý.  

Nghiên cứu tùy ý số 1:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 

Nghiên cứu tùy ý số 2:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 

Nghiên cứu tùy ý số 3:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 

Nghiên cứu tùy ý số 4:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 
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Nghiên cứu tùy ý số 5:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 

Nghiên cứu tùy ý số 6:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 

Nghiên cứu tùy ý số 7:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 

Nghiên cứu tùy ý số 8:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 

Nghiên cứu tùy ý số 9:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 

Nghiên cứu tùy ý số 10:__________________ 
Không phù hợp  
Có Ký tên tắt_______ Ngày  
Không Ký tên tắt__________Ngày 
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Bằng chứng của sự chấp thuận 
Khi ký tài liệu này, quý vị xác nhận là cuộc nghiên cứu khảo sát, kể cả các thông in ở 
trên, đã được mô tả cho quý vị bằng lời, và quý vị tình nguyện đồng ý tham gia. 

____________________________________  
Tên của đối tượng nghiên cứu, viết bằng chữ in 

____________________________________ __________ 
Chữ ký của đối tượng nghiên cứu Ngày 

Người đại diện được ủy quyền hợp pháp, nếu phù hợp 

____________________________________  
Tên của đại diện được ủy quyền hợp pháp, viết bằng chữ in 

_____________________________________ ___________ 
Chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp pháp  Ngày  

___________________________________________________________ 
(Quyền của đại diện được ủy quyền hợp pháp để thi hành nhiệm vụ thay  
cho đối tượng) 

Chữ ký của nhân chứng 

____________________________________ 
Tên của nhân chứng, viết bằng chữ in  

____________________________________ __________ 
Chữ ý của nhân chứng  Ngày  
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Bằng chứng của sự đồng ý – nếu phù hợp 
Chữ ký của người tham gia vị thành niên: Người thực hiện cuộc nghiên cứu khảo 
sát này đã giải thích những gì sẽ xảy ra cho tôi nếu tôi tham gia cuộc nghiên cứu khảo 
sát này. Chữ ký của tôi dưới đây có nghĩa là tôi muốn tham gia cuộc nghiên cứu khảo 
sát này. Tôi có thể quyết định không tham gia cuộc nghiên cứu khảo sát này và không 
có chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi. 

____________________________________  
Tên của đối tượng nghiên cứu, viết bằng chữ in 

____________________________________ ___________ 
Chữ ký của đối tượng nghiên cứu Ngày 
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