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COMIRB#: _______________ 
Study Title: 

က ိုလ ိုရာဒ ို အေအထြေထြေ ေဖ ြဲ႕ေစည္း ဆ ိုင္ရာ ၾကည္း  ရႈစစအ္းဆ မႈ ဘိုတ္အ ဖ ြဲ႕ 

COLORADO MULTIPLE INSTITUTIONAL REVIEW BOARD 

ေဂၤလ ပ္စာ မ တ္ရႈသည္း   ပ္ိုဂ  ၢိဳလ ာ္ ေထတ္က္ငာ သိုအးတ္သနေထတ္က္ ေခ္ကအလက ာ္ သ ရ  နာ လည္၍ ခခင္္း  း ပ္ၢိဳခ္က္အးပ္ းႏး းိုင္ရန ္ငာ အးရ သာ ြော အးသာ 

ေကဥ္္း ခ္ ၢိဳပ္ ္အးလ ာ္ကလ ႊးာအး ာင္္ 

သေု တသေေလလ့ာမႈတစ္ခု တတင ္ပါ၀င္ေ ဆာင္ငြကေ္ ပးရန္ငာ သင ္အ့ား ေ တာင ္းဆ  ု ခင ္း  ဖစ္ပါသည္။ သေု တသေေလလ့ာမႈတတင ္

ပါ၀ငေ္ ဆာင္ငြကမႈသည္ မ မ ေသဘာဆႏၵေအလ ာက ္  ဖစ္သည္။ သင ္ဆ ံ ုး  ဖတခ ကမခ မတွမ ီွတတင္ စ္ ံုစ္မ ္းစ္စ္္ေ ဆးသေူအေႏ ွင ္ ့ဤသေု တသေအတတင ္း 

သင္ မည္သည္ အ့တတကေ္ ၾကာင ္ ့ပါ၀င္ ုမည္  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း၊  ႏ ငွ္  ့သေု တသေ၌ သင ္ မည္သည္ အ့တတကေ္ ၾကာင္  ့မပါ၀င္ ုမည္  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း 

အစ္ရွ သည္္ ု ႔က  ုသင္ ေားလေည္သဘာေ ပါကေ္ စ္ရန္ငာ ေအထာကအက ူ ပဳေ ပးႏ   ငုမည္  ့အခ ကအလကမ ားအား ဦးစစ္ာပထမဆ ံု း သင္ ထ့သံ ႔ု 

ေ ပးအပြမည္  ဖစ္သည္။ ဤတတင္ မည္သည္ အ့တတကေ္ ၾကာင္  ့ဤသေု တသေအား ေ ဆာင္ငြေကြၾကာင္ း၊ အကယ္၍ သေု တသေအတတင ္း သင ္

ပါ၀ငခခလ့ွ င္ သင ္ထ့၌ံ မည္သည္္ ု႔ ဖစ္ပ က္ ႏ   ုငေ္ ၾကာင္ း၊  မည္သည္ အ့စ္ တအ ပ ုင ္းမ ားသည္ စ္မ ္းသပ္ေ ဆာင္ငြကမႈ  ဖစ္ေ္ ၾကာင ္း (အကယ၍္ရွ ခခလ့ွ င)္၊ 

သေု တသေအတတင ္း သင ္မည္မင ၾကာၾကာ ပါ၀ငြမည္  ဖစ္ေ္ ၾကာင္ း၊ သင ္အ့တတက ္မည္သည္  ့ အႏ  ရာယ္  ဖစ္ ္ႏ   ုငေ္   ခမ ား  ႏ ငွ္  ့

မသက္ေ တာင္ မ့သကသ ာခံစ္ားရမႈမ ား ရွ ႏ   ုငေ္ ၾကာင ္း၊ မည္သည္  ့အက  ဳးအ မတခစံ္ားစခင္ မ့ ားရရွ မည္  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း   ႏ ငွ္  ့မည္သည္  ့အ ခား 

ေ င္ းခ ယစရာလုပေ္္ းစ္ဥမ ား  သ ႔ုမဟတု္ ကုသမႈမ ားအား ရရွ ႏ   ငုေ္ ၾကာင ္း အစ္ရွ သည္္ ု႔က ု ထည္ တ့သင ္းေ ဖာ  ္ ပထားမည္  ဖစ္သည္။

သင္ ေားလေည္သဘာေ ပါက္  ခင ္း မရွ သည္  ့အရာမွနသမွ ႏ ငွ ္ပ့တသက ္ ပီး ေ မးစခေ ္းမ ား ေ မး  မေ ္း ႏ   ုငပါသည္။ 

စ္ ံုစ္မ္ းစ္စ္္ေ ဆးသသူည္ သင ္ေ့အေႏ ငွ ္ ့တစ္စ ံတုစ္ြာအတတက ္ေ ေစငၾကး ေ ပးေ ခ ရေ ္လ ု၊မလ ၊ု သေု တသေေလလ့ာမႈႏ ငွ္ ပ့တသကသ ည္  ့

အသစ္ေ္ သာ သတင ္းအခ က ္ အလက္စ္စ ံုတစ္ြာအား သင ္ထ့ ံမည္သ ု႔ အသ ေ ပးေ   ပာ  ပမည္  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း (အထးူသ ဖင္  ့အဆ ပုါအခ ကအလကသ ည္ 

သေု တသေအတတင ္း ဆက္ကပါ၀ငြေ ္သင္၏ ဆ ံ ုး  ဖတခ ေကအ ပၚ သက္ေ ရာကမႈ ရွ ေ ေခခလ့ွ င္)၊ သေု တသေအတတင ္း ပါ၀ငမႈအား သင ္မည္သ ု႔အား  ဖင ္ ့

ရပ္ေ႔္ႏ   ငုမည္  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း၊ ဆရာ၀ေ ္ ဖစ္သူေအေႏ ငွ္  ့သင ္အ့ား မည္သ ု႔အား  ဖင ္ ့ဤသေု တသေမ ွထတုယ ူေ ခေၚဆာင ္ႏ   ုငေ္ ၾကာင ္း၊  

အကယ္၍ သေု တသေေလလ့ာမႈမွ သင ္တထကကခာတသားခခလ့ွ င္ မည္သည္္ ု႔   ဖစ္ပ က ္ႏ   ငု္ေ ၾကာင ္း၊ သေု တသေအတတင ္း လ ူမည္မင  

ပါ၀ငမည္  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း၊ သေု တသေေလလ့ာမႈေ ၾကာင ္ ့သင္  ထ ခ ကုနာက ငခခလ့ွ င၊္ ထ ႔ု ပင ္၎အတတက္ သင ္ေ ေစငပးေ ခ ရန္ ုအပခခမ့ည္္ ုလွ င္ 

ေ ဆးဘက္ ု ငြာေ စ္ာင ္ေ့ ရွာကမႈအား သင ္ မည္သ ု႔ လကခံရရွ ႏ   ငုမည္  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း၊ သင္၏ အခ ကအလကမ ားအား အောဂါတ္တ္င ္မည္သ ု႔ 

အသ ံု း  ပေဳ ကာင ္း အသ ံ ုး  ပမဳည္  ဖစ္ေ္ ၾကာင္ း သ ႔ုမဟတု ္အ ခားေ သာ သေု တသေပညာရွငမ ား  ဖင ္ ့မည္သ ု႔ 

ေမွ ၀မႈ  ပမဳည္  ဖစ္ေ္ ၾကာင္ း၊ ထ ႔ု ပင ္သင္ မည္သူမည္၀ါ  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း  ေ ဖာ ထ္တုသ  ရွ ႏ   ုငေ္ စ္မည္  ့အခ ကအလကမ ားအား မည္သ ု႔ လွ  ဳ႕ 

၀ွကထ  ေ ္းသ မ ္းမႈ  ပဳမည္  ဖစ္ေ္ ၾကာင ္း အစ္ရွ သည္္ ု ႔ႏ ငွ္ ပ့တသက္၍လည္ း သင ္အ့ား ေ   ပာ  ပမည္   ဖစ္သည္။ 

သေု တသေႏ ွင ္ပ့တသက္  ပီး သင ္တ့တင ္ေ မးစခေ ္းမ ားရွ လွ င္ သ ႔ုမဟတု္ သေု တသေေၾကာင္  ့သင္ ထ ခ ကုနာက ငြသည္ဟု  သင ္ခံစ္ားရလွ င ္သင ္

ေ အာကပါသ ႔ု ဆတ္ကသယ္ ႏ   ုငေ္ ပသည္ - 

အမည္ - ______________________ 

ဖုေ္ း - ______________________ 

သေု တသေအတတင ္း ပါ၀င္ေ ဆာင္ငြကသ ူတစ္ဥ္ီးအ ဖစ္ ္သင္၏ အစခင ္ေ့အရးမ ားႏ ွင ္ပ့တသ က ္ ပီး သင ္တ့တင ္ေ မးစခေ ္းမ ားရွ လွ င္ ေ က းဇူး  ပဳ၍ 

က ိုလ ိုရာဒ ို ေအေတထတထ အဖဖခ႕အစ္ည္ းဆ ငုြာ ၾကည္ ရ့ႈစ္စ္ေ္ ဆးမႈဘတုအ ဖဖခ႕ထ ံ303-724-1055 သ ႔ု ေ ခၚဆ ပုါ၊ သ ႔ုမဟတု ္

COMIRB@ucdenver.edu သ ႔ု အးီေ မးလ္ေ ပးပ ႔ုပါ။ 

သေု တသေအတတင ္း ပါ၀င္  ခင္ းမ ပဳရေ္ သင ္ေ င္ းခ ယ ္ႏ   ငုပါသည္၊ သ ႔ုမဟတု္ သင ္ထ့ ံေ ပးအပထားသည္  ့မည္သည္  ့အထးူအစခင္ ေ့အရးက မုွ  

ဆ ံ ုးရံႈး  ခင ္းမရွ ဘခ မည္သည္ အ့ခ  ေ္၌မဆ  ု သေု တသေေလလ့ာမႈအတတင္ းမ ွသင္ တထကကခာေ ကာင ္း တထကကခာႏ   ုငပါသည္။ 
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အကယ္၍ သေု တသေအတတင ္း ပါ၀ငြေ္ သင ္ေသဘာတူခခလ့ွ င ္သင ္ေားလည္ ႏ   ုငမည္  ့ဘာသာစ္ကား  ဖင ္ ့ေ ရးသားထား  ပီး၊ လကမငတ္ေ ရးထ းု၊ 

ေ ေ႔ဖစ္ခတပထားသည္  ့ အက ဥ ္းခ ပဳ္ ေ လွ ာက္ႊ ာေ ဖာင ္ မ တ ၳဴတစ္ေ္ စ္ာင ္ ႏ ငွ္  ့သေု တသေေအၾကာင္ း အဂၤလ ပဘာသာစ္ကား  ဖင ္ ့

ေ ရးသားထားေ သာ အက ဥ ္းခ ပဳ ္(စခင္  ့ ပခဳ က္ေ လွ ာက္ႊ ာေ ဖာင)္ မ တ ၳဴတစ္္ေ စ္ာင္ ု႔ အား သင္ ထ့သံ ႔ု ေ ပးအပြမည္  ဖစ္သည္။ 

ေဤလွ ာက္ႊ ာေ ဖာငအား လကမငတေ္ ရးထ းု  ခင ္းသည္ အဂၤလ ပဘာသာစ္ကား အက ဥ ္းခ ပဳ ္(စခင ္ ့ ပခဳ က္) ေ လွ ာက္ႊ ာေ ဖာငမင အခ ကအလကမ ား 

အားလံ  ုးအား သင္ ထ့သံ ႔ု သင ္ ေားလည္ ႏ   ငုမည္ ဘ့ာသာစ္ကား  ဖင္  ့ ႏ ႈေတမင  ပာဆ ရွုင္ းလင္ းေ ပး  ပီး  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း၊ အခ ကအလကမ ားအား 

သင ္ႏ ငွ ္ ့ေ တဆးေ  ႏစ  း  ပီး  ဖစ္ကာ သင္၏ ေ မးစခေ ္းမ ားအား ေ   ဖၾကားေ ပး  ပီး  ဖစ္္ေ ၾကာင ္း၊ ထ ႔ု ပင ္သငသည္ မ မ ဆႏၵေအလ ာက ္

ပါ၀ငေ္ ဆာင္ငြကြေ ္ေသဘာတလူကခံ  ခင္ း  ဖစ္ေ္ ၾကာင ္း အစ္ရွ သည္္ ု႔က  ုဆ လု ုသကေ္ ရာက္ေ စ္ ခင္ း   ဖစ္သည္။  

_________________________________________    ေ ေ႔ဖစ္ခ - __ __ / __ __ / __ __ 

ပါ၀င္ေ ဆာင္ငြကသ ူ (သ ု႔မဟုတ္ IRB မွ စခင္  ့ ပဳလွ င္ တရား၀င္ စခင္  ့ ပဳခ ကြရွ သည္  ့က ုယစားလွယ္) ၏ လကမငတ္ 

_________________________________________   ေ ေ႔ဖစ္ခ - __ __ / __ __ / __ __ 

စ္ကားေ   ပာတငက္မႈအတတက္ သက္ေ သ ဖစ္သ ူ၏ လကမငတ္ (စ္ကား  ပနစ္္္ဦးလည္ း   ဖစ္္ေ ကာင္ း  ဖစ္္ ႏ   ုငသည္) 

___________________________  ေ ေ႔ဖစ္ခ - __ __ / __ __ / __ __ 

စ္ကား  ပေ္၏ လကမငတ္ 

ပါ၀င္ေ ဆာင္ငြကသ ူ - .......................................... ဤအက ဥ္ းခ ပဳ္ ေ လွ ာက္ႊ ာေ ဖာငက ုသာလွ င္ လကမငတ္ေ ရးထ ုးရေ္ 

သက္ေ သ ဖစ္သူ -  ............................................. ဤအက ဥ္ းခ ပဳ္ ေ လွ ာက္ႊ ာေ ဖာင္  ႏ ွင္  ့အဂၤလ ပဘာသာစ္ကား အက ဥ္ းခ ပဳ္ (စခင္  ့ ပဳခ ကစာင္ က္)  ႏ ွစ္မ  ဳးစ္လံ ု းအား 

လကမငတ္ေ ရးထ ုးရေ္ 

စ္ကား  ပေ္ -  .................................................... ဤအက ဥ္ းခ ပဳ္ ေ လွ ာက္ႊ ာေ ဖာငက ုသာလွ င္ လကမငတ္ေ ရးထ ုးရေ္ 

ေသဘာတူစခင္  ့ ပဳခ က္ ရရွ သည္  ့ပုဂ  လ္ဳ -  ... အဂၤလ ပဘာသာစ္ကား အက ဥ္ းခ ပဳ္ (စခင္  ့ ပဳခ ကစာင္ က္)က ုသာလွ င္ လကမငတ္ေ ရးထ ုးရေ္ 


