လူသ ားသုတေသနကျင့်ဝေ့်တရားရ တက ့်မေီ (HREC)
သတ

ေူခင
ွ ့်ပ ြုချက့် စ
ံု လ
ံ

၁။ ကျွန််ုပ်သည် ပပေးထောေးပသော သတင်ေးအချက်အလက်စောရွက်က်ု ဖတ်ရှုပပေး၍ ယခ်ုပပြုလပ
်ု ်သည် ပလလောမှုတွင် ပါဝင်ရန်
သပ

ောတူပါသည်။

ပမန့်မ နင
ု ့်ငေ
ံ ွင့် ကဗ
ု စ့်၁၉တရ ဂါပြစ့် ွ ားသည့်က လအေွငား့် လင့်ကွဲပွ

အတ က င့်ားအရ -

အခက့်အခွဲမျ ား၊ အကျြုားသက့်တရ က့်မှုနှင့် ေံုုံ့ပ န့်တ

ားမှုတ က င့် ကကံြုတေွွေ့ရတသ

င့်ရွက့်မှုမျ ားကု ကွင့်ား

င့်ားတလလ ပခင့်ားနှင့်

မူဝါဒလမ့်ားညန့်ချက့်

ကျင့်ဝေ့်

2021/409

ုင့်ရ

အေည့်ပ ြုချက့်အမှေ့် -

၂၀၂၁/၄၀၉

၂။ သ်ုပတသနအဖွွဲ့ဝင်က ယခ်ုပပြုလ်ုပ်သည် ပလလောမှုနင
ှ ် ပတ်သက်၍ ကျွန််ုပ်န ေးလည်သည်အထ ရှင်ေးပပပပေးပဖစ်၍ ကျွန််ုပ်၏
သပ

ောတူညချက်က်ုလည်ေး ရရှပါသည်။

၃။ ကျွန််ုပ်သည် ယခ်ုသပ
်ု တသနပလလောမှုပပြုလ်ုပ်ရပခင်ေးရည်ရယ
ွ ်ချက်က်ု န ေးလည်သရှသည်အပပင် ကျွန််ုပ်၏ပါဝင်မှုသည်
ကျွန််ုပအ
် တွက် မည်သည် အကျြုေးသက်ပရောက်မှုမှ မပဖစ်ပစပ ကောင်ေးက်ု ရှင်ေးပပထောေးပပေးပပေး ပဖစ်ပါသည်။
၄။ ယခ်ုပလလောမှုမှရရှသည် အချက်အလက်မျောေးက်ု

ပန
်ု ှပ်ထ်ုတ်ပဝမည်ပဖစ်ပသော်လည်ေး ကျွန််ုပ်၏ ကယ
်ု ပ
် ရေးကယ
်ု ်တော

အချက်အလက်မျောေးက်ု ထ်ုတပ
် ဖော်ပပမည်မဟ်ုတ်ပ ကောင်ေးက်ု ကျွန််ုပ်အောေး ပပပောပပထောေးပပေး ပဖစ်ပါသည်။
၅။ ကျွန််ုပသ
် ည် ယခ်ုပလလောမှုမှ ကျွန််ုပ်၏ပါဝင်မှုက်ု အချန်မပရွေး လွတ်လပ်စွော ရပ်တန်နင
်ု ်ပ ကောင်ေး န ေးလည်ပါသည်။
၆။ ကျွန််ုပ်သလ်ုသည် ပမေးခွနေး် မျောေးရှလျှင် သ်ုပတသနပပြုလ်ုပသ
် ည် အဖွွဲ့က်ု အချန်မပရွေးဆက်သွယ်နင
်ု ်ပ ကောင်ေး သရှပါသည်။
၇။ ယခ်ုပလလောမှုက်ု သစပ တေးလျန်ုငင
် အပပခစ်ုက် အပပည်ပပည်ဆ်ုင်ရော စ်ုက်ပျြုေးပရေးသ်ုပတသနဗဟဌ
်ု ောနမှ ပထောက်ပပပေးပပေး
ဩစပတေးလျနင
်ု ်င၊

ရစ်

န်ေးပမြုွဲ့၊ ဂရစ်ဖစ်တကကသ်ုလ်၊ ဂရစ်ဖစ်အင်စတကျြုမှ ပါပမောကခ Sara Davies နှင်

တွဖက်ပါပမောကခ Robin E Roberts တက
်ု ဦေးပဆောင်ပပြုလပ
်ု ်သည်ကသ
်ု ရှပါသည်။ ယခ်ုပတွွဲ့ဆပ
်ု မေးပမန်ေးမှုမျောေးက်ု
ပမန်မောန်ုငင
် ကယ
်ု ်စောေးပပြု ဆရောမဇင်မောဦေး (zinmaroo@gmail.com) မှ ဦေးပဆောင်ပပြုလ်ုပ်ပါသည်။
၈။ ယခ်ုသ်ုပတသနပပြုလ်ုပ်ရောတွင် ကျွန််ုပ်၏ ကယ
်ု ်ပရေးကယ
်ု ်တောအချက်အလက်မျောေးက်ု ပကောက်ယပူ ခင်ေး၊ ထန်ေးသမ်ေးထောေးပခင်ေး
နှင်/သမဟ်ု
်ု
တ် အသ်ုေးပပြုပခင်ေးမျောေး ပါဝင်ပါသည်။ သ်ုပတသနတွင် ပါဝင်သူနင
ှ ်ပတ်သက်သည် သတင်ေးအချက်အလက်
စောရွကတ
် ွင် ပဖော်ပပပပေးသကသ်ု လပပပောင်ေးသတ်မတ
ှ ်ထောေးသည် ကျွန််ုပ်၏ကယ
်ု ပ
် ရေးကယ
်ု ်တော အချက်အလက်မျောေးက်ု
ပပေးပပခင်
်ု ေး၊ ထန်ေးသမ်ေးထောေးပခင်ေး သမဟ်ု
်ု
တ် ပပည်ပရှသူမျောေးလည်ေး ဖတ်ရှုနင
်ု ်မည် ဤသ်ုပတသနမှ ထွက်ရပသော
ှ
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စောအ်ုပ်စောတမ်ေးမျောေး/အစရင်ခစောမျောေးတွင် ပဖော်ပပပခင်ေး ပပြုလပ
်ု မ
် ည်ပဖစ်ပါသည်။ ဤအရောမျောေးက်ု ကျွန််ုပ်၏ခွင်ပပြုချက်နင
ှ ်
ပပြုလ်ုပ်ပခင်ေး ပဖစ်ပါသည်။ ပကောက်ယူထောေးပသော အပခောေးကယ
်ု ်ပရေးက်ုယတ
် ောအချက်အလက်မျောေးက်ု လျှြုွဲ့ဝက
ှ ်ထောေးပပေး
အစ်ုေးရ၊ ဥပပေပရေးရော သမဟ်ု
်ု
တ် အပခောေးပသောအောဏောပ်ုင်အဖွွဲ့၏ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျောေးက်ု ပဖည်ဆည်ေးရန်မှလွ၍
သင်၏ခွင်ပပြုချက်မရ

အပခောေးသူမျောေးထသ်ု ထ်ုတပ
် ဖော်ပပမည်မဟ်ုတ်ပါ။ အမည်လပပပောင်ေးသတ်မတ
ှ ်ထောေးပသော

အချက်အလက်မတတူက်ု လူတ်ုင်ေးရယူနင
်ု ပ
် စရန် အကန်အသတ်မရှ ထ်ုတပ
် ဝပခင်ေး (ဥပမော− မည်သူမဆ်ု
ဝင်ပရောက် ကည်ရန
ှု ်ုင်သည် အွန်လ်ုင်ေးစော ကညတ
် ်ုကတ
် ွင် ထောေးရှပခင်ေး) အပါအဝင် အပခောေးသ်ုပတသန
ရည်ရွယ်ချက်မျောေးအတွက် အသ်ုေးပပြုန်ုင်သည်။ သရောတွ
်ု
င် ကျွန််ုပ်၏ က်ုယပ
် ရေးအချက်အလက်က်ု ခွင်ပပြုသည်ပနရောမှလွ၍
အပခောေးတွင် မပဖော်ပပ

အပမတမ်ေးလျြုွဲ့ဝက
ှ ်ထောေးရှရမည်။ ထပ်မသရှလ်ုပါက http://www.griffith.edu.au/about-

griffith/plans-publications/griffith-university-privacy-plan (သမဟ်ု
်ု
တ်) ဖ်ုန်ေးနပါတ် (၀၇) ၃၇၃၅ ၄၃၇၅ သ်ု
ဆက်သွယ်ကော တကကသ်ုလ်၏ သေးသန်လ်ုခခြုပရေးစနစ်နင
ှ ်ပတ်သက်၍ ပဆွေးပနွေးနင
်ု ်ပါသည်။
၉။ ယခ်ုသ်ုပတသနတွင်လ်ုပပ
် ဆောင်သည် ကျင်ဝတ်နင
ှ ်စပ်လျဉ်ေး၍ စ်ုေးရမ်ပူပန်မမ
ှု ျောေး၊ တင
်ု ် ကောေးချက်မျောေးရှလျှင် သမဟ်ု
်ု
တ်
ထခ်ုက်ပစသည်ပဖစ်ရပ်မျောေးပပေါ်ပပါက်ခလျှင် သမဟ်ု
်ု
တ် အပ ကောင်ေးတစ်ခခ
်ု ပ
်ု ကောင် စမကန်ေးက်ု ဆ်ုင်ေးငပခင်ေး သမဟ်ု
်ု
တ်
ရပ်န ေးခရလျှင်

ဂရစ်ဖစ်တကကသ်ုလ်၊

သ်ုပတသနကျင်ဝတ်ပရေးရောဌောနရှ

မန်ပနဂျောထသ်ု

ချက်ချင်ေး

အပ ကောင်ေး ကောေးရမည်က်ု ကျွန််ုပ်န ေးလည်သရှပါသည်။ မည်သညတ
် ်ုင် ကောေးချက် သမဟ်ု
်ု
တ် စ်ုေးရမ်ပူပန်မှုက်ုမဆ်ု
လျှြုွဲ့ဝက
ှ ်ကစစအပဖစ်သပ

ောထောေးပပေး

အပလေးအနက်စ်ုစမ်ေးစစ်ပဆေးသွောေးမည်

ပဖစ်ပါသည်။

စစ်ပဆေးမှုရလေ်က်ု

ကျွန််ုပထ
် သ်ု အပ ကောင်ေး ကောေး ပပေးပမည်
်ု
ပဖစ်ပါသည်။
၁၀။ ကျွန််ုပ်သည် ယခ်ုပလလောမှုနှင်ဆက်စပ်ပသော ပမေးခွနေး် သမဟ်ု
်ု
တ် ပပဿန မျောေးရှပါက သမဟ်ု
်ု
တ် စ်ုေးရမ်မန
ှု ှင်
တ်ုင် ကောေးမှု ပပြုလ်ုပ်လ်ုပါက ဦေးပဆောင်စ်ုစမ်ေးစစ်ပဆေးသူနှင် ပဆွေးပနွေးတင
်ု ်ပင်နင
်ု ်ပါသည်။ ထပပင်
်ု
ကျွန််ုပ်သည်
ပါဝင်ပပဖဆသ
်ု တ
ူ စ်ဦေးအပနပဖင်

ကျွန််ုပ်၏အခွင်အပရေးမျောေးနှင်ပတ်သက်၍ပဖစ်ပစ

လူသောေးမျောေးပါဝင်သည်

သ်ုပတသနနှင်သက်ဆင
်ု ပ
် သော တကကသ်ုလ်၏မူဝါေနှင် အပခောေးစ်ုေးရမ်ပူပန်မှု သမဟ်ု
်ု
တ် တ်ုင် ကောေးမှုတစ်စတ
်ု စ်ရောနှင်
စပ်လျဉ်ေး၍

သေးပခောေးပ်ုဂ္ြုလ်တစ်ဦေးနှင်

စကောေးပပပောဆလ
်ု ်ုပါက

လူသောေးသ်ုပတသနကျင်ဝတ်ပရေးရောပကော်မတ

အတွင်ေးဝန်ထသ်ု ဖ်ုန်ေးနပါတ် +၆၁ ၇ ၃၇၃ ၄၃၇၅ သမဟ်ု
်ု
တ် အေးပမေးလ်လပ်စော research-ethics@griffith.edu.au
သလ
်ု ပ်မူပပေး တ်ုကရ
် ်ုက် ဆက်သွယ်နင
်ု ်ပ ကောင်ေး သရှပါသည်။ မည်သည်တင
်ု ် ကောေးချက် သမဟ်ု
်ု
တ် စ်ုေးရမ်မှုက်ုမဆ်ု
လျှြုွဲ့ဝက
ှ ်ကစစအပဖစ်သပ

ောထောေးပပေး

အပလေးအနက်စ်ုစမ်ေးစစ်ပဆေးသွောေးမည်

ပဖစ်ပါသည်။

စစ်ပဆေးမှုရလေ်က်ု

သင်ထသ်ု အပ ကောင်ေး ကောေး ပပေးပမည်
်ု
ပဖစ်ပါသည်။
ကျွန််ုပ်သည် အင်တောဗျူေးက်ု မှတ်တမ်ေးတင်ပရေးသောေးရန် နှင် အသသွင်ေးယူရန် သပ
သပ

ောတူပါသည်

သပ

ောတူပါသည်။

ောမတူပါ

၁၁။ ကျွန််ုပ်အပနပဖင် စ်ုေးရမ်မန
ှု ှင် တင
်ု ် ကောေးချက်တစ်စတ
်ု စ်ရောရှပါက ယခ်ုပလလောမှုအပ ကောင်ေး အပသေးစတ်ပဖော်ပပထောေးသည်
သတင်ေးအချက်အလက်စောရွက် မတတူတစ်ပစောင်က်ု သမ်ေးထောေးန်ုင်ပ ကောင်ေး သရှပါသည်။
ါဝင့်သူက ပြညစ
့် ွက့်ရန့် -
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န မည်: _______________________ လက်မှတ်: ___________________________ ပနစွ: ____________

သုတေသနအြွွေ့ွဲ ဝင့်က ပြည့်စက
ွ ့်ရန့် ကျွန််ုပ်သည် ယခ်ုသ်ုပတသနအပ ကောင်ေးအရောမျောေးက်ု _____________________________________________ ထသ်ု
(ပါဝင်သူ၏အမည်က်ုပရေးသောေးပါ)

ရှင်ေးပပပပပောဆ်ုပပေးပဖစ်၍ ကျွန်ုပ
် ၏
် အပမင်တွင် သူမ/သူသည် ရှင်ေးပပချက်က်ု ပကောင်ေးစွောန ေးလည်ထောေးပါသည်။
လက်မှတ် - ____________________ ရောထူေး - _____________________________ ပနစွ - ___________
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