
കാലിഫ ാർണിയ സർവകലാശാല, സാൻ ഫ് ാൻസിസ ഫകാ 

പരീക്ഷണാത്മക പഠനപങ്കാളിയുടെ 

അവകാശങ്ങളുടെ ബിൽ 

താഴെ പറയുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഗവവഷണ പഠനത്തിൽ ഏർഴെടാൻ ആവശയഴെടുന്ന 

ഓവ ാ വയക്തിയുഴടയുും അവകാശങ്ങളാണ്. ഒ ു പ ീക്ഷണാത്മക പങ്കാളി എന്ന 

നിലയിൽ എനിക്ക ്ഇനിെറയുന്ന അവകാശങ്ങളുണ്ട്:  

1) പഠനും കഴണ്ടത്താൻ ശ്ശമിക്കുന്നഴതന്താഴണന്്ന അറിയാൻ, 

2) എനിക്ക ്എന്ത ്സുംഭവിക്കുഴമന്നുും ഏഴതങ്കിലുും നടപടിശ്കമങ്ങവളാ ഔഷധങ്ങവളാ 

ഉപക ണങ്ങവളാ മാനക സശ്രദായത്തിൽ ഉപവയാഗിക്കുന്നതിവനക്കാൾ 

വയതയസ്തമായാവണാ ഉപവയാഗിക്കുന്നഴതന്നുും അറിയാൻ, 

3) ഗവവഷണ ഉവേശയങ്ങളുമായി ബന്ധഴെട്ട് എനിക്ക് സുംഭവിക്കുന്ന കാ യങ്ങളുഴട 

അടിക്കടിയുള്ള ഒെും/അഴെങ്കിൽ ശ്പധാനഴെട്ട അപകടസാധയതകഴളവയാ 

പാർശവഫലങ്ങഴളവയാ അസവസ്ഥതകഴളവയാ കുറിച്്ച അറിയാൻ, 

4) പഴങ്കടുക്കുന്നതിൽ നിന്്ന എനിക്ക ്എഴന്തങ്കിലുും ശ്പവയാജനും ശ്പതീക്ഷിക്കാവമാഴയന്നുും, 

ഉഴണ്ടങ്കിൽ, ആ ശ്പവയാജനും എന്തായി ിക്കുഴമന്നുും അറിയാൻ, 

5) എനിക്ക ്മറ്്റ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭയമാഴണങ്കിൽ അവഴയ കുറിച്ചുും പഠനത്തിൽ 

ഏർഴെടുന്നതിവനക്കാൾ അവ എങ്ങഴന മികച്ചവതാ വമാശവമാ ആകാഴമന്നതിഴന 

കുറിച്ചുും അറിയാൻ, 

6) പഴങ്കടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നതിന് മുരുും പഠന വവളയിലുും പഠനവുമായി ബന്ധഴെട്ട് 

എഴന്തങ്കിലുും വ ാദയങ്ങൾ വ ാദിക്കാൻ അനുവദിക്കഴെടുന്നതിന്, 

7) എഴന്തങ്കിലുും സങ്കീർണ്ണതകൾ ഉയർന്നുവ ികയാഴണങ്കിൽ ഏത ്ത ത്തിലുള്ള 

വവദയ ികിത്സയാണ് ലഭയമാകുക എന്നറിയാൻ, 

8) പഴങ്കടുക്കുന്നത് തഴന്ന നി സിക്കാവനാ പഠനും ആ ുംഭിച്ചതിനുവശഷും 

പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധഴെട്ട എന്ഴറ തീ ുമാനും മാറ്റാവനാ. ഈ തീ ുമാനും ഞാൻ 

പഠനത്തിലിൊയി ുഴന്നങ്കിൽ എനിക്ക ്ലഭിക്കുന്ന പ ി  ണും സവീക ിക്കുന്നതിനുള്ള 

എന്ഴറ അവകാശഴത്ത ബാധിക്കിെ, 

9) ഒെിട്ടതുും തീയതി വ ഖഴെടുത്തിയതുമായ സമ്മത പശ്തത്തിന്ഴറ ഒ ു പകർെ് 

വകെറ്റാൻ, 

10) പഠനത്തിൽ പഴങ്കടുക്കാൻ ഞാൻ ആശ്ഗഹിക്കുന്നുവണ്ടാ എന്ന കാ യും 

പ ിഗണിക്കുവരാൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർേത്തിൽ നിന്ന ്മുക്തി ലഭിക്കാൻ.                

ഗവവഷണ പഠനും നിയശ്ന്തിക്കുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് ശ്ഡഗ് അഡമ്ിനിസ്വശ്ടഷൻ (എഫഡ്ിഎ). 

ആവണാഴയന്്ന എന്ഴറ പഠന വഡാക്ടർ എവന്നാട് പറയുും. ഈ പഠനും എഫഡ്ിഎ 

നിയശ്ന്തിക്കുന്നതാഴണങ്കിൽ, ഴഫഡറൽ ഫുഡ്, ശ്ഡഗ് ആൻഡ് വകാസ്ഴമറ്റിക് ആക്ട ്(എഫ്ഡി 

ആൻഡ് സി ആക്ട്) ശ്പകാ ും, പഠനത്തിഴല എന്ഴറ പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധഴെട്ട എൊ 

വ ഖകളുും എഫഡ്ിഎ പ ിവശാധിക്കുകയുും പകർത്തുകയുും ഴ യ്വതക്കാും.  
________________________ 

നിങ്ങൾക്ക ്മറ്്റ വ ാദയങ്ങളുഴണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗവവഷകവനാവടാ ഗവവഷണ 

സഹായിവയാവടാ വ ാദിക്കണും. കൂടാഴത, ഗവവഷണ പദ്ധതികളിഴല പങ്കാളികളുഴട 

പ ി ക്ഷയുമായി ബന്ധഴെട്ട കാ യങ്ങളിൽ ശ്ശദ്ധ പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപന അവവലാകന 

വബാർഡുമായി (ഐആർബി) നിങ്ങൾക്ക ്ബന്ധഴെടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തിങ്കൾ മുതൽ 

ഴവള്ളി വഴ   ാവിഴല 8:00 മണി മുതൽ ഉച്ചതി ിഞ്്ഞ 5:00 മണി വഴ  (415) 476-1814 എന്ന 

നരറിൽ വിളിച്ചുഴകാവണ്ടാ UCSF Human Research Protection Program, Box 1288, 490 Illinois Street, Floor 6, 

San Francisco, CA 94143 എന്ന വിലാസത്തിവലക്ക് കത്തയച്ചുഴകാവണ്ടാ irb@ucsf.edu എന്ന 

വിലാസത്തിവലക്ക് ഇഴമയിൽ അയച്ചുഴകാവണ്ടാ ഐആർബി ഓഫീസിഴന 

ബന്ധഴെടാവുന്നതാണ്. വിവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധഴെട്ട വിവ ങ്ങൾക്ക് (415) 476-1814 എന്ന 

നരറിൽ വിളിക്കുകവയാ irb@ucsf.edu എന്ന വിലാസത്തിവലക്ക് ഇഴമയിൽ അയക്കുകവയാ 

ഴ യ്യുക. 

സമ്മതത്തിന്ഴറ ഭാഗങ്ങഴളൊും വാക്കാലാണ ്അവത ിെിക്കഴെട്ടത്. 

പഴങ്കടുക്കുന്നയാളുഴട വപ ് 
 

സമ്മതത്തിനായുള്ള പഴങ്കടുക്കുന്നയാളുഴട ഒെ് 
 

 ക്ഷിതാവ് അഴെങ്കിൽ നിയമപ മായി 

അധികാ ഴെടുത്തഴെട്ടിട്ടുള്ള ശ്പതിനിധി 

 

സാക്ഷിയുഴട ഒെ് 
 

തീയതി മലയാളും 11/21 
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