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Consent form (Children) 

ခွင ့်ပပြုချက့်ပံုံစ ံ(အသက့် ၁၆ နစှ့်အထ ိလငူယ့်) 

Study title: Testing of a near to patient infection sensor for patients with acute wounds in Myanmar.  

သုံတေသနတခေါင့််းစဉ် (ပြန့်ြာပပည့်ေငွ့် အနာရိှလနူာြျာ်း၏ အနာပိုံ်းဝင့်၊ြဝင့်ကိုံတလ လာစြ့််းသပ့်ပခင့််း) 

 
 

 

Please read this assent form carefully and put your initials in the boxes if you agree. / 

ကကျျေးဇ ျေးပပြု၍ဤခွင ့်ပပြုချက့်ပံုံစံက ုံကေချျာစွျာဖတ့်ရှုပပ ျေးေက ျာတ ပါကအကပေါ်ညျာဖက့် 

ကွက့်လပ့်တွင့် လက့်မှတ့်အတ ုံကကျာက့်ထ ုံျေးပါ။ We need you to sign to show that you 

understand what taking part in the study will mean and that you are happy to do it. / 

ဤေုံကတေနကလ လျာမှုတွင့် ပါဝင့်ရန့် နျာျေးလည့်ပါက ကျာင့်ျေး လက့်မှတ့်ထ ုံျေးရန့်လ ုံအပ့်ပါေည့်။  

 1. I have read the information sheet for this study Version…………….. Dated ……………………………. I have 
had time to think about it, ask questions and talk about it with my parent/guardian. I know who to 

ask if I have any more questions. / ဤေုံကတေနကလ လျာမှုနငှ ့်ပါတ့်ေက့်ေည ့် အချက့်အလက့်မျျာျေးက ုံ 

ဖတ့်ရှုပပ ျေး ပါပပ ။ မ  /အုံပ့်ထ န့်ျေးေ နငှ ့်တ ုံင့်ပင့်၍ ပါဝင့်ရန့်စဉျေးစျာျေးပပ ျေးပါပပ ။ ပ ုံ၍ေ လ ုံပါက မည့်ေ  က ုံကမျေးရမလဲ 

ဆ ုံတျာက ုံလဲ ေ ပါေည့်။  

2. I understand that taking part is my choice and I can change my mind at any time. / ဤကလ လျာမှုတွင့် 

ပါဝင့်ပခင့်ျေးမှျာ မ မ ေက ျာအတ ုံင့်ျေးေျာပဖစ့်ပပ ျေး အချ န့်မကရွျေး မ မ ၏ေက ျာထျာျေးက ုံကပပျာင့်ျေးန ုံင့်ပါေည့်။  

3. I agree that as part of the study a photograph of my wound will be taken. / ဤကလ လျာမှု၏ 

လ ုံအပ့်ချက့်အရ မ မ အနျာက ုံ ဓါတ့်ပံုံရ ုံက့်ခွင ့်ပပြုပါေည့်။  

4. I agree that as part of the study, at least two wound swabs will be taken. / ဤကလ လျာမှု၏လ ုံအပ့်ချက့် 

အရ မ မ အနျာ၏နမ နျာက ုံ အနည့်ျေးဆံုံျေး ၂ ကက မ့် cotton swab ပဖင ့်ယ ေည့်က ုံ ခွင ့်ပပြုပါေည့်။  

5. I understand that my hospital notes and swab results will be looked at by people from the research 

study team in the hospital and I am happy for them to do this. / မ မ ၏ကဆျေးရံုံလ နျာမှတ့်တမ့်ျေးနငှ ့် cotton 

swab ၏ ရလျာဒ့်မျျာျေးက ုံ ဤကဆျေးရံုံရှ  ကလ လျာမှုတငွ့်ပါဝင့်ေည ့် ပညျာရှင့်မျျာျေးက ကလ လျာ ကမည့်က ုံ နျာျေးလည့် 

ပါေည့်။ ထ ုံ  အတွက့်ပပဿနျာမရှ ပါ။  

6. I understand that people who make sure research is being done properly, may need to see 

information about me to check the study. / ဤကလ လျာမှုက ုံ ေင ့်ကလျျာ့်စွျာကဆျာင့်ရွက့်န ုံင့်ဖ ုံ   မ မ ၏ 

အချက့်အလက့်မျျာျေး က ုံ  ကည ့်ရှုရန့်လ ုံအပ့်မည့်ပဖစ့်က ကျာင့်ျေးက ုံ နျာျေးလည့်ပါေည့်။  

7. I agree to take part in this study. / ဤကလ လျာမှုတွင့်ပါဝင့်ရန့်ေက ျာတ ပါေည့်။  

 

Study ID / တလ လာြှုနံပေါေ့်       Initials /လက့်ြှေ့်    

Please initial boxes 

 
 
 

  Incorrect        Correct 
    

A B 
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Full name: (နျာမည့်)_________________________________  

Signature: (လက့်မှတ့်)____________________ 

Date: (ရက့်စွ)ဲ _____________ 

 

Full name of researcher: (ကလ လျာေ ၏နျာမည့်) ________________________  

Signature: (ကလ လျာေ ၏လက့်မှတ့်)____________________  

Date: (ရက့်စွ)ဲ_____________ 


