
 

ទម្រង់បែែែទយល់ម្រររែស់អ្នកជំងឺ 031117 

ទម្រងប់ែែែទយលម់្ររ 
 

សម្ាែក់ារយលម់្រររែសអ់្នកជងំទឺៅនងឹការទេញផ្សាយននរែូភារ នងិ/ឬ រត័ា៌នអ្រំរីកួទេទៅកនងុឯកសារទ ោះររុពផ្សាយ BMJ។ 
 

ទ ម្ ោះអ្នកជងំឺ៖ 
ទំនាកទ់នំងទៅនឹងអ្នកជងំឺ (ម្ែសិនទែើអ្នកជងំឺ រិនេុោះហតថទលខាទលើទម្រង់បែែែទទនោះ)  

________________________________________ 

 

________________________________________ 

ការែរិយាយទរៀែរាែ់ននរែូថត រូែភារ អ្តថែទសំទេរ ឬរត័៌ានដនទទទៀត (រត័ា៌ន) 
អ្ំរអី្នកជំង។ឺ សទំៅេាែេ់រលងននរត័ា៌នេរួបតម្តវូ នភាា ែទ់ៅនងឹទម្រងប់ែែែទទនោះ៖ 

 

________________________________________ 

េំេងទជើងែទ ត្ ោះអាសននននអ្តថែទបដលទៅកនងុទនាោះរ័តា៌ននងឹម្តូវ នែូកែញ្ចូល៖ ________________________________________ 

________________________________________ 
 

 
ការយលម់្ររ 

 
ខ្ុំ_________________________________________ [ទ ម្ ោះទរញជាសំទេរនដ] ផ្សតល់ការយល់ម្រររែសខ់្ុំសម្ាែ់រត័៌ានអ្រំីរូែខ្ុំ/អ្នកជំងឺ ឲ្យទលេទ ើងទៅកនុងការទ ោះររុពផ្សាយ 

BMJ។  
 
ខ្ុសំរូទ្វើការែញ្ជា កថ់ាខ្ុ៖ំ (សូរេូស្ីកទលើម្ែអ្ែ់ទដើរបីទ្វើការែញ្ជា ក់)  

  នទ ើញរែូថត រែូភារ អ្តថែទសទំេរ ឬរត័ា៌នដនទទទៀតអ្រំខីលនួខ្ុ/ំអ្នកជងំ ឺ    

  នអានអ្តថែទបដលម្តវូដាកែ់ញ្ានូទៅកាន់ BMJ  

 ានសទិធសិកតសិរតារផ្សលវូេាែក់នងុការផ្សតលជ់នូនវូការយលម់្ររទនោះ។ 
 

ខ្ុំ នយលន់ូវអ្វដីូេតទៅទនោះ៖ 
 

(1) រ័ត៌ាននឹងម្តូវ នទេញផ្សាយទដាយគ្មម ន ទ ម្ ោះរែសខ់្ុំ/អ្នកជំងភឺាា ែជ់ារួយទទ បតយា៉ា ងទនោះកតី ខ្ុំ នយល់ទហើយថាភារអ្នារកិទងំម្សងុរនិអាេធានា នទ ើយ។ វាអាេបដលថាាននរ្ាន ក់ទៅទី្ រួយ 

ឧទហរេ៍ នរ្ាន ក់បដលបសវងរកខ្ុំ/អ្នកជំងឬឺសាេ់ញាតិ - អាេនឹងសាា ល់ខ្ុ/ំអ្នកជងំឺ ន  
 
(2) រ័ត៌ានអាេនងឹែង្ហា ញ ឬែូកែញ្ចលូនូវទសេកតីលរអតិននសភារទវជាសាស្តសត ឬរែសួ និងទជាេវាសនា ការរា ល ឬការវោះកាត់្ រយួរែសខ់្ុំ/អ្នកជងំឺ បដលខ្ុាំន/អ្នកជងំាឺន ធាល ែ់ានឬអាេនងឹាននាទរលអ្នា

េត។  
 

(3) អ្តថែទទនោះអាេនងឹម្តូវ នទ ោះរុរពទេញផ្សាយទៅកនុងម្រឹតតែិ័ម្តរត័៌ានបដលនងឹម្តូវ នបេកចាយទូទងំរភិរទោក។ ឯកសារទេញផ្សាយ BMJ ភាេទម្េើនទៅកាន់
ទវជាែេឌ ិតនិងអ្នកានអាជរីវិជាា ជីវៈបថទំសខុភារដនទទទៀត ែ៉ាុបនតក៏ម្តូវ នទ ើញផ្សងបដរទដាយអ្នកដនទជាទម្េើនររួានបផ្សនកសិកា្កិារ សសិសនិសសិត នងិអ្នកសាររត័៌ាន។  

 
(4) អ្តថែទទនោះ រួរានរ័តា៌នអាេនឹងជាម្ែធានែទននការទេញផ្សាយសាររត័៌ាន ទហើយអាេនឹងម្តូវ នភាា ែ់ទៅនងឹែ ត្ ញផ្សសរវផ្សាយសងារ និង/ឬ ម្តូវ នទម្ែើម្ ស់ទៅកនុងសករមភារទលើកករពសដ់នទទទៀត។ 

ទរលម្តូវ នទ ោះររុពផ្សាយទហើយ អ្តថែទនងឹម្តូវ នដាក់ទៅកនុងទេហទំរ័រ BMJ ទហើយក៏អាេនឹងានទៅទលើទេហទំរ័រដនទទទៀតផ្សងបដរ។ 
 

(5) សំទេរននអ្តថែទនងឹម្តូវ នបកសម្រួលសម្ាែ់រេនាែថ ទវយាករេ៍ នងិភារម្ កដម្ែជារនុទរលទ ោះររុពផ្សាយ។ 
 

(6) ខ្ុំ/អ្នកជំង ឺនងឹរនិទទួល នអ្តថម្ែទយាជន៍ហិរញ្ញវតថុ្រយួ រកីារទេញផ្សាយននអ្តថែទទ ើយ។ 
 



 

ទម្រង់បែែែទយល់ម្រររែស់អ្នកជំងឺ 031117 

(7) អ្តថែទទនោះកអ៏ាេនឹងម្តូវ នទម្ែើម្ ស់ផ្សងបដរ ទដាយទរញទលញ ឬទដាយអ្ទនលើទៅកនងុការទេញផ្សាយដនទទទៀត និងផ្សលិតផ្សលបដលម្តូវ នទេញផ្សាយទដាយ BMJ និង/ឬទដាយអ្នកទេញផ្សាយដនទទទៀត។ 
ការេ៍ទនោះរួរានការទេញផ្សាយជាភាសាអ្ង់ទេលសនងិជាការែកបម្ែសម្ាយ ជាការទ ោះរុរភ ជាទម្រងឌ់ជីីថល នងិទៅកនុងទម្រង់ដនទទទៀត្រួយបដលអាេនងឹម្តូវ នទម្ែើម្ ស់ទដាយ BMJ 

ឬអ្នកទេញផ្សាយដនទទទៀត្រួយនាទរលទនោះ នងិទៅកនងុទរលអ្នាេត។ អ្តថែទទនោះអាេនឹងទលេទេញទៅកនងុេាែ់បកសម្រលួកនងុម្សុកននម្រតឹតិែ័ម្តរត័៌ាន ឬការទេញផ្សាយដនទទទៀត បដលម្តូវ នទេញ
ផ្សាយទៅកនងុ េម្កភរអ្ង់ទេលស និងទម្ៅម្ែទទស។  

 
(8) ខ្ុំអាេលុែទចាលការយល់ម្រររែសខ់្ុំ នទៅម្េែ់ទរលទវោ រនុទរលទេញផ្សាយ ែ៉ាុបនតទរលបដលអ្តថែទម្តូវ នែញ្ចូនទៅកាន់ការទ ោះរុរពទេញផ្សាយទហើយ («ទៅកានស់ាររ័ត៌ាន») 

វានងឹរនិអាេលែុទចាលការយល់ម្ររ នទ ើយ។ 
 

(9) ទម្រង់បែែែទយល់ម្ររទនោះនងឹម្តូវ នរកាទកុយា៉ា ងានសុវតថិភារ នងិម្ែកែទដាយភារោកក់ារេ៍សាា ត់ទដាយ BMJ ម្សែទៅតារេាែ់ រនិយូរទលើសរីអ្វីបដលចា ំេទ់ ើយ។  
 

សូរេូស្ីកទៅកនុងម្ែអ្ែ់ទដើរបីែញ្ជា ក់យកជា នការនូវអ្វីដូេតទៅទនោះ៖ 

 ខ្ុំយល់ម្ររេំទ ោះ BMJ រកាទកុរ័តា៌នទំនាក់ទនំងលរអិតរែសខ់្ុំ (ររួានទៅខាងទម្ៅ EEA) សម្ាែ់ទគ្មលែំេងទកទ់ងរកខ្ុំបតរួយេត់ ម្ែសិនទែើចាំ េ់ទៅទរលអ្នាេត។ 
 

 ទៅទីកបនលងបដលការយល់ម្ររទនោះទក់ទងទៅនឹងអ្តថែទទៅកនុង រ យការេ៍ករេី BMJ ខ្ុាំន/អ្នកជំងាឺន ឱកាស នែទញ្ចញទយាែលអ់្ំរអី្តថែទ ទហើយខ្ុាំនការទរញេតិតទលើការែទញ្ចញទយាែល់ទនាោះ 
ម្ែសិនទែើាន ម្តូវ នឆលុោះែញ្ជច ងំទៅកនងុអ្តថែទ។  
 

េុោះហតថទលខា៖_____________________________  ទ ម្ ោះជាសំទេរនដ៖ ________________________________ 

អ្សយដាា ន៖ ____________________________  អាសយដាា នអ្ុីបរល៖ ________________________________ 

___________________________________  ទលខទូរសរ័ទ៖ __________________________________ 

ម្ែសិនទែើេុោះហតថទលខាតាងនារជំនួសឲ្យអ្នកជងំឺ សូរផ្សតល់ទហតុផ្សលថា ទហតុអ្ី នជាអ្នកជំងឺរិនអាេយល់ម្ររសម្ាែ់ខលួនឯង ន (ឧ. អ្នកជងំឺសាល ែ់ អាយុទម្ការ 18 ឆ្ន ំ ឬានភារអ្ន់ថយបផ្សនកសតិែញ្ជញ )។ 

___________________________________________  កាលែរិទេេទ៖ __________________________ 

 ម្ែសិនទែើអ្នកកំរុងេុោះហតថទលខាជំនួសឲ្យម្ករុម្េួសារឬម្ករុដនទទទៀត សូរេូស្ីកទៅកនងុម្ែអ្ែ់ទដើរបីែញ្ជា ក់យកជាការថាសាជិកទំងអ្ស់ននម្ករុម្េួសារឬម្ករុទនាោះម្តូវ នជម្ាែជូនដំេឹងរួេទហើយ។ 
 

ម្ែសនិទែើអ្នកជងំជឺាកាុរអាយ ុ7 ឆ្ន ំឬទលើសរទីនោះ រកួទេក៏ម្តូវបតែញ្ជា កយ់កជា នការផ្សងបដរនូវការយល់ម្រររែសរ់ួកទេ៖ 

េុោះហតថទលខា៖_____________________________  ទ ម្ ោះជាសំទេរ៖ _______________________________ 

នថាបខឆ្ន ំកំទេើត៖ _______________________  កាលែរិទេេទ៖_________________________________ 

 

ទសេកតលីរអតិននែេុាលបដល នរនយលន់ងិម្េែម់្េងចាតប់េងទម្រងប់ែែែទ ទៅដលអ់្នកជំង ឺឬតំ្ ងរែស់រកួទេ (ឧ. អ្នកនិរនធបដលម្តូវគ្មន នឹងការទេញផ្សាយទនាោះ ឬជន
ដនទទទៀតបដលានអ្ំ្េសរតថកេិចកនងុការទទួល ននូវការយល់ម្ររ)។ 

េុោះហតថទលខា៖_____________________________  ទ ម្ ោះជាសំទេរនដ៖ _____________________________ 

រុខតំបេង៖ _____________________________ 

ម្េឹោះសាថ ន៖_______________________________ 

___________________________________ 

 អាសយដាា ន៖________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

អាសយដាា នអ្ុីបរល៖ ___________________________  ទលខទូរសរ័ទ៖________________________________ 

 កាលែរិទេេទ៖ _____________________________ 


