
Gia Đình Khỏe Mạnh và An Toàn  
 

Quý vị là người nước ngoài di dân đến Úc? 
Quý vị muốn trò chuyện cùng chúng tôi không? 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do? Để chúng tôi cải thiện dịch vụ cho các gia đình di dân đến Úc. 
 

Hãy đến và tham gia vào ASPIRE, một dự án nghiên cứu tại cộng đồng  nhằm nâng cao sức khỏe và an toàn của gia 
đình. 

 

Chúng tôi muốn phỏng vấn những phụ nữ về sức 
khỏe và an toàn của gia đình. Các cuộc phỏng vấn có thể được 
thực hiện bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc bằng tiếng Anh. Tùy 

lựa chọn của quý vị. 
 

Sẽ có thông dịch viên hoặc nhân viên nghiên cứu nói ngôn ngữ của quý vị  
để hỗ trợ việc giao tiếp. 

 
Cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài 1--2 giờ. Quý vị sẽ nhận được phiếu giảm giá của Coles Myer thay cho lời cảm ơn vì đã 

dành thời gian cho chúng tôi. 
 

Mục đích của chúng tôi là để lắng nghe quý vị và tìm hiểu về tác động của việc di dân đến sức khỏe và an toàn của 
gia đình quý vị, và về trải nghiệm sống tại Úc của quý vị. 

 
Cùng nhau chúng ta có thể hỗ trợ các dịch vụ trong cộng đồng của quý vị để hiểu rõ nhu cầu của quý vị và  

hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình. 
 
 

Quý vị có quan tâm? Xin vui lòng liên hệ: 
 
 

Jasmin Chen, Trợ Lý Nghiên Cứu ASPIRE, Trung Tâm Đa Văn Hóa về Sức Khỏe Phụ Nữ. 
Điện thoại: (03) 9418 0922. Email: jasmin@mcwh.com.au 

 
hoặc 

 
Erin Davis, Trợ Lý Nghiên Cứu ASPIRE, Đại Học Melbourne. 

Điện thoại: (03) 8344 0174. Email: erin.davis@unimelb.edu.au 
 

Quý vị có thể gọi điện để biết thêm thông tin trước khi quyết định tham gia. 
Nếu quý vị cần thông dịch viên trước khi gọi, vui lòng liên lạc: 

Dịch Vụ Biên Dịch và Thông Dịch 
Điện thoại: 131 450 
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