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Phỏng Vấn 
 
Hãy Đến và Tham Gia 
Phân Tích Sự An Toàn và Nơi Ở trong Trải Nghiệm của Người Di Dân và Người Tị Nạn (ASPIRE) là dự án hợp tác 
nghiên cứu với Trung Tâm Đa Văn Hóa về Sức Khỏe Phụ Nữ, Đại Học Melbourne và Đại Học Tasmania. Nghiên cứu 
diễn ra tại Victoria và Tasmania với mục đích cải thiện biện pháp ứng phó với bạo lực gia đình cho các gia đình đã di 
dân đến Úc. 
 
Tại sao nên tham gia? 
Bạo lực gia đình là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến 1 trong 3 phụ nữ ở Úc. Nó tác động đến mọi người từ tất cả 
các tầng lớp xã hội không phân biệt thu nhập, tuổi tác, vị trí địa lý, xu hướng tình dục, dân tộc hay văn hóa. Chúng tôi 
muốn tìm hiểu thêm về bạo lực gia đình từ trải nghiệm và quan điểm của những người phụ nữ đã di dân đến Úc và 
quan ngại về tình trạng lạm dụng hay bạo lực trong gia đình. Cùng nhau, chúng ta có thể hỗ trợ các dịch vụ trong 
cộng đồng của quý vị để hiểu nhu cầu của quý vị, hỗ trợ tốt hơn theo cách tôn trọng và an toàn về mặt văn hóa. Các 
kết quả của nghiên cứu sẽ được công bố cho cộng đồng, nhà cung cấp dịch vụ và nhà hoạch định chính sách dưới 
nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như báo cáo, thuyết trình và minh họa trực quan nhằm phát triển các dịch vụ hỗ trợ 
và phòng ngừa phù hợp về mặt văn hóa. 
 
Quý vị sẽ trao đổi với ai? 
Các cuộc phỏng vấn có thể được tiến hành bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng cung cấp 
thông dịch viên để mọi người có thể giao tiếp dễ dàng. Lựa chọn tùy ở quý vị. Một số người có thể muốn trao đổi với 
nhà giáo dục sức khỏe song ngữ bằng ngôn ngữ của họ. Một số khác có thể muốn trao đổi với nghiên cứu viên bằng 
tiếng Anh hoặc kèm theo thông dịch viên. Hoặc chọn cả hai! Mục đích của chúng tôi là đem đến cho quý vị một nơi 
thoải mái và an toàn để tự do nói lên và chia sẻ ý kiến của mình. Phỏng vấn hoặc thảo luận nhóm tập trung sẽ kéo dài 
trong khoảng thời gian 1-2 giờ và quý vị sẽ nhận được phiếu giảm giá của Coles Myer trị giá $40 thay cho lời cảm ơn 
vì đã dành thời gian cho chúng tôi. 
 
Quý vị sẽ được hỏi những kiểu câu hỏi nào? 
Trong phỏng vấn cá nhân, các câu hỏi sẽ tập trung vào ý kiến của quý vị về tác động của việc di cư đối với gia đình, 
bạo lực đối với phụ nữ, bình đẳng giới, giá trị văn hóa/cộng đồng, trải nghiệm về bạo lực gia đình và khả năng tiếp 
cận các dịch vụ hỗ trợ. Cũng có một bản câu hỏi khảo sát về những yếu tố như tuổi tác, cấu trúc gia đình, nền tảng 
văn hóa và tình trạng di cư. Quý vị không bắt buộc phải trả lời tất cả các câu hỏi và có thể lựa chọn chia sẻ bao nhiêu 
ý kiến trong cuộc phỏng vấn. 
 
Thông tin của tôi có được bảo mật không? 
Tuyệt đối bảo mật. Nhóm nghiên cứu phải tuân theo các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Quý vị sẽ được cung cấp các 
thông tin về quyền riêng tư của quý vị. Các thông tin mà quý vị cung cấp trong cuộc phỏng vấn và trong bản câu hỏi 
khảo sát sẽ được bảo mật và sẽ không bao gồm tên hay bất kỳ chi tiết nào có thể nhận dạng quý vị. Quý vị có thể hỏi 
nghiên cứu viên bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật để đảm bảo rằng quý vị sẽ thấy thoải mái khi tham gia. 
 
Quý vị có quan tâm? 
Quý vị có thể gọi điện để biết thêm thông tin trước khi quyết định tham gia hay không. Vui lòng liên hệ: 
 
Jasmin Chen, Trợ Lý Dự Án Nghiên Cứu ASPIRE với Trung Tâm Đa Văn Hóa về Sức Khỏe Phụ Nữ. 
Điện thoại: (03) 9418 0922. Email: jasmin@mcwh.com.au 
 
Erin Davis, Trợ Lý Dự Án Nghiên Cứu ASPIRE với Đại Học Melbourne.  
Điện thoại: (03) 8344 0174. Email: erin.davis@unimelb.edu.au 
 
Nếu quý vị cần thông dịch viên trước khi gọi, vui lòng liên hệ: Dịch Vụ Biên Dịch và Thông Dịch- Điện thoại: 131 
450 

 
 

NẾU QUÝ VỊ CẦN TRỢ GIÚP VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH NGAY BÂY GIỜ, VUI LÒNG GỌI ĐIỆN ĐẾN SAFE STEPS 
THEO SỐ ĐIỆN THOẠI:  

1 800 015 188 
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