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Bản Thông tin Dễ Đọc về cuộc nghiên cứu về sự trợ giúp 

lẫn nhau của người đồng cảnh ngộ 
(Easy Read Information Form for research about peer support) 

Tên Dự Án: Tìm hiểu các lợi ích và thử thách trong sự trợ giúp lẫn 

nhau của người đồng cảnh ngộ đối với người khuyết tật trong các 

tổ chức trợ giúp lẫn nhau của người đồng cảnh ngộ: Một dự án hợp 

tác thực hiện 
(Project Name: Exploring benefits and challenges of peer support for people with disability in 

peer support organisations: A co-production project) 

Điều tra viên (Investigators):   

 Bs Meredith Tavener, Giảng viên, Trường Y và Y tế Công 
cộng, Đại học Newcastle, Điều tra viên/ Nhà nghiên cứu 

 George Ayoub, Nhà nghiên cứu Kinh nghiệm Thực tế, Liên 
minh Khuyết tật và Đa dạng (Diversity Disability Alliance - DDA) 

 Raylene Bock, Nhà nghiên cứu Kinh nghiệm Thực tế, Liên 
minh Khuyết tật Cộng đồng vùng Hunter (CDAH) 

 Julie Duong, Nhà nghiên cứu Kinh nghiệm Thực tế, DDA 
 Carrie Hayter, Giảng viên, Trường Công tác Xã hội, Giám đốc 

& Trường Cao đẳng Tâm lý Ứng dụng Úc, Carrie Hayter Tư 
vấn - Điều tra viên/ Nhà nghiên cứu Phối hợp Chính 

 Julie Magill, Nhà nghiên cứu Kinh nghiệm Thực tế, DDA 
 Shaylie Pryer, Nhà nghiên cứu Kinh nghiệm Thực tế, CDAH 
 Catherine Walsh, Nhà nghiên cứu/ Nhân viên Phát triển Người 

đồng cảnh ngộ, DDA  
 Xiaolong (David) Yang, Nhà nghiên cứu Kinh nghiệm Thực tế, 

DDA  
 Liên minh Khuyết tật Cộng đồng vùng Hunter – Đối tác Nghiên 

cứu 
 Liên minh Khuyết tật và Đa dạng – Đối tác Nghiên cứu  

Mã số Chấp thuận của Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu về Con người 
(HREC): H-2021-0088 

VIETNAMESE 
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Chúng tôi mời bạn tham gia cuộc 
nghiên cứu về sự trợ giúp lẫn nhau của 
người đồng cảnh ngộ tại Liên minh 
Khuyết tật Cộng đồng vùng Hunter 
(Community Disability Alliance Hunter - 
CDAH) và Liên minh Khuyết tật và Đa 
dạng (Diversity Disability Alliance - 
DDA). Điều này sẽ giúp tăng cường 
phong trào cùng người đồng cảnh ngộ 
để tạo thay đổi tích cực ở cả CDAH và 
DDA và trong cộng đồng. 

Nếu bạn cần được trợ giúp để hiểu 
giấy này, xin liên hệ với Carrie Hayter ở 
số 0415 348 057 hoặc qua email 
carriehayter@gmail.com  

Cuộc nghiên cứu hỏi mọi người ý kiến 
của họ về nhiều việc. 
 
Nghiên cứu này là về mọi người nghĩ 
sao về việc tham gia trợ giúp lẫn nhau 
của người đồng cảnh ngộ. Trợ giúp lẫn 
nhau của người đồng cảnh ngộ là 
người khuyết tật hỗ trợ lẫn nhau. 
 
Dự án kéo dài từ năm 2021 đến năm 
2023. Trong thời gian này, bạn sẽ 
được hỏi có muốn tham gia hay không. 
 
Nghiên cứu đang được Carrie Hayter 
cùng Meredith Tavener và các nhà 
nghiên cứu có kinh nghiệm thực tế 
thực hiện. 
 
Carrie có doanh nghiệp. Meredith làm 
tại Đại học Newcastle. Các nhà nghiên 
cứu có kinh nghiệm thực tế là từ CDAH 
và DDA. 

mailto:carriehayter@gmail.com
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Chúng tôi muốn nói chuyện với những người: 
(We want to talk to people who) 

 

 

 

 

 

 Đã theo học các khóa đào tạo 
hướng dẫn mọi người về trợ giúp 
lẫn nhau của người đồng cảnh ngộ 

 

 

 

 

 

 

 

 Có tham gia trợ giúp lẫn nhau của 
người đồng cảnh ngộ 

 

 

 

 

 

 

 Là người khuyết tật cung cấp sự trợ 
giúp lẫn nhau của người đồng cảnh 
ngộ cho những người trong cộng 
đồng của họ 

 Là người khuyết tật cung cấp sự trợ 
giúp lẫn nhau của người đồng cảnh 
ngộ cho những người khác trong 
cộng đồng người khuyết tật 
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Chúng tôi sẽ hỏi: 
(We will ask) 

 

 

 

 Bạn có thích sự trợ giúp lẫn nhau 
của người đồng cảnh ngộ không,  
và tại sao 

 

 

 

 

 Sự trợ giúp lẫn nhau của người 
đồng cảnh ngộ đã tạo ra những thay 
đổi gì cho bạn. 

 Những gì không thay đổi cho bạn. 

 

 

 

 Bạn thích điều gì về sự trợ giúp lẫn 
nhau của người đồng cảnh ngộ 

 

 

 

 Bạn không thích điều gì về sự trợ 

giúp lẫn nhau của người đồng cảnh 

ngộ 
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Bạn có thể nói với chúng tôi: 
(You can talk to us) 

 

 Trong một nhóm 

 

 

 

Nhóm sẽ có tối đa 8 người 

Sẽ có 2 nhà nghiên cứu. 

 

 

 

 

Cuộc nói chuyện sẽ mất khoảng 1 giờ 

rưỡi. 

 

 

 

 

 

Chúng tôi sẽ xin phép ghi lại những gì 

mọi người nói. 

 

 

 

 

 

Bạn có thể đem theo một người bạn. 

Bạn có thể nhờ người mà bạn tin 

tưởng hỗ trợ cho mình. 
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Bạn có thể nói với chúng tôi: 
(You can talk to us) 

 

 Một mình hoặc cùng với một người 
hỗ trợ 

 

 

 

 

 

 

Cuộc nói chuyện sẽ mất khoảng 45 

phút. 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi sẽ xin phép ghi lại những gì 

bạn nói. 

 

 

 

 

 

 Bạn cũng có thể được gửi một bản 
khảo sát để trả lời về sự huấn luyện 
bạn đã có về sự trợ giúp lẫn nhau của 
người đồng cảnh ngộ. 

 

  

This Photo by Unknown 

http://www.bettertechtips.com/internet/online-survey-tools/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Bạn chỉ nên tham gia nếu muốn 
(You should only take part if you want to) 

 

Bạn có thể từ chối. Việc này tùy ý bạn. 

Nếu bạn từ chối thì sẽ không có ai 

giận. 

 

 

Bạn có thể tham gia và sau đó đổi ý 

và ngừng tham gia bất cứ lúc nào. 

Bạn không cần phải cho biết lý do tại 

sao. 

 

 

Bạn có thể chọn câu hỏi nào để trả lời. 

Bạn có thể từ chối nếu không muốn 

trả lời câu hỏi nào. 

 

 

Chúng tôi sẽ không cho bất kỳ ai biết 

chính bạn là người đã trả lời cho 

chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ bảo mật 

tên của bạn khi chúng tôi viết và nói 

về cuộc nghiên cứu. 

? 
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Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về bạn 

một cách an toàn tại trường Đại học, 

nơi mà chỉ những người thực hiện 

nghiên cứu mới có thể tìm thấy thông 

tin đó. 

 

Bạn có thể xin một bản in của những 

gì bạn đã nói, và cho chúng tôi biết 

nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ phần 

nào trong đó. 

 

Nếu chúng ta nói chuyện trong một 

nhóm, mọi người trong nhóm cũng 

phải giữ bí mật tên của bạn. 

 Họ không được phép cho người 
khác biết những gì bạn đã nói. 

 Bạn không được phép cho người 
khác biết những gì họ đã nói. 

 

 

Bạn có thể xin một bản sao các phát 

hiện trong cuộc nghiên cứu. 
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Có những người mà bạn có thể gọi điện 

thoại hoặc gửi email để hỏi về cuộc 

nghiên cứu. 

 

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi về cuộc nghiên 

cứu, hãy liên hệ với - 

Carrie Hayter ở số 0415 348 057 hoặc 

qua email carriehayter@gmail.com hoặc 

Meredith Tavener ở số (0) 2 4042 0684 

hoặc qua email 

meredith.tavener@newcastle.edu.au 

 

Nếu bạn lo ngại về quyền hạn của mình là 

người tham gia cuộc nghiên cứu này, 

hoặc bạn có khiếu nại về cách thức tiến 

hành nghiên cứu, thì có thể cho nhà 

nghiên cứu biết, hoặc nếu muốn có một 

người độc lập thì liên hệ với: 

The Human Research Ethics Officer, 

Research & Innovation Services, The 

University of Newcastle, University Drive, 

Callaghan NSW 2308, Australia 

Điện thoại (02) 4921 6333,  

Email Human-Ethics@newcastle.edu.au 

 

 

mailto:carriehayter@gmail.com
mailto:meredith.tavener@newcastle.edu.au
mailto:Human-Ethics@newcastle.edu.au
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Nếu bị khó chịu vì cuộc nghiên cứu, 

bạn có thể nói với - 

Ace Boncato thuộc Liên minh Khuyết 

tật và Đa dạng (Diversity Disability 

Alliance) ở số điện thoại 0434 354 

114 hoặc  

Andrew Vodic tại Liên minh Khuyết 

tật Cộng đồng vùng Hunter 

(Community Disability Alliance 

Hunter) ở số điện thoại 0490 053 454   

 

Bạn cũng có thể gọi cho Người 

Khuyết Tật Úc (People With 

Disability Australia) - điện thoại: 

9370 3100 

Họ có thể cung cấp sự ủng hộ và trợ 

giúp trong các vấn đề với các dịch vụ. 

 

Nếu bạn muốn tham gia cuộc nghiên cứu – 
(If you want to take part in the study) 

Khi đã hiểu cuộc nghiên cứu là để làm gì và nếu muốn tham gia, 

bạn sẽ cần ký Giấy Ưng Thuận (Consent Form). 

Như vậy có nghĩa là bạn hiểu ý nghĩa của việc tham gia, và bạn 

đồng ý. 

Có Giấy Ưng Thuận cho các phần khác nhau của cuộc nghiên 

cứu - nói trong một nhóm hoặc một mình nói với chúng tôi hoặc 

làm một bản khảo sát. 


