Tờ thông tin tham gia cho người tiêu thụ
Bộ Y tế NSW cam kết cải tiến hệ thống y tế, cùng các kết quả và trải
nghiệm y tế cho cộng đồng.
Giới thiệu
Chúng tôi mời quý vị hợp tác với chúng tôi trong một khởi xướng của Bộ Y tế NSW nhằm
góp phần cải tiến chất lượng và trải nghiệm của những người sử dụng các dịch vụ :
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Trước khi quyết định tham gia, điều quan trọng là quý vị nên hiểu được lý do tại sao chúng
tôi muốn quý vị tham gia. Cũng nên hiểu được việc tham gia sẽ gồm có những gì. Xin quý
vị vui lòng dành ra thì giờ để đọc thông tin sau đây và thảo luận với những người khác nếu
muốn.

Hoạt động này gồm những gì?
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Hoạt động này là một phần công việc của cơ quan chúng tôi nhằm cải tiến trải nghiệm cho
những người dùng dịch vụ của chúng tôi.
Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc:

Tại sao tôi được mời tham gia?
Chúng tôi đang tìm những người đã trải nghiệm việc sử dụng dịch vụ y tế của chúng tôi.
Trải nghiệm của quý vị có thể cung ứng sự thấu hiểu quý báu về những gì có hiệu quả tốt
đẹp và những gì chưa được tốt đẹp lắm. Quý vị có thể góp ý cho chúng tôi về những gì có
thể cải tiến cho những người sử dụng dịch vụ trong tương lai.

Nếu quý vị tham gia, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị làm những gì?
Nếu quý vị đồng ý tham gia, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung ứng sự chấp thuận bằng văn
bản, bằng lời nói hoặc qua phương tiện điện tử, và tham gia với chúng tôi qua hình thức:
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sẽ báo tin về ngày giờ và địa điểm cho hoạt động này và nêu sơ lược về những gì sẽ được
bao gồm trong hoạt động này.

Ai có thể tham gia?
sẽ cho quý vị biết về những tiêu chuẩn cụ thể nào cần đến để tham gia, chẳng hạn như
tuổi tác, giới tính, nguồn gốc văn hóa và cộng đồng, các yêu cầu kỹ thuật v.v.

Có các nguy cơ và lợi ích nào trong việc tham gia?
Chúng tôi cho rằng nguy cơ của việc tham gia vào đề án này là:
Thấp low

Trung bình medium

Cao

high

Quý vị sẽ thảo luận với chúng tôi vào những giờ giấc thuận tiện cho quý vị. Quý vị có thể
sẽ cảm thấy mệt mỏi hoặc xúc động khi tham gia vì có thể gợi nhớ đến những ký ức gian
nan. Chúng tôi có thể đề nghị việc tạm nghỉ hoặc chấm dứt hoạt động đó, hoặc quý vị có
thể yêu cầu chấm dứt bất cứ lúc nào.

Nếu như quý vị không muốn tham gia hoặc muốn rút lui sau này?
Việc tham gia vào hoạt động này là tự nguyện. Quý vị không nhất thiết phải tham gia nếu
không muốn.
Nếu quý vị tham gia, quý vị cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào mà không cần phải nêu lý do.
Cho dù quý vị quyết định thế nào, việc đó sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của quý
vị với Bộ Y tế NSW.

Thông tin của quý vị sẽ được dùng như thế nào và việc gì xảy ra với kết
quả?
Thông tin mà quý vị chia sẻ sẽ được dùng để thực hiện các cải tiến cho dịch vụ chăm sóc y
tế tại NSW. Các văn bản báo cáo, thuyết trình và các tài liệu tương tự khác sẽ chỉ được chia
sẻ trong vòng Bộ Y tế NSW. Thông tin của quý vị sẽ được giữ ẩn danh.
Chúng tôi kỳ vọng sẽ trình bày thông tin tại các cuộc hội thảo chuyên môn và trên trang
mạng của chúng tôi. Có thể truy cập trang mạng này tại:

Việc xuất bản trong các tạp chí chuyên môn và học thuật có thể được thực hiện sau đó.
Nếu tham gia, quý vị có thể rút lui bất cứ lúc nào mà không cần phải nêu lý do. Cho dù
quý vị quyết định thế nào, việc đó sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa quý vị với cơ
quan chúng tôi.

Cách thức chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư/thông tin của quý vị?
Các hoạt động có thể được ghi âm hoặc ghi chép lại, và dữ liệu sẽ được bảo mật. Chỉ
những người có thẩm quyền sẽ được truy cập thông tin này. Các bản báo cáo và trình
bày sẽ không bao gồm bất cứ thông tin nhận diện nào. Tất cả thông tin sẽ được xóa nhận
dạng, và quý vị sẽ vẫn là ẩn danh. Quý vị sẽ được trao đơn chấp thuận để ghi chép và quản
lý các lựa chọn của mình.
Chiếu theo một số tình huống ngoại lệ, chúng tôi có thể cần tiết lộ thông tin nào mà quý vị
đã cung cấp. Chúng tôi sẽ báo tin đến quý vị về việc này.

Nếu quý vị có thắc mắc, quan ngại hoặc muốn than phiền?
Quý vị có thể liên lạc
vào bất cứ lúc nào để nêu thắc mắc hoặc quan ngại của mình, hoặc để than phiền về hoạt
động này.
Project contact name:
Email:
Phone number:

Việc tham gia thảo luận sẽ gây tốn kém gì cho tôi không, và tôi sẽ được
trả tiền không?
Không có tổn phí trong việc tham gia này. Quý vị sẽ được trả tiền cho chi phí nào đã bỏ ra
(ví dụ như di chuyển, ăn uống, in ấn v.v.).
Quý vị sẽ được trả tiền cho việc tham gia?

Có

Yes

Không

No

Cám ơn
Cám ơn quý vị đã dành ra thì giờ để xét đến việc chia sẻ trải nghiệm của quý vị. Nếu quý
vị muốn tham gia vào cuộc phỏng vấn với chúng tôi liên quan đến trải nghiệm của quý vị,
vui lòng ký vào bản thỏa thuận tham gia thích ứng (participant consent form). Tờ thông tin
này là để quý vị lưu giữ.

