
 

   

 

 

 

 

 

Văn Phòng Tổng Giám Đốc Công Huấn (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 

và Sở Y Tế (Department of Health, DOH) đang thực hiện một nghiên cứu để tìm hiểu về những 

thanh thiếu niên có thể được giáo dục giới tính hay sử dụng các dịch vụ sức khỏe tình dục 

hoặc không.  Để lập ra một Kế Hoạch Sức Khỏe Tình Dục của Thanh Thiếu Niên Washington 

(WYSH) chính xác và cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên, chúng tôi xin 

mời bạn tham gia khảo sát này. Bạn có những thông tin quan trọng có thể giúp chúng tôi tìm 

hiểu về các trải nghiệm của bạn.  Chúng tôi hy vọng sẽ có ít nhất 2000 thanh thiếu niên hoàn 

thành khảo sát này và giúp chúng tôi xác định xem người lớn cần tập trung nỗ lực vào những 

điểm nào để giúp thanh thiếu niên tìm kiếm và tiếp cận các dịch vụ họ cần. 

Bạn sẽ mất khoảng 5-10 phút để hoàn thành khảo sát này. 

Bạn có thể tìm thấy một danh sách các dịch vụ phù hợp với thanh thiếu niên tại đây.  

Mặc dù bạn sẽ không nhận được lợi ích trực tiếp, những câu trả lời của bạn có thể giúp chúng 

tôi tìm hiểu thêm về khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe tình dục của thanh thiếu niên và nhu 

cầu về giáo dục của những thanh thiếu niên như bạn trên khắp tiểu bang Washington.   

 

Nếu bạn đồng ý thực hiện khảo sát này, bạn sẽ được hỏi về các trải nghiệm và cảm nhận về giáo 
dục giới tính, khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tình dục, trải nghiệm về việc nhận các dịch 
vụ sức khỏe tình dục và một số thông tin về bạn (không có thông tin nào có thể khiến mọi người 
nhận dạng được bạn). Một số câu hỏi sẽ hỏi về khuynh hướng tính dục và bản dạng giới của bạn. 
Ví dụ về các loại câu hỏi khác bao gồm: 

 

- Có điều gì khiến bạn không thể đến thăm khám tại một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe không? 

- Bạn đã từng thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (như bác sĩ, y tá, 

nữ hộ sinh, phòng cấp cứu, v.v.) cho dịch vụ sức khỏe tình dục nào? 

- Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, phòng cấp cứu, v.v.) đã đối 
xử với bạn như thế nào trong lần thăm khám gần đây nhất? 

 

Khảo sát này sẽ không hỏi về lịch sử tình dục, tần suất quan hệ tình dục hay bất kỳ thông tin 

nào có thể nhận dạng bạn. 

Bạn được toàn quyền quyết định có tham gia khảo sát này hay không. Sẽ không có ai biết 

được là bạn đã thực hiện khảo sát này hay không, vì chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông 

tin nào có thể xác định danh tính của bạn. Bạn có thể thay đổi quyết định và dừng làm khảo 

Assent Form - Vietnamese 

WYSH Youth Engagement Survey 

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/hivsexualhealth/pubdocs/WYSHResourceList.pdf


  

sát bất cứ lúc nào. Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn hoàn thành khảo sát này, bạn 

chỉ cần thoát khỏi khảo sát. Bạn cũng có thể bỏ qua các câu hỏi. Khảo sát này không có câu 

trả lời đúng hay sai, vì đây không phải là một bài kiểm tra.  

Nếu bạn hoàn thành khảo sát này, bạn được lựa chọn nhập tên và email vào một liên kết khảo 

sát tách biệt để tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng 1 trong 625 thẻ quà tặng Tango 

trị giá $20,00. Với thẻ Tango, người trúng thưởng được quyền lựa chọn mua sắm trong số hơn 

100 cửa hàng.  Ước tính tỷ lệ giành chiến thắng là 1 trên mỗi 3 người tham gia.  Tên và email 

của bạn sẽ không được liên kết đến câu trả lời của bạn. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với Andrea Wessel theo địa chỉ email 

andrea.wessel@k12.wa.us hoặc số điện thoại 360-725-6368, hoặc gọi về đường dây miễn phí 

là 1-800-725- 4311. 

 

Bạn cũng có thể gọi cho Hội Đồng Đạo Đức Tiểu Bang Washington (Washington State Institutional 

Review Board, WSIRB) nếu có câu hỏi về các quyền của mình hoặc muốn nêu lên quan ngại/khiếu 

nại về nghiên cứu này. WSIRB giám sát nghiên cứu này để đảm bảo các quyền của những người 

tham gia được bảo vệ. Bạn cũng có thể gọi số 1-800-583-8488. Bạn không cần phải cho biết tên khi 

gọi đến. 
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