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UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE 
ĈѪN ĈӖNG Ý LÀM  NGѬӠI CHӪ Ĉӄ NGHIÊN CӬU 

Vietnamese American Oral History Project/Vietnamese American Experience Class Oral History Project 
Ĉây là mӝt chѭѫng trình khҧo sát thuӝc truѫӡng ÿҥi hӑc University of California, Irvine và quý vӏ ÿang ÿѭӧc mӡi ÿӇ tham dӵ. 
Sӵ tham gia cӫa quý vӏ là hòan tòan tӵ nguyӋn. Xin vui lòng ÿӑc nhӳng thông tin sau ÿây và ÿһt câu hӓi vӅ bҩt cӭ ÿiӅu gì mà 
quý vӏ không hiӇu. 

Lead Researcher 
Ngoc-Tram Le-Huynh, M.A. 

Department of Asian American Studies 
Phone: 714-794-9669  

Email: tramleuci@gmail.com 

Faculty Sponsor 
Linda Võ, Ph.D. 

Department of Asian American Studies 
Phone: 949-232-0084 

                         Email: volt@uci.edu
Phҫn 1: Khҧo sát tәng quát vӅ tiӇu sӱ  

Cuӝc nghiên cӭu nhҵm mөc ÿích thu thұp, bҧo tӗn và mӣ rӝng bӝ sѭu tұp vӅ nhӳng câu chuyӋn ÿѭӧc kӇ lҥi bӥi nhӳng ngѭӡi 
Mӻ gӕc ViӋt hiӋn ÿang cѭ ngө tҥi miӅn Nam California, ÿӇ ÿóng góp vào lӏch sӱ chung. Cho phҫn mӣ ÿҫu cuӝc nghiên cӭu, 
quý vӏ sӁ ÿѭӧc hѭӟng dүn ÿӇ kӇ lҥi mӝt vài chi tiӃt vӅ cá nhân cӫa tӯng ngѭӡi trên mӝt Bҧn Khҧo Sát, chӍ mҩt khoҧng 15 ÿӃn 
30 phút. Tài liӋu này sӁ ÿѭӧc sӱ dөng bӣi nhóm nghiên cӭu ÿӇ tiӋn viӋc liên lҥc vӟi quý vӏ, ÿӗng thӡi cǊng ÿѭӧc dùng ÿӇ phân 
loҥi dӵa vào tính ÿa dҥng giӳa nhӳng nhóm ngѭӡi. NӃu là ngѭӡi Mӻ gӕc ViӋt trên 30 tuәi và hiӋn ÿang sӕng ӣ miӅn Nam 
California (ÿһc biӋt là vùng Los Angeles, San Diego, Orange county và Inland Empire), quý vӏ có thӇ ÿѭӧc mӡi tham gia vào 
cuӝc nghiên cӭu này. Dӵa trên nhӳng thông tin ÿѭӧc cung cҩp trong “Bҧn Khҧo Sát tәng quát vӅ tiӇu sӱ,” thành viên trong 
nhóm khҧo sát sӁ liên lҥc vӟi quý vӏ ÿӇ thӵc hiӋn cuӝc phӓng vҩn chi tiӃt. Nhӳng thông tin cá nhân cӫa quý vӏ. sӁ ÿѭӧc lѭu trӱ 
trong văn phòng cӫa ngѭӡi Leader Researcher, và chӍ ÿѭӧc sӱ dөng cho nhӳng mөc ÿích cӫa dӵ án nghiên cӭu này mà thôi. 
Nhӳng thông tin này sӁ ÿѭӧc tiӃp tөc dùng cho mөc ÿích phӓng vҩn nhѭng sӁ không ÿѭӧc phә biӃn trên mҥng lѭӟi ÿiӋn toán.  
Quý vӏ sӁ không nhұn ÿѭӧc bҩt cӭ sӵ bù ÿҳp vұt chҩt nào tӯ viӋc tham gia vào cuӝc khҧo sát. Cuӝc nghiên cӭu sӁ nhҳm ÿѭa 
vào lӏch sӱ nhӳng ÿóng góp cӫa ngѭӡi Mӻ gӕc ViӋt ÿӕi vӟi California và Hoa KǤ và làm phong phú thêm cho tài liӋu vӅ chiӃn 
tranh, di trú, sӵ tái ÿӏnh cѭ cӫa nhӳng ngѭӡi tӏ nҥn, và ÿһc ÿiӇm vӅ các sҳc dân trong nuӟc Mӻ. Quý vӏ ÿѭӧc quyӅn rút khӓi 
cuӝc khҧo sát bҩt cӭ lúc nào. NӃu quý vӏ quyӃt ÿӏnh rút khӓi cuӝc khҧo sát này, xin vui lòng thông báo cho nhóm nghiên 
cӭu biӃt ngay lұp tӭc. Không mӝt ai trong nhóm nghiên cӭu có lӧi ích vӅ mһt tài chánh trong dӵ án này. NӃu quý vӏ có bҩt cӭ 
ý kiӃn, lo ngҥi, hoһc câu hӓi liên quan ÿӃn cách cѭ xӱ, xin ÿӯng ngҥi liên lҥc vӟi nhóm nghiên cӭu ÿã ÿѭӧc ghi ӣ phҫn trên. 
NӃu không thӇ liên lҥc ÿѭӧc vӟi nhóm nghiên cӭu, hoһc có nhӳng câu hӓi, nhӳng lo ngҥi và nhӳng phҧn ánh vӅ cuӝc nghiên 
cӭu, nhӳng câu hӓi vӅ quyӅn hҥn cӫa quý vӏ nhѭ là mөc tiêu cuӝc cuӝc nghiên cӭu hoһc là nhӳng ý kiӃn và ÿӅ nghӏ, quý vӏ thӇ 
liên lҥc vӟi UCI’s Office of Research qua sӕ ÿiӋn thoҥi (949)824-6662, qua email là IRB@research.uci.edu hoһc tҥi ÿӏa chӍ 
5171 California Avenue, Suite 150, Irvine, CA 92617. 
_______________________________, sinh viên tҥi UCI, sӁ giúp quý vӏ hoàn thành ÿѫn này. NӃu quý vӏ cҫn liên lҥc, xin gӱi 
email ÿӃn: ___________________________________sӕ ÿiӋn thoҥi:______________________________________. 

 
Chӳ ký cӫa quý vӏ bên dѭӟi ngө ý rҵng quý vӏ ÿã ÿӑc nhӳng thông tin cҫn thiӃt trong bҧn thӓa thuұn này và quý vӏ ÿã có cѫ hӝi 
ÿӇ hӓi bҩt cӭ câu hӓi nào liên quan ÿӃn cuӝc nghiên cӭu này. 

 
 
Tôi ÿ͛ng ý tham gia vào cu͡c nghiên cͱu này.  

___________________________________________________  __________________ 
Chӳ ký cӫa ngѭӡi tham gia       Ngày 
 
___________________________________________________ 
 Tên hӑ ÿҫy ÿӫ cӫa ngѭӡi tham gia    
 
___________________________________________________  __________________ 
 Chӳ ký cӫa ngѭӡi nghiên cӭu       Ngày 
 
___________________________________________________  
 Tên hӑ ngѭӡi nghiên cӭu
 


