
  
 

Bạn có phải là thanh niên tuổi từ 15 đến 24, xuất thân di cư hoặc tị nạn, và nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà 

không?  

Bạn có xem xét sẽ cấy, hiện có hoặc trước đây đã cấy que tránh thai? 

Kế hoạch hóa gia đình NSW (Family Planning NSW) đang tiến hành một khảo cứu để tìm hiểu thêm về suy nghĩ của phụ 

nữ trẻ di cư và tị nạn về que cấy tránh thai. Chúng tôi đang tìm kiếm 30-40 người sẵn sàng được một nhà nghiên cứu nữ 

phỏng vấn về quan điểm và trải nghiệm của họ về việc cấy que này. 

Bạn có thể tham gia khảo cứu này nếu bạn: 

• Đã sử dụng hoặc đang suy nghĩ dùng que cấy tránh thai (ví dụ: bạn có thể là phụ nữ chuyển giới, nam 

chuyển giới hoặc người ngoài hai giới tính, được chỉ định là nữ khi sinh) 

• Tuổi từ 15 – 24 

• Xuất thân là người di cư hoặc tị nạn 

• Nói ngôn ngữ khác, không phải tiếng Anh, ở nhà 

• Sống ở NSW 

Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng từ 30-60 phút và có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua điện thoại. Sẽ có thông dịch viên 

nếu bạn không nói thạo tiếng Anh. Bạn sẽ không được trả tiền, nhưng sẽ nhận được một phiếu quà (voucher) trị giá 30 

đô-la để cảm ơn bạn đã đóng góp. 
 

 

Nếu bạn có thắc mắc về biện pháp tránh thai, que cấy tránh thai, hoặc bất kỳ vấn đề hay quan tâm nào 

khác về sức khỏe sinh sản và tình dục, vui lòng liên lạc FPNSW Talkline, nơi cung cấp thông tin miễn phí 

và bảo mật:  

Hãy gọi: 1300 658 886 | Email: talkline@fpnsw.or.au 

Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng gửi email cho chúng tôi hoặc hoàn thành tờ mẫu dưới đây và một thành viên trong 

nhóm chúng tôi sẽ sớm liên lạc.  

Tên:  

Số Di động:                                                                                                                                                                                                  

Và/hoặc 

Địa chỉ Email:    

Nếu cần thông dịch viên, vui lòng ghi rõ ngôn ngữ nào:     

 

This study has received FPNSW Ethics Committee approval (#R2020-03) 

 

 

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu này: 
www.fpnsw.org.au/research/research-studies/CALD-Implant-study 

Hoặc vui lòng liên lạc chúng tôi: researchcentre@fpnsw.org.au | 
(02) 8752 4355  
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