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Giới thiệu về dự án 

Dự án này sẽ xem xét các tác động của việc đóng cửa nhà máy và cắt giảm hàng loạt đối với công nhân và gia đình 

họ, và cách họ và cộng đồng của họ có thể chuyển tiếp tốt nhất trong tương lai. Cụ thể, chúng tôi muốn biết việc cắt 

giảm ảnh hưởng như thế nào đến đời sống lao động, tái huấn luyện, học tập và sức khỏe của mọi người. Cuộc nghiên 

cứu của chúng tôi sẽ điều tra những vấn đề này và cung cấp phản hồi cho các công ty và chính phủ trên khắp nước 

Úc về cách mà các dịch vụ và sự hỗ trợ có thể hoạt động tốt hơn trong tương lai. 

 

Nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện và các báo cáo chúng tôi tạo ra chỉ có thể thực hiện được với sự hỗ trợ liên tục 

của những cựu công nhân xe hơi. Việc lắng nghe từ những người tham gia thông qua các cuộc khảo sát là khía cạnh 

quan trọng nhất trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi, cho phép chúng tôi hiểu cách chúng tôi có thể giúp ích tốt hơn 

cho tương lai công việc và tương lai của các cộng đồng trong trường hợp tái cơ cấu ngành. Chúng tôi bảo đảm với 

bạn rằng các phản hồi cá nhân của bạn sẽ không được nhận dạng cũng như sẽ không được cung cấp cho bất kỳ công 

ty tư nhân, chính phủ hoặc dịch vụ xã hội nào của bên thứ ba. 

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tham gia vào dự án nghiên cứu? 

Chúng tôi sẽ hỏi bạn các câu hỏi về lịch sử tuyển dụng, tái huấn luyện, việc học và hoàn cảnh hiện tại của bạn. Những 

câu hỏi này sẽ là một phần của cuộc nghiên cứu kéo dài 5 năm với các cuộc khảo sát được thực hiện mỗi năm một 

lần. Các cuộc khảo sát sẽ cần khoảng 20 phút để hoàn thành.  

 

Những rủi ro và lợi ích của cuộc nghiên cứu 

Tham gia vào nghiên cứu sẽ bao gồm việc thu thập thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm, và cũng có thể bao gồm 

căng thẳng tâm lý hoặc cảm xúc do tính chất nhạy cảm của các chủ đề được thảo luận. Tuy nhiên, nếu bạn gặp căng 

thẳng về tâm lý hoặc cảm xúc do tham gia dự án, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với một trong các dịch vụ hỗ trợ 

được liệt kê ở cuối tờ thông tin này. 

 

Việc tham gia vào nghiên cứu này có thể không mang lại lợi ích trực tiếp cho bạn. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng 

tôi sẽ có tác động đến các nhà hoạch định chính sách và các dịch vụ được cung cấp trong trường hợp ngành đóng 

cửa trong tương lai.  

 

Để cảm ơn bạn đã dành thời gian, bạn sẽ nhận được một phiếu quà tặng kỹ thuật số trị giá $50 qua GiftPay. 

 

Bảo mật và lưu trữ dữ liệu 

Việc tham gia vào nghiên cứu này là tự nguyện. Bằng cách chọn tham gia, bạn đồng ý tham gia trong số ba năm tới, 

nhưng có thể rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào. Sự đồng ý với nghiên cứu này sẽ được ghi lại qua điện thoại.  
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Nếu bạn chọn tham gia vào nghiên cứu này và sau đó đổi ý thì việc này cũng không sao cả. Bạn cũng có thể đổi ý về 

việc tham gia nghiên cứu bất kỳ lúc nào trong các cuộc khảo sát và bạn cũng có thể chọn không trả lời câu hỏi hoặc 

các câu hỏi bất kỳ. Thông tin thu thập được từ những người tham gia nào chọn rút khỏi nghiên cứu sẽ được đưa vào 

dự án nghiên cứu và các phát hiện của nghiên cứu. 

 

Thông tin thu thập được từ dự án này sẽ được công bố. Thông tin được cung cấp cũng có thể được sử dụng để thẩm 

định sự phù hợp cho việc tham gia sâu hơn vào dự án rộng hơn. Bạn có thể yên tâm rằng mọi thông tin do bạn cung 

cấp cho nghiên cứu này sẽ được xử lý bí mật nghiêm ngặt nhất. Sẽ không có người tham gia nào trong nghiên cứu 

này được nhận dạng cá nhân trong các báo cáo hoặc các ấn phẩm khác từ nghiên cứu này. 

 

Các cuộc khảo sát qua điện thoại của chúng tôi sẽ được giám sát để phục vụ mục đích kiểm soát chất lượng. Nếu bạn 

không muốn cuộc gọi bị theo dõi hoặc ghi âm, vui lòng thông báo cho người phỏng vấn của chúng tôi. Tất cả các bản 

ghi sẽ được ghi đè sau ba tháng và không cho phép truy cập từ bên ngoài cho đến thời điểm đó. 

 

Dữ liệu sẽ được thu thập bởi EY Sweeney, thay mặt cho Đại Học South Australia. Dữ liệu điện tử không xác định danh 

tính sẽ được lưu trữ trên các máy tính và tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu trong tối đa bảy năm trên các máy chủ 

UniSA sau dự án. Dữ liệu sẽ được mã hóa để nghiên cứu theo chiều dọc và chỉ có dữ liệu tổng hợp không thể nhận 

dạng được phân phối cho các đối tác của dự án và các bài báo đã xuất bản.  

 

Dự án này đã được chấp thuận bởi Ủy Ban Đạo Đức Nghiên Cứu Con Người của Đại Học South Australia (HREC). Nếu 

bạn có mối quan ngại đạo đức nào về dự án, thắc mắc về quyền của bạn với tư cách là người tham gia hoặc muốn 

khiếu nại về cuộc nghiên cứu hoặc cách thức tiến hành nghiên cứu, vui lòng liên lạc Viên Chức Điều Hành của Ủy Ban 

UniSA, số điện thoại: +61 8 8302 3118; Email: humanethics@unisa.edu.au. 

 

Tiến độ của dự án và kết quả sẽ được công bố trên trang web dự án fwfc.com.au/ 

 

Thông tin thêm về cuộc nghiên cứu có thể được lấy từ: 

Vị trí Tên Điện thoại  Email 

Trưởng dự án Giáo sư Andrew Beer  08 8302 0711 andrew.beer@unisa.edu.au 

Điều phối viên nghiên cứu 

liên kết 

Holly Smith 08 8302 0697 holly.smith@unisa.edu.au 

 

mailto:humanethics@unisa.edu.au
https://www.fwfc.com.au/
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Cac dịch vụ hỗ trợ 

Vui lòng liên hệ các dịch vụ hỗ trợ sau nếu bạn gặp hoặc đang gặp phải tình trạng căng thẳng tâm lý hoặc cảm xúc 

bất kỳ: 

Tổ chức Điện thoại và URL Giới thiệu 

Beyond Blue 1300 22 4636 

https://www.beyondblue.org.au/ 

Beyond Blue cung cấp thông tin và hỗ trợ để giúp 

mọi người ở Úc đạt được sức khỏe tâm thần tốt 

nhất có thể, bất kể độ tuổi và nơi họ đang sống. 

Lifeline 13 11 14 

http://www.lifeline.org.au/  

Lifeline là một tổ chức từ thiện quốc gia cung cấp 

cho tất cả những người Úc đang trải qua khủng 

hoảng cá nhân quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ 

khủng hoảng và ngăn chặn tự tử 24 giờ. 

MensLine Australia 1300 7899 78 

http://www.mensline.org.au/  

Dịch vụ hỗ trợ, thông tin và giới thiệu qua điện 

thoại và trực tuyến, giúp nam giới giải quyết các 

vấn đề trong mối quan hệ một cách thiết thực và 

hữu hiệu. 

Carers Australia 1800 242 636 

https://www.carersaustralia.com.au/ 

Tư vấn ngắn hạn và các dịch vụ hỗ trợ về tình cảm 

và tâm lý cho người chăm sóc và gia đình của họ ở 

mỗi bang và vùng lãnh thổ. 

 

Để biết thêm các dịch vụ hỗ trợ, Beyond Blue có liệt kê rất nhiều nhà cung cấp khác trên trang web của họ: 

https://www.beyondblue.org.au. 

 

Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 000, đường dây trợ giúp khẩn cấp. 

 

https://www.beyondblue.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
https://www.carersaustralia.com.au/
https://www.beyondblue.org.au/the-facts/suicide-prevention/get-support-now

