
 

 

 

  
 
 

 

Thưa Quý Phụ Huynh/Người Nuôi dưỡng, 

Tên tôi là Vaughan Carr. Tôi là người phụ trách Cuộc Nghiên cứu Sự Phát triển của Trẻ em New South 
Wales (New South Wales Child Development Study hoặc NSW-CDS). 

NSW-CDS là cuộc nghiên cứu toàn tiểu bang về sự phát triển của trẻ em. Mục đích của cuộc nghiên cứu 
này là để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học hành và cách cư xử sau này ở tuổi vị 
thành niên hay trưởng thành. Cuộc nghiên cứu này do các nghiên cứu viên trường Đại học New South 
Wales (UNSW) phụ trách, phối hợp với những người khác ở trường Đại học Newcastle, Western Australia 
và Canterbury (Tân Tây Lan) và cộng tác với các cơ quan công quyền như NSW Department of Education 
and Communities, NSW Ministry of Health và NSW Department of Family and Community Services. 

Trong khuôn khổ cuộc nghiên cứu này, học sinh Lớp 6 tại tất cả trường tiểu học ở NSW vào năm nay sẽ 
được mời tham gia cuộc thăm dò ý kiến về sức khỏe tâm thần và phúc lợi trẻ em: Cuộc Thăm dò Ý kiến 
Thiếu niên (the Middle Childhood Survey hay MCS). Mục đích của lá thư này là để thông báo cho quý vị 
biết Hiệu trưởng trường con quý vị đã đồng ý thực hiện cuộc thăm dò ý kiến này trong thời gian học sinh 
học trong lớp vào Học kỳ 3. 

Thông tin dưới đây sẽ giúp quý vị quyết định xem quý vị có muốn cho con mình tham gia hay 
không. Nếu quý vị không rút tên con quý vị, cháu cũng sẽ có cơ hội để quyết định có hay không 
tham gia tại lớp học. 

MCS sẽ thu thập chi tiết tổng quát về sức khỏe tâm thần và phúc lợi trẻ em trong phạm vi công trình 
nghiên cứu theo thời gian về trẻ em đã được thẩm định bằng Chỉ số Sự Phát triển Ấu thơ của Úc 
(Australian Early Development Index) khi các em bắt đầu đi học vào năm 2009. MCS sẽ thu thập thông tin 
trực tiếp từ trẻ em về những suy nghĩ, cảm xúc, hành động và trải nghiệm của các em ở giai đoạn phát triển 
quan trọng, để hiểu rõ hơn nhu cầu của trẻ em trong độ tuổi này và cách thức các chương trình và chính 
sách có thể được cải thiện hầu tạo điều kiện thuận lợi cho các em phát triển lành mạnh sang tuổi trưởng 
thành. Điều quan trọng cần lưu ý rằng MCS không thể được sử dụng để "gán danh hiệu" cho trẻ em hoặc 
chẩn đoán bệnh tâm thần. Đa số các em sẽ hoàn tất MCS trong lớp có giáo viên giám sát. Không một 
nghiên cứu viên nào sẽ có mặt tại trường học; bản câu hỏi thăm dò đã được soạn thảo để cho học sinh 
có thể tự trả lời. Trong tương lai, các câu trả lời cho câu hỏi trong MCS sẽ được gom chung với thông tin 
từ các tổ chức khác qua các quy trình liên kết hồ sơ; dữ liệu liên kết có thể bao gồm, nhưng không giới hạn 
trong, hồ sơ của trẻ em và cha mẹ từ Bộ Y tế (ví dụ như những lần nhập viện), Giáo dục (ví dụ như kỹ năng 
đọc, viết và làm toán), Phúc lợi (ví dụ như các dịch vụ cộng đồng) và Tư pháp (ví dụ như số liệu thống kê 
tội phạm). Những mối liên kết này sẽ tạo điều kiện cho các mục tiêu dài hạn để soạn thảo các chính sách 
và chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả trẻ em Úc phát triển lành mạnh. 

Chúng tôi nhấn mạnh các câu trả lời của con quý vị sẽ luôn luôn được bảo mật: tất cả thông tin thu 
thập được trong NSW-CDS đều được cung cấp ẩn danh, và luôn luôn được giữ kín (chỉ có toán nghiên cứu 
mới được sử dụng). Bất kỳ kết quả nào từ cuộc nghiên cứu này đều sẽ được báo cáo theo cách mà không 
ai có thể nhận ra cá nhân, trường học và cộng đồng nhỏ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho Hiệu trưởng của 
mỗi trường tham gia những thông tin phản hồi mật, tóm tắt về sức khỏe tâm thần và phúc lợi của trẻ em tại 
trường học, mà không xác định cá nhân tham gia. 

Nếu không muốn cho con mình tham gia MCS, quý vị có thể điền giấy rút tên ra (Opt-Out Form) đính kèm 
và gửi lại cho giáo viên lớp học của con mình, hoặc vào trang mạng của chúng tôi để rút tên ra (opt-out) 
ngay bây giờ. Ngay cả sau khi con của quý vị đã hoàn tất cuộc thăm dò ý kiến, quý vị vẫn có đến ngày học 
kỳ 4 bắt đầu [ngày 16 tháng 10 năm 2015] để rút tên cháu ra nếu quý vị muốn vậy. Điều này sẽ bảo đảm 
rằng các câu trả lời của con quý vị không được cung cấp cho các nghiên cứu viên. 

Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào về việc thực hiện cuộc nghiên cứu này, quý vị có thể trình bày thẳng với 
Ethics Secretariat, The University of New South Wales, SYDNEY NSW 2052 (điện thoại: [02] 9385 6222, 
Fax: [02] 9385 6648, thư điện tử (email: humanethics@unsw.edu.au). Mọi việc khiếu nại sẽ được điều tra 
kịp thời, quý vị sẽ được thông báo kết quả. 

Nếu muốn biết thêm thông tin về bất kỳ khía cạnh nào của Cuộc Nghiên cứu Sự Phát triển của Trẻ em 
NSW, xin quý vị liên lạc với trường của con quý vị để họ giúp quý vị. 

Cám ơn quý vị đã ủng hộ MCS. 

Vaughan J. Carr 
Giáo sư, UNSW 
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THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH  

Cuộc Nghiên cứu Sự Phát triển của Trẻ em NSW là gì? 
Cuộc Nghiên cứu Sự Phát triển của Trẻ em NSW (NSW Child Development Study hay NSW-CDS) 
là cuộc nghiên cứu theo thời gian về sức khỏe tâm thần và phúc lợi ở trẻ em đã được thẩm định bằng 
Chỉ số Sự Phát triển Ấu thơ của Úc (Australian Early Development Index) vào năm 2009. Mục đích của 
dự án này là để phác thảo kiểu dạng về khả năng thích ứng cao và tình trạng dễ bị vấn đề về sức khỏe 
tâm thần, học hành, việc làm và những kết quả khác về sau này. Quý vị có thể đọc thông tin chi tiết về 
cuộc nghiên cứu này tại trang mạng của chúng tôi. 

Tại sao cuộc nghiên cứu này lại quan trọng? 
NSW-CDS sẽ cung cấp thông tin đặc biệt và nâng cao nhận thức về những con đường về sự phát triển 
của trẻ em mà các trường học, chính phủ và cơ quan/tổ chức khác có thể sử dụng để soạn thảo các 
chính sách và chương trình nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả trẻ em Úc phát triển lành 
mạnh. Thông tin này là thông tin rất quan trọng để trẻ phát triển thành những học sinh giỏi, cá nhân tự 
tin và sáng tạo, và người lớn khỏe mạnh, năng động và hiểu biết. 

Cuộc Thăm dò Ý kiến Thiếu niên là gì? 
Cuộc Thăm dò Ý kiến Thiếu niên (Middle Childhood Survey hay MCS) là một phần trong NSW-CDS. 
Cuộc thăm dò này thẩm định sức khỏe tâm thần và phúc lợi của tất cả trẻ em học sinh Lớp 6 tại NSW 
vào năm 2015. MCS sẽ thu thập thông tin trực tiếp từ trẻ em về những suy nghĩ, cảm xúc, hành động 
và trải nghiệm của các em. 
Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào? 
Thông tin từ MCS toàn tiểu bang năm 2015 sẽ được toán nghiên cứu phân tích để xác định các yếu tố 
tuổi ấu thơ có ảnh hưởng đến khả năng thích ứng và tình trạng dễ bị vấn đề về sức khỏe tâm thần và 
những kết quả khác về sau này. Để đạt được điều này, dữ liệu MCS sẽ được gom chung với hồ sơ 
của các tổ chức khác bằng Record Linkage, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn trong, hồ sơ của 
trẻ em và cha mẹ từ Bộ Y tế (ví dụ như nhập viện), Giáo dục (ví dụ như đọc, viết và làm toán), Phúc lợi 
(ví dụ như các dịch vụ cộng đồng) và Tư pháp (ví dụ như số liệu thống kê tội phạm). 

Có phải thông tin này là ẩn danh? 
Hẳn nhiên. Không một ai có thể truy nguyên thông tin nào đã cung cấp cho các nghiên cứu viên để 
xác định là quý vị hoặc con quý vị. Chúng tôi mô tả cách chúng tôi giữ kín thông tin thêm nữa trong tờ 
thông tin này. Quý vị có thể yên tâm rằng bất kỳ kết quả nào từ cuộc nghiên cứu này cũng sẽ được 
báo cáo theo cách mà không ai có thể công khai nhận ra cá nhân, trường học và cộng đồng nhỏ. 

MCS sẽ được hoàn tất bằng cách nào? 
Đa số trẻ em sẽ hoàn tất MCS trong lớp học bằng máy vi tính của trường, với câu trả lời sẽ được ghi 
nhận ẩn danh. Không một nghiên cứu viên nào sẽ có mặt tại trường học và bản câu hỏi thăm dò đã 
được soạn thảo để cho học sinh có thể tự trả lời. Nếu con quý vị thường có nhân viên trợ giúp trong 
lớp học, người này có thể giúp cháu hoàn tất bản câu hỏi. Đối với trẻ em cần được giúp đỡ về đọc, 
chúng tôi có bản thu âm các câu hỏi thăm dò ý kiến. 

Con tôi có bắt buộc phải tham gia MCS hay không? 
Không. Việc tham gia MCS là hoàn toàn tự nguyện và trẻ em cũng như cha mẹ có quyền tự do rút tên 
ra không tham gia cuộc nghiên cứu nếu muốn. Các em không tham gia cuộc nghiên cứu sẽ không bị 
hậu quả xấu nào hết; giáo viên sẽ có hoạt động khác cho trẻ em không tham gia cuộc nghiên cứu tại 
lớp học. Quý vị có thể chọn rút tên con quý vị ra bằng các thủ tục dưới đây. 

Nếu tôi không muốn cho con tôi trả lời các câu hỏi thăm dò thì sao? 
Nếu không muốn con mình hoàn tất MCS ở trường, quý vị có ba cách để 'Không Tham gia'/Rút tên ra: 

1. Ký tên vào "Giấy Không Tham gia/Rút tên ra" (“Opt-Out/Withdrawal Form”) đính kèm tờ thông 
tin này và gửi lại cho giáo viên lớp của con. 

2. Quý vị có thể rút tên con ra qua mạng Internet (opt out online) tại trang mạng của chúng tôi. 
3. Gọi điện thoại thẳng cho nhà trường hoặc nói chuyện với giáo viên lớp của con. 
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Nếu giáo viên của con quý vị không nhận được thông báo không tham gia/rút tên ra của quý vị trước 
cuộc thăm dò ý kiến, con quý vị sẽ có cơ hội để hoàn tất cuộc thăm dò ý kiến trong lớp học. Nếu đổi 
ý về việc cho con tham gia cuộc nghiên cứu, quý vị có thể rút lại các câu trả lời của con từ cơ sở dữ 
liệu cuộc nghiên cứu MCS bằng bất kỳ cách thức nào nêu trên, cho đến khi học kỳ 4 bắt đầu (ngày 
16 tháng 10 năm 2015). Sau thời điểm này, tất cả câu trả lời sẽ được xóa bỏ chi tiết làm lộ danh tính 
để cung cấp cho toán nghiên cứu, vì thế việc loại bỏ các câu trả lời của một đứa trẻ cụ thể sẽ không 
còn có thể thực hiện được nữa. 

Con tôi được những gì? 
Việc tham gia có thể sẽ không đem lại bất kỳ lợi ích trực tiếp hoặc ngay lập tức cho quý vị hoặc con 
quý vị. Tuy nhiên, về lâu dài, các câu trả lời con quý vị cung cấp trong cuộc thăm dò sẽ giúp các chính 
phủ và trường học soạn thảo các chính sách và chương trình có lợi cho tất cả trẻ em Úc. Nếu cuộc 
thăm dò khiến cho con quý vị nghĩ đến những điều làm cho cháu cảm thấy buồn khổ thì đã có những 
hỗ trợ (supports) để giúp quý vị đối phó với chuyện này. 

Ai có quyền truy cập dữ liệu? 
Chỉ có nghiên cứu viên đang phụ trách cuộc nghiên cứu, phối hợp với các đối tác nghiên cứu hoặc các 
bên liên quan, sẽ có quyền truy cập các câu trả lời ẩn danh MCS, và Đại học New South Wales sẽ giữ 
vai trò là người lưu trữ dữ liệu MCS để sử dụng trong các dự án liên kết trong tương lai. Muốn biết 
thông tin chi tiết về Record Linkage, bấm vào đây. 

Ai tổ chức Cuộc Nghiên cứu Sự Phát triển của Trẻ em NSW? 
NSW-CDS do trường Đại học New South Wales (UNSW) phụ trách và cộng tác với các trường Đại học 
Newcastle, Western Australia và Canterbury (Tân Tây Lan), cũng như mối quan hệ đối tác với các cơ 
quan công quyền như NSW Department of Education and Communities, NSW Ministry of Health, và 
NSW Department of Family and Community Services. Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị vào trang 
mạng của chúng tôi tại Who We Are. 

Ai tài trợ cho cuộc nghiên cứu này? 
Nguồn tài chính và hiện vật cho NSW-CDS do từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: the Australian 
Research Council, the National Health and Medical Research Council, Australian Rotary Health và với 
sự hỗ trợ của NSW Department of Education and Communities, Ministry of Health, và Department of 
Family and Communities. 
 
Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu? 
Truy cập trang mạng của chúng tôi: http://nsw-cds.com.au 
Hãy gọi điện thoại cho đường dây thường trực của chúng tôi: 1800 901 922 
Gửi thư điện tử (Email) cho chúng tôi: info@nsw-cds.com.au 
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Giấy KHÔNG THAM GIA/RÚT TÊN RA dành cho Phụ 
Huynh/Người Nuôi dưỡng 

Parent/Caregiver WRITTEN OPT-OUT/WITHDRAWAL form 
 
Xin quý vị CHỈ điền giấy này nếu muốn rút tên con quý vị 
khỏi Cuộc Thăm dò Ý kiến Thiếu niên (Middle Childhood 
Survey hay MCS). 
 
Việc tham gia đòi hỏi con quý vị hoàn tất cuộc thăm dò ý kiến MCS trong lớp và một liên kết của cuộc 
thăm dò ý kiến với thông tin của con và phụ huynh từ các tổ chức khác. Nếu đã đọc Tờ Thông tin 
dành cho Phụ Huynh/Người Nuôi dưỡng hoặc quý vị chỉ đơn giản KHÔNG muốn cho con mình 
tham gia MCS, xin quý vị điền vào giấy dưới đây để rút tên con quý vị khỏi cuộc thăm dò ý kiến và 
gửi lại cho trường học của con mình trước khi cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện. 
 
Nếu đổi ý về việc cho con tham gia cuộc nghiên cứu, quý vị có cho đến khi học kỳ 4 bắt đầu 
(ngày 16 tháng 10 năm 2015) để có thể rút lại các câu trả lời của con từ cơ sở dữ liệu cuộc 
nghiên cứu MCS; sau thời điểm này, tất cả câu trả lời sẽ được xóa bỏ chi tiết làm lộ danh tính 
để cung cấp cho toán nghiên cứu, vì thế việc loại bỏ các câu trả lời của một đứa trẻ cụ thể sẽ 
không còn có thể thực hiện được nữa. Nếu quý vị rút lại các câu trả lời của con, dữ liệu của 
con quý vị sẽ được rút lại và hủy bỏ. 
 
Tôi đã đọc thông tin đính kèm hoặc đã thảo luận việc tham gia của con tôi trong Cuộc Thăm dò Ý kiến 
Thiếu niên (Middle Childhood Survey), và tôi yêu cầu quý ông bà không thu thập hay bao gồm thông 
tin liên quan đến: 
 
 
Tên họ con tôi: 

................................................................................................................................................................. 

Ngày sinh của con tôi: _____/_____/_____ Hôm nay là ngày: _____/_____/2015 

Tên họ của phụ huynh/Người Nuôi dưỡng được ủy quyền: 

................................................................................................................................................................. 

Chữ ký của phụ huynh/Người Nuôi dưỡng: 

................................................................................................................................................................. 

Bằng cách ký tên vào đây, tôi hiểu rằng con tôi sẽ không tham gia Cuộc Thăm dò Ý kiến Thiếu 
niên (Middle Childhood Survey), và cháu sẽ có hoạt động thay thế. Tôi biết việc rút tên ra khỏi cuộc 
thăm dò ý kiến chỉ có thể xảy ra từ thời điểm giấy này có hiệu lực trong hệ thống thăm dò ý kiến trên 
mạng Internet, và rằng việc rút tên SẼ KHÔNG ảnh hưởng gì đến mối quan hệ với giáo viên của con 
tôi, trường của con tôi, hoặc Đại học New South Wales. 


