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Các nhà nghiên cứu ở UNSW Sydney (Đại Học New South Wales) đang tìm kiếm 
tình nguyện viên cho nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu góc nhìn và trải nghiệm 
của các tình nguyện viên này về sự đổi mới của khu vực Bonnyrigg. 

 
Tôi có đủ điều kiện để tham gia nghiên cứu này hay không? 
Bạn sẽ đủ điều kiện để tham gia nghiên cứu này nếu bạn sống ở Bonnyrigg và bạn 
đạt các yêu cầu sau: 

• Bạn sống một mình HOẶC 
• Bạn có gia đình và sống với trẻ em dưới 18 tuổi, HOẶC 
• Sở hữu nhà hoặc thuê nhà dưới tư cách cá nhân 

 
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tham gia vào nghiên cứu này? 
Nếu bạn quyết định tham gia với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đến thăm nhà và trình 
bày với bạn về: 

• Việc dự án đổi mới ở Bonnyrigg đã ảnh hưởng đến gia đình bạn như thế nào 
• Suy nghĩ của bạn về sơ đồ quy hoạch mới 
• Suy nghĩ của bạn về dịch vụ và cơ sở vật chất ở trong khu vực, và 
• Việc bạn mong muốn dự án đổi mới này sẽ đem lại gì cho khu vực 

 
Tôi có được trả tiền để tham gia nghiên cứu này không? 
Để cảm ơn và thể hiện sự biết ơn của chúng tôi, hộ của bạn sẽ được tặng một thẻ mua 
sắm Woolworths $50 ở cuối buổi phỏng vấn. 

 
Tôi nên liên hệ với ai nếu tôi cần thêm thông tin hay muốn tham gia vào nghiên 
cứu này? 
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hay có hứng thú tham gia vào nghiên cứu này, 
xin liên hệ: 
Tên: Tiến sĩ Edgar Liu, Chuyên viên nghiên cứu (Research Fellow)  
Email: edgar.liu@unsw.edu.au 
Số điện thoại: 02 9385 4245 
Website: http://unsw.to/Bonnyrigg2 
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