
 

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 'TRỞ THÀNH NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH' 

 
Dự án nghiên cứu 'Trở thành người trưởng thành' được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu điều gì 
đã, đang và sẽ diễn ra với những người trẻ tuổi một mình di cư tới Vương quốc Anh khi họ bước 
sang tuổi 18. Dự án được triển khai bởi các nhà nghiên cứu tới từ trường Đại học Oxford và 
Birmingham, hợp tác với các tổ chức cộng đồng.  
Đối tượng tham gia nghiên cứu bao gồm những người trẻ tuổi có xuất xứ từ bốn quốc gia: 
Afghanistan, Albania, Eritrea và Việt Nam.  

Chúng tôi cảm thấy rằng nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong việc tác động tới các chính 

sách của chính phủ về việc làm thế nào để hỗ trợ một cách tốt nhất cho những người di cư vị thành 

niên khi họ bước sang tuổi trưởng thành.  

Vì vậy, chúng tôi muốn nghe chia sẻ về những trải nghiệm của các bạn khi tự mình tới Vương quốc 

Anh, và sau đó, khi các bạn bước sang tuổi 18, hay nói cách khác là khi các bạn chính thức trở thành 

'người trưởng thành' về mặt pháp lý.  

THAM GIA VÀO NGHIÊN CỨU BAO GỒM NHỮNG GÌ? 
Nếu bạn đồng ý tham gia, chúng tôi sẽ đề nghị bạn gặp một thành viên của nhóm nghiên cứu, người 
sẽ hỏi một số câu hỏi đời thường về những trải nghiệm của bạn. Buổi nói chuyện này sẽ kéo dài 
khoảng 2 tiếng đồng hồ, hoặc tùy vào thời gian rảnh rỗi mà bạn có thể dành cho chúng tôi. Chúng 
tôi sẽ sắp xếp để gặp bạn vào một thời gian và địa điểm thuận lợi, nhằm giúp bạn cảm thấy thoải 
mái và không phải đi xa.   
Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ ghi âm buổi nói chuyện này bằng một máy ghi âm kỹ thuật số mi-ni. 
Điều này sẽ giúp chúng tôi ghi chép chính xác những gì bạn chia sẻ. 
NHỮNG THÔNG TIN TÔI CHIA SẺ SẼ ĐƯỢC GIỮ VÀ SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO? 

Tất cả những thông tin bạn cung cấp trong quá trình phỏng vấn sẽ được giữ riêng tư và bảo mật, 
cũng như sẽ được lưu trữ một cách an toàn trong máy tính. Khi chúng tôi viết phân tích nghiên cứu, 
sẽ không ai có thể biết bạn đã tham gia vào dự án này.   
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