
Bản thoả thuận đồng ý cho phỏng vấn và quay phim 

Quý vị được mời tham gia một dự án nghiên cứu về những thực hành 
liên quan đến sức khỏe nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa y học, Phật 
giáo, và cộng đồng. Rất mong quý vị đọc những thông tin dưới đây và 
hỏi bất cứ điều gì mà quý vị không rõ trước khi quyết định có tham gia 
vào dự án này hay không. 

• Đây là một phỏng vấn hoàn toàn tình nguyện. Quý vị có 
quyền từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào và ngừng cuộc phỏng 
vấn này ở bất cứ thời điểm nào hoặc vì bất cứ lý do nào. 

• Quý vị sẽ không được trả công cho việc tham gia phỏng vấn 
này. 

• Chúng tôi sẽ không ghi chép, ghi âm, và ghi hình/quay phim 
cuộc phỏng vấn này nếu không được sự cho phép của quý vị. 
Nếu quý vị đồng ý cho phép cuộc phỏng vấn này được ghi 
chép, ghi âm, và quay phim, quý vị có quyền ngừng cuộc 
phỏng vấn ở bất cứ thời điểm nào, và chúng tôi sẽ xóa tất cả 
những phần đã ghi chép, ghi âm, và quay phim. 

• Quý vị có thể lựa chọn để cho phép chúng tôi được dùng tên, 
chức danh, và/hoặc trích dẫn những lời nói của quý vị vào 
các nghiên cứu được xuất bản mà có sử dụng tài liệu từ dự án 
này. Nếu quý vị không đánh dấu vào những ô tương ứng, 
chúng tôi sẽ dùng các tài liệu đã ghi chép, ghi âm, và quay 
phim mà không cần dẫn tên của quý vị. 

• Chương trình nghiên cứu này sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 
2025, và quý vị sẽ được liên lạc qua thư điện tử hoặc điện 
thoại để được thông báo về nơi mà quý vị có thể xem sản 
phẩm nghiên cứu đã hoàn thành. 



 

Tôi (người ký tên dưới đây) hiểu những thủ tục nói trên. Những thắc 
mắc của tôi đã được giải đáp rõ ràng, và tôi đồng ý tham gia vào nghiên 
cứu này. Tôi đã nhận được một bản sao của bản thoả thuận này. Tôi 
đồng ý sẽ không khiếu nại, kiện tụng, hoặc đòi hỏi bất kỳ điều gì từ 
người sản xuất hoặc người điều hành dự án nghiên cứu này. 

(Xin đánh dấu tất cả các ô phù hợp với ý kiến nguyện vọng của quý vị.) 

[ ] Tôi hiểu bản thoả thuận này. 

[ ] Tôi đồng ý cho phép cuộc phỏng vấn này được ghi chép, ghi âm, 
quay phim, và đồng ý cho phép thông tin mà tôi cung cấp có thể được 
dùng trong những nghiên cứu và phim được xuất bản có sử dụng tư liệu 
nghiên cứu từ dự án này mà không cần trích dẫn tên tôi. 

Đồng thời, tôi cũng đồng ý cho phép những thông tin dưới đây được 
được dùng trong những nghiên cứu và phim được xuất bản có sử dụng tư 
liệu nghiên cứu từ dự án này. 

[ ] tên tôi         [ ] chức danh của tôi       [ ]  những trích dẫn nguyên văn 
lời nói của tôi từ cuộc phỏng vấn này 

Tên người tham gia ______________________________________ 

Chữ ký của người tham gia_________________________________ 

Ngày _____________ 

Email hoặc số điện thoại (trong trường hợp chúng tôi cần liên lạc với 
quý vị)_________________________________________________ 

Xin vui lòng liên hệ với Pierce Salguero (salguero@psu.edu) nếu quý vị 
có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào. 
 

 


