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 Kính mời quý vị tham gia vào nghiên cứu khoa học để khám phá mức độ ảnh hưởng của tội phạm 
và sự an toàn cá nhân đến những người cao niên sinh sống tại Quận Cam.  
 

 Quý vị hội đủ điều kiện tham gia vào nghiên cứu này nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên và sống tại Quận 
Cam.  Quý vị phải nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc Tiếng Việt. 
 

 Các thủ tục nghiên cứu bao gồm việc điền vào một khảo sát vô danh ngắn trên giấy hoặc trực tuyến.  
Quý vị sẽ không tốn quá 10 phút để hoàn tất khảo sát này.  
 

 Các nguy cơ/sự khó chịu có thể có đi kèm với nghiên cứu này là rất nhỏ nhưng có thể bao gồm sự lo 
lắng tăng cao về tội phạm và sự an toàn cá nhân và/hoặc các vấn đề có liên quan đến người già 
được đề cập trong khảo sát này.   
 

 Không có lợi ích trực tiếp nào từ việc tham gia vào nghiên cứu này.  Tuy nhiên, nghiên cứu này có 
thể giúp xác định những khác biệt trong phạm vi mức độ mà những người cao niên có nguồn gốc 
quê quán khác nhau lo lắng về tội phạm/an toàn cá nhân và, nhờ đó, tiết lộ sự chênh lệch về mặt 
kinh tế xã hội và sức khỏe.  
 

 Quý vị sẽ không được trả công cho việc tham gia vào nghiên cứu khoa học này.  
 

 Tất cả các dữ kiện nghiên cứu được thu thập sẽ được lưu giữ an toàn và bảo mật.  Chúng tôi sẽ 
không thu thập thông tin nào có thể giúp xác định danh tính từ quý vị.  Tất cả các dữ kiện vô danh 
được thu thập qua định dạng văn bản giấy hoặc trực tuyến sẽ được nhập vào bảng tính Excel và lưu 
giữ trên các máy chủ an toàn trong các văn phòng của Orange County Aging Services Collaborative 
(Liên Hiệp Các Dịch Vụ Cao Niên Quận Cam) tại Alzheimer’s Association of Orange County (Hiệp 
Hội Nghiên Cứu Bệnh Alzheimer Quận Cam) và tại Sở Y Học Gia Đình UCI, Ban Y Học Lão Khoa và 
Lão Học. Các khảo sát trên giấy nguyên bản sẽ được lưu giữ trong một tủ hồ sơ có khóa trong các  
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văn phòng Liên Hiệp Các Dịch Vụ Cao Niên Quận Cam tại Hiệp Hội Nghiên Cứu Bệnh Alzheimer 
Quận Cam.  
 

 Nếu quý vị có nhận xét góp ý, lo lắng, hoặc thắc mắc nào về việc thực hiện nghiên cứu này, vui lòng 
liên lạc với những nghiên cứu viên có tên được liệt kê ở phần đầu phiếu thông tin này. 

 

 Vui lòng liên lạc UCI’s Office of Research (Văn Phòng Nghiên Cứu UCI) qua điện thoại số (949) 824-
6662, qua email theo địa chỉ IRB@research.uci.edu hoặc địa chỉ 5171 California Avenue, Suite 150, 
Irvine, CA 92617 nếu quý vị không thể liên lạc với những nghiên cứu viên có tên được liệt kê ở phần 
đầu phiếu thông tin để trình bày các thắc mắc; lo lắng hoặc khiếu nại chung về nghiên cứu; để thắc 
mắc về quyền của quý vị với tư cách là đối tượng nghiên cứu; hoặc để có các nhận xét góp ý hoặc 
đề xuất. 

 

 Sự tham gia vào nghiên cứu này là quyết định tự nguyện.  Quý vị không phải tiêu tốn chi phí nào để 
tham gia.  Quý vị có thể chọn bỏ qua một câu hỏi hoặc một thủ tục nghiên cứu. Quý vị có thể từ chối 
tham gia hoặc ngừng tham gia nghiên cứu vào bất cứ lúc nào mà không lo bị phạt.  Quý vị có thể tự 
do rút lui khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào. Nếu quý vị quyết định rút lui khỏi nghiên cứu này quý 
vị nên thông báo ngay lập tức cho nhóm nghiên cứu. 
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