To the Resident
Address Line 1
Suburb STATE Postcode

12 February 2021

Dear Resident,
Tôi muốn mời quý vị tham gia Voices of Australia (Tiếng nói cộng đồng Úc), một nghiên cứu toàn quốc quan trọng
về các vấn đề xã hội hiện tại.
Voices of Australia (Tiếng nói cộng đồng Úc) được thiết kế với sự giúp đỡ của các nhà nghiên cứu của
Monash University (Đại học Monash). Mục đích nhằm để nắm bắt quan điểm của cộng đồng Úc đa dạng
của chúng ta và tạo ra ảnh hưởng đối với những người ra quyết định và chính sách quan trọng ở Úc.
Để đảm bảo ý kiến của quý vị được lắng nghe, chỉ cần hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến 15 phút. Để truy cập
trực tiếp, hãy quét mã QR bằng điện thoại di động hoặc bảng tính của quý vị, hoặc truy cập trang mạng và nhập
mật khẩu duy nhất của quý vị.

www.srcentre.com.au/voices
Mật khẩu: 123456
Đổi lại, chúng tôi sẽ chia sẻ các kết quả với quý vị. Chúng tôi cũng sẽ gửi qua email cho quý vị một phiếu
mua hàng điện tử Coles vào cuối cuộc khảo sát như một món quà nhỏ cho sự cảm ơn của chúng tôi.
Chúng tôi là một tổ chức độc lập chuyên về hòa nhập xã hội. Quý vị có thể tìm thấy các ví dụ về các báo cáo trước
đây của chúng tôi trên trang mạng (www.scanloninstitute.org.au). Nghiên cứu đang được thực hiện bởi Social
Research Centre (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội) thay mặt chúng tôi theo đúng Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth).
Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và câu trả lời của quý vị hoàn toàn được bảo mật. Các thông tin thêm được cung
cấp trong tài liệu đính kèm hoặc tại www.srcentre.com.au/voicesofaus. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn
chọn không tham gia, vui lòng gọi 1800 023 040 hoặc gửi email đến voices@srcentre.com.au.
Cảm ơn quý vị đã giúp chúng tôi chia sẻ những quan điểm đa dạng của người dân Úc.
Trân trọng,

Anthea Hancocks
Giám đốc điều hành (CEO),
Scanlon Foundation Research Institute

Andrew Markus
Giáo sư danh dự (Emeritus professor),
Monash University

