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Consent Form 

VIETNAMESE INTERNATIONAL & VIETNAMESE-CANADIAN STUDENTS’ 

EXPERIENCES OF ENGLISH USE AT SIMON FRASER UNIVERSITY 

SFU ethics application number #30001401 

(Bản dịch tiếng Việt bên dưới) 

 

You are being invited to participate voluntarily in a research study. 

CONSENT 

Who is conducting the study? 

Principal Investigator: Dr. Kumari Beck, Faculty of Education, kumari_beck@sfu.ca, 778 782 8599 

Student Lead: Ngoc Le, Faculty of Education, baongocl@sfu.ca 

 

Why is this study conducted? 

The purpose of this study is to understand how Vietnamese international and Vietnamese-Canadian 

students perceive and experience racial discrimination based on English use (linguistic racism) at Simon 

Fraser University (SFU). First, it aims to understand how the groups experience using English on 

campus. Second, it aims to understand to what extent they perceive their experience of using English at 

SFU as examples of racial discrimination based on English language use.  

 

The study seeks to shed light on an understudied equity issue of curriculum and instruction development 

in Canadian tertiary education—racialized students’ experience of linguistic racism, particularly from 

the perception and perspective of an understudied group—Vietnamese international and Vietnamese-

Canadian students. It will also bridges the gap in the literature of Vietnamese international and 

Vietnamese-Canadian students’ linguistic experience in English-speaking higher education. Multiple 

studies have examined their struggles of linguistic adjustment and but there is little research examining 

their linguistic racialized experience nor their understanding of the phenomenon.  

 

Why are you invited to take part in this study? 

You are invited to take part in this research study because you self-identify as a Vietnamese 

international or a Vietnamese-Canadian student who is enrolling in an undergraduate or graduate 

program at SFU, speaking Vietnamese as a mother tongue/heritage language and English as an 

additional language, and having experience of using English on campus. 

 

Your participation is voluntary 

Your participation is voluntary. You have the right to refuse to participate in this study. If you decide to 

participate, you may still choose to withdraw from the study at any time without any negative 

consequences to the education, employment, or other services to which you are entitled or are presently 

receiving. 

 

How is the study done? 

If you say “Yes,” here is how we will do the study: 

 We will ask you about your experience of English use at SFU. 

 We will ask you to fill out a consent form before the research begins. 

 You will be asked to participate in an individual interview conducted either in person or via 

Zoom, at a time of your convenience. 

 Your interview will last from 45 to 60 minutes. 
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 You will be asked to write open-ended reflection log of English use experience for the following 

week after the individual interview. 

 You might be contacted afterwards for a potential 30-minute follow-up interview. 

 Your interview(s) will be audio recorded. You will verify the accuracy of the transcription and 

translation of the transcript and/or reflection log from Vietnamese to English (if applicable). The 

recordings will be destroyed immediately after.  

 

Does this study offer you any risk? 

You may feel uncomfortable when recounting memories of using English. You are welcome to take as 

much time as you need to answer the interview questions, pause the interview whenever you feel 

uncomfortable, and let one of the study staffs know if you have any concerns.  

 

What are the benefits of participating? 

You may have catharsis in retelling experience of using English, and a sense of satisfaction that your 

shared experience will contribute to further the knowledge of English usage and potentially of linguistic 

racism.  

 

We do not think taking part in this study will help you. However, in the future, others may benefit from 

what we learn in this study. 

 

How will your identity be protected? 

 Your consent form is kept in a separate folder from the de-identified research data in the student 

lead’s SFU OneDrive account. Only the student lead has access to the folder. The consent form 

is kept until the publication of the master’s thesis in the library and then gets immediately 

destroyed. 

 You will be assigned a pseudonym immediately after the first interview. 

 You will be identified only by the pseudonym in interview transcript, reflection log, data 

analysis, and study publication. 

 The student lead keeps a master list of the connection between your real name, the pseudonym, 

and your SFU email address. Only the student lead has access to the master list. There is only 

one copy of the master list kept in the student lead’s SFU OneDrive account, in a separate folder 

from the de-identified research data. The master list is kept until the publication of the master’s 

thesis in the library and then gets immediately destroyed. The master list spreadsheet file is also 

password-protected. 

 Your interview(s)’ audio recording will be destroyed immediately after you verify the accuracy 

of the transcript and translation of the transcript from Vietnamese to English (if applicable) 

 

How will the data be treated for security reasons? 

 Your data will be stored at the student lead’s SFU Microsoft OneDrive account that only the 

principle investigator and student lead have access to via SFU passwords. The principle 

investigator and student lead have access to de-identified research data. Only the student lead 

has access to the master list and your consent form. 

 Your data will be kept until the publication of the master’s thesis in SFU library. 

 Your data will be destroyed when the study completes. 

 

Where will the Zoom interview data be stored? 



 

Consent Form – Version 3 – May 1, 2023 3 

When the interview is conducted online, it is hosted by Zoom, a US company. Any data you provide 

may be transmitted and stored in countries outside of Canada, as well as in Canada. It is important to 

remember that privacy laws vary in different countries and may not be the same as in Canada. 

 

How will your anonymity be protected when you come to know about the research via social 

media? 

Please note that posting to comments sections, liking or sharing on social media or other forums about 

this study may identify you as a participant. We therefore suggest that if this study’s recruitment 

information was made available to you via a social media site or other online forums, you refrain from 

posting comments to protect your anonymity. 

 

What if you decide to withdraw your consent to participate? 

 You may withdraw from this study at any time without giving reasons and with no effects on 

grades, employment or any other services you may be entitled to receive. 

 You may withdraw from the study at any time by contacting Ngoc Le listed at the start of this 

document. 

 Your data will be destroyed immediately when you withdraw from the study. 

 Once the results are published in the master’s thesis, conference presentation, and/or journal 

article, we are no longer able to exclude the data obtained through your participation. 

 

How will you know the results of the study? 

 We will email you a summary of the findings and a link to the published master’s thesis at SFU 

library when it is ready. 

 

Who can you contact if you have questions about the study? 

If you have any questions about the study, you can contact the principal investigator and student lead: 

 Principal Investigator: Dr. Kumari Beck, Faculty of Education, kumari_beck@sfu.ca, 778 782 

8599 

 Student Lead: Ngoc Le, Faculty of Education, baongocl@sfu.ca 

 

Who can you contact if you have complaints or concerns about the study? 

If you have any concerns about your rights as a research participant and/or your experiences while 

participating in this study, please contact the Director, SFU Office of Research Ethics, at dore@sfu.ca 

or 778-782-6593. 

 

PARTICIPANT CONSENT 

 

Taking part in this study is entirely up to you. You have the right to refuse to participate in this study. If 

you decide to take part and later change your mind, you can withdraw from the study at any time 

without giving a reason and without any negative impact on your grades, or employment, or any 

services to which you are presently entitled to receive.    

 

 Your signature below indicates that you have received a copy of this Consent Form for your own 

records. 

 Your signature indicates that you consent to participate in this study. 

 You do not waive any of your legal rights by participating in this study. 
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Participant Name:  .......................................................................................... 

 

Participant Signature:  .................................................................................... 

 

Date (yyyy/mm/dd):  ...................................................................................... 
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Đơn chấp thuận tham gia nghiên cứu 

TRẢI NGHIỆM SỬ DỤNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM & SINH 

VIÊN CANADA GỐC VIỆT TẠI ĐẠI HỌC SIMON FRASER 

Số hồ sơ đạo đức nghiên cứu SFU #30001401 

  

Bạn được mời tham gia tự nguyện vào một nghiên cứu.  

 

SỰ ĐỒNG Ý  

Ai đang tiến hành nghiên cứu?  
Nghiên cứu viên chính: Tiến sĩ Kumari Beck, Khoa Giáo dục, kumari_beck@sfu.ca, 778 782 

Sinh viên nghiên cứu chính: Lê Ngọc, Khoa Giáo dục, baongocl@sfu.ca  

 

Tại sao nghiên cứu này được thực hiện?  
Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu cách sinh viên quốc tế Việt Nam và sinh viên Canada gốc Việt 

cảm nhận và trải nghiệm sự phân biệt chủng tộc dựa trên việc sử dụng tiếng Anh (phân biệt chủng tộc 

trong ngôn ngữ) tại Đại học Simon Fraser (SFU). Đầu tiên, nó nhằm tìm hiểu trải nghiệm của các nhóm 

này khi sử dụng tiếng Anh trong khuôn viên trường. Thứ hai, nó muốn hiểu về mức độ mà họ coi trải 

nghiệm sử dụng tiếng Anh của họ tại SFU là ví dụ về phân biệt chủng tộc dựa trên việc sử dụng tiếng 

Anh. 

 

Nghiên cứu tìm cách làm sáng tỏ một vấn đề bình đẳng còn chưa được nghiên cứu kỹ trong chương 

trình giảng dạy và phát triển hướng dẫn trong giáo dục đại học Canada—trải nghiệm của sinh viên da 

màu về phân biệt chủng tộc trong ngôn ngữ, đặc biệt là từ nhận thức và quan điểm của một nhóm chưa 

được nghiên cứu—sinh viên quốc tế Việt Nam và sinh viên Canada gốc Việt. Nó cũng sẽ đóng góp 

thêm cho nghiên cứu về trải nghiệm ngôn ngữ của sinh viên quốc tế Việt Nam và sinh viên Canada gốc 

Việt trong bối cảnh giáo dục đại học bằng tiếng Anh. Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu về những khó khăn 

của họ trong việc điều chỉnh ngôn ngữ và nhưng có rất ít nghiên cứu xem xét trải nghiệm phân biệt 

chủng tộc về ngôn ngữ cũng như hiểu biết của họ về hiện tượng này. 

 

Tại sao bạn được mời tham gia vào nghiên cứu này?  
Bạn được mời tham gia vào nghiên cứu này vì bạn tự nhận mình là một sinh viên quốc tế Việt Nam 

hoặc sinh viên Canada gốc Việt đang theo học chương trình đại học/sau đại học tại SFU, nói tiếng Việt 

như ngôn ngữ mẹ đẻ/ngôn ngữ di sản và tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung, và đã có trải nghiệm sử 

dụng tiếng Anh trong khuôn viên trường.  

 

Sự tham gia của bạn là tự nguyện  
Sự tham gia của bạn là tự nguyện. Bạn có quyền từ chối tham gia vào nghiên cứu này. Nếu bạn quyết 

định tham gia, bạn vẫn có thể chọn rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ hậu quả tiêu 

cực nào đối với chương trình học tập, việc làm, hoặc các dịch vụ khác mà bạn có quyền được hưởng 

hoặc hiện đang nhận được.  

 

Nghiên cứu được thực hiện như thế nào?  
Nếu bạn đồng ý tham gia, đây là cách chúng tôi sẽ thực hiện nghiên cứu:  

 Chúng tôi sẽ hỏi bạn về trải nghiệm sử dụng tiếng Anh của bạn tại SFU.  

 Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn điền vào mẫu đơn chấp thuận trước khi nghiên cứu bắt đầu.  
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 Bạn sẽ được yêu cầu tham gia vào một cuộc phỏng vấn cá nhân được thực hiện trực tiếp hoặc 

qua Zoom, vào thời điểm thuận tiện cho bạn.  

 Cuộc phỏng vấn của bạn sẽ kéo dài từ 45 đến 60 phút.  

 Bạn sẽ được yêu cầu viết nhật ký mở về trải nghiệm sử dụng tiếng Anh trong tuần tiếp theo sau 

cuộc phỏng vấn cá nhân.  

 Bạn sẽ có thể được liên hệ sau đó để tham gia một cuộc phỏng vấn thứ hai kéo dài 30 phút (nếu 

cần thiết).  

 (Các) cuộc phỏng vấn của bạn sẽ được ghi âm. Bạn sẽ xác minh tính chính xác của bản phiên 

âm, và bản dịch của bản phiên âm và/hoặc của nhật ký mở từ tiếng Việt sang tiếng Anh (nếu cần 

thiết). Các file ghi âm sẽ bị xóa ngay sau đó.  

 

Nghiên cứu này có mang lại cho bạn bất kỳ rủi ro nào không?  
Bạn có thể cảm thấy không thoải mái khi kể lại những ký ức về sử dụng tiếng Anh. Bạn có thể thong thả 

trả lời các câu hỏi phỏng vấn, tạm dừng cuộc phỏng vấn bất cứ khi nào bạn cảm thấy không thoải mái, 

và liên lạc với một trong những nhân viên nghiên cứu nếu bạn có bất kỳ mối bận tâm nào.  

 

Lợi ích của việc tham gia là gì?  
Bạn có thể xúc động khi kể lại trải nghiệm sử dụng tiếng Anh và cảm giác hài lòng rằng trải nghiệm 

được chia sẻ của bạn sẽ góp phần nâng cao kiến thức về trải nghiệm sử dụng tiếng Anh và có thể là trải 

nghiệm về phân biệt chủng tộc trong ngôn ngữ.  

 

Chúng tôi không nghĩ rằng tham gia vào nghiên cứu này sẽ giúp bạn. Tuy nhiên, trong tương lai, những 

người khác có thể được hưởng lợi từ những gì chúng ta học được trong nghiên cứu này.  

 

Danh tính của bạn sẽ được bảo vệ như thế nào?  

 Biểu mẫu chấp thuận của bạn được lưu giữ trong một thư mục riêng biệt với dữ liệu nghiên cứu 

đã hủy nhận dạng trong tài khoản SFU OneDrive của sinh viên nghiên cứu chính. Chỉ sinh viên 

nghiên cứu chính mới có quyền truy cập vào thư mục này. Mẫu đơn chấp thuận được lưu giữ 

cho đến khi luận án thạc sĩ xuất bản tại thư viện, và sau đó được xóa ngay lập tức.  

 Bạn sẽ được chỉ định một biệt hiệu ngay sau cuộc phỏng vấn đầu tiên.  

 Bạn sẽ chỉ được nhận dạng bằng biệt hiệu này trong bản phiên âm phỏng vấn, nhật ký mở, phần 

phân tích dữ liệu, và trong luận án được xuất bản.  

 Sinh viên nghiên cứu chính giữ một danh sách về mối liên hệ giữa tên thật, biệt hiệu, và địa chỉ 

email SFU của bạn. Chỉ sinh viên nghiên cứu chính mới có quyền truy cập danh sách này. Chỉ 

có một bản sao của danh sách được lưu giữ trong tài khoản SFU OneDrive của sinh viên nghiên 

cứu chính, trong một thư mục riêng biệt với dữ liệu nghiên cứu đã hủy nhận dạng. Danh sách 

này được lưu giữ cho đến khi công bố luận văn thạc sĩ trong thư viện và sau đó được xóa ngay 

lập tức. File danh sách cũng được bảo vệ bằng mật khẩu.  

 Bản ghi âm của (các) cuộc phỏng vấn của bạn sẽ bị hủy ngay sau khi bạn xác minh tính chính 

xác của bản phiên âm và bản dịch của bản phiên âm từ tiếng Việt sang tiếng Anh (nếu có)  

 

Dữ liệu sẽ được xử lý như thế nào vì lý do bảo mật?  

 Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ tại tài khoản SFU Microsoft OneDrive của sinh viên nghiên cứu 

chính mà chỉ nghiên cứu viên chính và sinh viên nghiên cứu chính mới có quyền truy cập thông 

qua mật khẩu SFU. Nghiên cứu viên chính và sinh viên nghiên cứu chính có quyền truy cập vào 
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dữ liệu nghiên cứu đã hủy nhận dạng. Tuy nhiên, chỉ sinh viên nghiên cứu chính mới có quyền 

truy cập vào danh sách tên thật, biệt hiệu, và địa chỉ email SFU cũng như biểu mẫu chấp thuận 

của bạn.  

 Dữ liệu của bạn sẽ được lưu giữ cho đến khi luận văn thạc sĩ xuất bản trong thư viện SFU.  

 Dữ liệu của bạn sẽ bị hủy khi nghiên cứu hoàn tất.  

 

Dữ liệu phỏng vấn qua Zoom sẽ được lưu trữ ở đâu?  
Khi cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tuyến, nó được tổ chức qua Zoom, một công ty Hoa Kỳ. Bất kỳ 

dữ liệu nào bạn cung cấp đều có thể được truyền và lưu trữ ở các quốc gia bên ngoài Canada, cũng như 

ở Canada. Điều quan trọng cần nhớ là các quốc gia khác nhau có luật về quyền riêng tư khác nhau và 

chúng có thể không giống như luật về quyền riêng tư ở Canada.  

 

Tính ẩn danh của bạn sẽ được bảo vệ như thế nào khi bạn biết về nghiên cứu thông qua mạng xã 

hội?  
Xin lưu ý rằng việc đăng tải trong các phần bình luận, thích hoặc chia sẻ trên mạng xã hội hoặc các diễn 

đàn khác về nghiên cứu này có thể xác định bạn là người tham gia nghiên cứu. Do đó, chúng tôi khuyến 

nghị rằng, nếu bạn biết về thông tin tuyển dụng của nghiên cứu này qua mạng xã hội hoặc các diễn đàn 

trực tuyến, bạn không đăng bình luận, thích, hay chia sẻ để bảo vệ tính ẩn danh của mình.  

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quyết định rút lại sự đồng ý tham gia của mình?  

 Bạn có thể rút khỏi nghiên cứu này bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra lý do. Điều này sẽ không 

ảnh hưởng đến điểm số, việc làm hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác mà bạn có thể được quyền nhận.  

 Bạn có thể rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Lê Ngọc qua địa chỉ email 

được liệt kê ở đầu tài liệu này.  

 Dữ liệu của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức khi bạn rút khỏi nghiên cứu.  

 Sau khi kết quả được công bố trong luận văn thạc sĩ, thuyết trình hội nghị và/hoặc bài báo trên 

tạp chí nghiên cứu, chúng tôi không còn có thể loại trừ dữ liệu thu được thông qua sự tham gia 

của bạn.  

 

Làm thế nào bạn sẽ biết kết quả của nghiên cứu?  
Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn một bản tóm tắt về kết quả nghiên cứu và một đường link đến luận văn 

thạc sĩ khi nó được xuất bản tại thư viện SFU.  

 

Bạn có thể liên hệ với ai nếu bạn có thắc mắc về nghiên cứu?  
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nghiên cứu này, bạn có thể liên hệ với nghiên cứu viên chính và sinh 

viên nghiên cứu chính:  

 Nghiên cứu viên chính: Tiến sĩ Kumari Beck, Khoa Giáo dục, kumari_beck@sfu.ca, 778 782 

8599  

 Sinh viên nghiên cứu chính: Lê Ngọc, Khoa Giáo dục, baongocl@sfu.ca  

 

Bạn có thể liên hệ với ai nếu bạn có khiếu nại hoặc lo lắng về nghiên cứu?  
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quyền của mình với tư cách là người tham gia nghiên cứu và/hoặc 

trải nghiệm của bạn khi tham gia nghiên cứu này, vui lòng liên hệ với Giám đốc, Văn phòng Đạo đức 

Nghiên cứu SFU, theo địa chỉ dore@sfu.ca hoặc 778-782-6593. 
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SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI THAM GIA  
Tham gia vào nghiên cứu này là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Bạn có quyền từ chối tham gia vào 

nghiên cứu này. Nếu bạn quyết định tham gia và sau đó thay đổi quyết định, bạn có thể rút khỏi nghiên 

cứu bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra lý do và không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến điểm số, 

việc làm hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà bạn hiện có quyền nhận được.  

 Chữ ký của bạn dưới đây xác nhận rằng bạn đã nhận được bản sao của Mẫu chấp thuận này để 

lưu hồ sơ của riêng bạn.  

 Chữ ký của bạn xác nhận rằng bạn đồng ý tham gia nghiên cứu này.  

 Bạn không từ bỏ bất kỳ quyền hợp pháp nào của mình khi tham gia vào nghiên cứu này.  

 

Tên người tham gia:......................................................................................  

Chữ ký người tham gia:.................................................................................  

Ngày/tháng/năm:..........................................................................................  

 

Xin vui lòng điền thông tin và ký ở trang 4. Cảm ơn bạn! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


