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Chương trình Tạo Môi trường Học tập qua Vai trò Giả vờ 
 

Trách nhiệm và Yêu cầu  
phỏng theo Chương trình Bệnh nhân Tiêu chuẩn hóa, 

Phân khoa Y khoa, nguồn tài liệu của Trường Đại học Toronto  
 
 
Giáo dục sinh viên y tế được phong phú hơn nhờ thực tập với những bệnh nhân đóng vai trò giả vờ như thật. 
“Đem lại kết quả tốt nhất cho Sinh viên Tây phương – Phát triển Chương trình Huấn luyện Phù hợp với các Nền 
Văn hóa qua Vai trò Bệnh nhân Giả vờ” là một dự án được Lực lượng Nhân dụng Y tế Úc (Health Workforce 
Australia) tài trợ hầu giúp sinh viên y tế học hỏi cách thức giao tiếp với những người có nguồn gốc văn hóa khác 
nhau (như người tị nạn và di dân).  
 
Để đáp ứng nhu cầu của sinh viên và bảo đảm cho sự phát triển và an sinh của quí vị trong vai trò bệnh nhân giả 
vờ mà cả đôi bên đều được thỏa mãn, điều quan trọng là quí vị cần đọc và hiểu rõ những trách nhiệm và yêu cầu 
sau đây khi tham gia vào Chương trình. 
 
Trước khi bắt đầu làm bất kỳ công việc nào trong vai trò giả vờ, chúng tôi yêu cầu quí vị ký tên vào văn bản này 
xác nhận rằng quí vị thỏa thuận tuân hành theo văn bản này.  
 
Lưu ý: Nếu quí vị không muốn làm công việc đóng vai trò giả vờ này, xin vui lòng điền vào mẫu Hợp đồng 
nhân dụng cho nhân viên làm việc bất thường (Contract of employment for casual general staff) đính kèm và 
quí vị sẽ được trả thù lao tham dự buổi huấn luyện.  
 
1) Các buổi huấn luyện 

Điều kiện tiên quyết để tham gia Chương trình là phải được huấn luyện đầy đủ.  
• Tôi sẽ tham dự tất cả những buổi huấn luyện đòi hỏi cho Chương trình. 
• Tôi sẽ được thông báo trước về đặc tính và mục đích của vai trò giả vờ được đề nghị và nhận được sự 

hướng dẫn thích ứng cũng như được huấn luyện để thực hiện vai trò. 
• Tôi có thể từ chối vai trò nếu tôi cảm thấy không thoải mái về đề tài. 
• Tôi sẽ đến đúng giờ hẹn cho tất cả những buổi huấn luyện. 
• Nếu tôi không thể tham dự buổi huấn luyện, tôi sẽ liên lạc với nhân viên liên hệ của Chương trình càng 

sớm càng tốt để nhân viên có thể tìm người thay thế. 
• Tôi hiểu rằng nếu tôi liên tục không tham dự những buổi huấn luyện yêu cầu thì sẽ ảnh hưởng đến 

Chương trình và tôi có thể sẽ không được tiếp tục tham gia thêm nữa trong Chương trình. 
 
2) Trước hay trong khi đóng vai trò giả vờ 

• Tôi sẽ đóng vai trò mà tôi được chỉ dẫn. 
• Tôi sẽ tránh liên lạc với sinh viên “ngoài phạm vi vai trò” trước hay trong khi đóng vai trò. 

 
3) Sau khi đóng vai trò 

• Tôi sẽ được tiếp kiến thảo luận thỏa đáng sau mỗi vai trò. 
• Tôi hiểu đây là trường hợp học hỏi và tôi sẽ cho nhận xét thích đáng về khả năng của sinh viên một 

cách thành thật và khách quan như đã được huấn luyện để giúp sinh viên cải tiến khả năng nói riêng và 
cải tiến Chương trình nói chung. 

• Tôi mong nhận được và chấp nhận sự nhận xét xây dựng về khả năng thực hiện vai trò của tôi và tôi sẽ 
hợp tác với nhân viên liên hệ với vai trò để tiếp tục cải tiến khả năng thể hiện vai trò của tôi. 

 
4) Giữ kín chi tiết cá nhân của sinh viên 

Bảo vệ chi tiết cá nhân của sinh viên là điều rất quan trọng để tạo môi trường an toàn cho sinh viên học tập. 
Tiết lộ chi tiết cá nhân của sinh viên mà không được sự đồng ý của sinh viên hay bằng một hình thức biện 
minh nào khác sẽ có tiềm năng gây nguy hại. Đồng thời việc giữ kín tài liệu của mỗi trường hợp học tập 
cũng là điều trọng yếu để duy trì tính cách thống nhất của tiến trình học tập hay thi cử. Vì lý do đó nên-    
• Tôi sẽ chỉ thảo luận khả năng thể hiện của sinh viên với những người trực tiếp liên hệ đến trường hợp 

vai trò giả vờ   
• Tôi sẽ không chia xẻ hay thảo luận về bất kỳ tài liệu học tập nào qua vai trò giả vờ với những người 

bên ngoài không phải là nhân viên liên hệ đến vai trò giả vờ.    
• Tôi sẽ yêu cầu mọi người nêu tất cả những thắc mắc về bất kỳ vai trò giả vờ nào do tôi thực hiện với 

nhân viên liên hệ của Chương trình. 
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5) Đời tư của Quí vị 
Chúng tôi rất tôn trọng chi tiết cá nhân và quyền được bảo vệ đời tư của quí vị. Vì vậy nên: 
• Tôi có thể yêu cầu cho xin một bản sao hồ sơ cá nhân của tôi được lưu giữ bằng cách viết thư gửi đến 

[điền vào địa chỉ và chi tiết liên lạc], và nếu tôi nhận thấy có điều gì không đúng tôi có thể yêu cầu sửa 
lại cho đúng. 

• Tôi hiểu rằng nếu tôi quyết định không tiếp tục tham gia Chương trình, chi tiết cá nhân của tôi sẽ được 
lưu giữ nhưng sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai ngoại trừ có sự đồng ý của tôi. 

• Tôi thỏa thuận rằng chi tiết cá nhân của tôi sẽ được cho những viện giáo dục khác biết để có thể liên lạc 
với tôi hầu điều đình để tôi đóng những vai trò bệnh nhân giả vờ khác. 

 
6) Trách niệm và Yêu cầu Tổng quát 

• Tôi mong nhận được sự tôn trọng và đối đãi lịch sự của tất cả nhân viên và sinh viên liên hệ trong 
Chương trình. 

• Tôi hiểu rằng tôi được Trường Đại học Victoria University tuyển dụng trên căn bản không thường 
xuyên để tham gia vào Chương trình và điều kiện của hợp đồng giữa tôi và Victoria University là tôi 
phải tuân hành những trách nhiệm và yêu cầu này.  

• Tôi hiểu rằng việc đóng vai trò bệnh nhân giả vờ chỉ là một công việc không thường xuyên và có thể 
thay đổi cho phù hợp với nhu cầu. Đóng vai trò bệnh nhân giả vờ là một công việc không được bảo 
đảm. 

 
7) Thu hình 

• Tôi đồng ý được thu hình trong khi đóng vai trò và chiếu lại cho sinh viên trong tiến trình phỏng vấn 
sau khi hoàn tất vai trò. 

• Các phim thu hình sẽ được hủy bỏ sau khi hoàn tất vai trò giả vờ trừ khi có sự đồng ý của tất cả những 
người được thu hình. 

• Tôi có thể được yêu cầu ký tên vào văn bản ưng thuận và tôi lưu giữ văn bản để cho phép sử dụng hay 
chiếu lại phim thu hình của tôi sau buổi trình chiếu phỏng vấn sau khi tôi hoàn tất vai trò giả vờ. 

 
 
 
Tôi đã đọc và hiểu rõ văn bản trên đây. 
 
Tôi chấp nhận trách nhiệm và những yêu cầu trình bày trên đây.   
 
Ký tên             
 
Tên họ viết bằng chữ in           
 
Ngày             
 
 

Dự án nầy được thực hiện nhờ sự tài trợ của Health Workforce Australia. 

 
 
 

 


