
Appendix H: Social media message

Recruiting participants for the project “Transforming knowledge and 
activism for inclusion through engaging women and girls with disabilities

in Vietnam in participatory research” (KNOWabilities)

Dear friends,

“Transforming knowledge and activism for inclusion through engaging 
women and girls with disabilities in Vietnam in participatory research” is a 
research project conducted by a group of leading researchers from 
Canadian and South African universities in partnership with Vietnamese 
disabled people organizations. The project is sponsored by the Social 
Sciences and Humanities Research Council of Canada. We aim to examine 
how the educational rights of girls with disabilities have been respected 
and realized in Vietnamese contexts. Our study also aims to use research 
as a way of advocating for the educational rights and social inclusion of 
girls with disabilities in developing countries.

We wish to recruit 10 women and 20 girls with disabilities in Tu Liem District 
in Hanoi, A Luoi District in Thua Thien Hue, and Binh Thuy District in Can 
Tho. If you are:

∑ A woman with disabilities (aged 20 to 35) who is interested in and 
committed to becoming a trained researcher and facilitator, has 
completed secondary education or higher, and is able to facilitate 
conversations of girls with disabilities and advocate for their rights; or 

∑ A girl with disabilities (aged 10 to 18) who has experienced any form of 
discrimination in and by the educational system and faced challenges
caused by your gender, class, disability, or ethnicity;

You are cordially invited to cooperate and share with us your personal 
experiences in workshops and/or individual interviews. For more 
information about the project and how to participate, please contact one 
of us:

- Dr. Xuan Thuy Nguyen, Principal Investigator, email:
XuanThuyNguyen@cunet.carleton.ca;



- Thuan Do, Research Assistant (Hanoi and Thua Thien Hue), email:
ThuanDo3@cunet.carleton.ca
- Thao Le, Research Assistant (Can Tho), email:

LeThao@cunet.carleton.ca

Warm thanks in advance for your kind cooperation. 



PHỤ LỤC J: MẨU TIN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Tuyển người tham gia dự án “Thay đổi nhận thức và hành động về hòa 
nhập thông qua phương pháp tham gia cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết 

tật tại Việt Nam” (KnowABILITIES) 

Các bạn thân mến,

“Thay đổi nhận thức và hành động về hòa nhập thông qua phương pháp 
tham gia cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật tại Việt Nam” là một dự án 
nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nghiên cứu viên hàng đầu từ
các trường đại học của Canada và Nam Phi liên kết với các tổ chức người 
khuyết tật của Việt Nam. Dự án này được Hội đồng Nghiên cứu Khoa học 
Xã hội và Nhân văn Canada tài trợ. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá 
xem các quyền về giáo dục của trẻ em gái khuyết tật đã được tôn trọng 
và thực thi như thế nào trong bối cảnh Việt Nam. Nghiên cứu của chúng 
tôi cũng nhằm mục đích sử dụng nghiên cứu như là một cách để ủng hộ
quyền giáo dục và sự hòa nhập của trẻ em gái khuyết tật ở các nước đang 
phát triển. 

Chúng tôi muốn tuyển 10 phụ nữ và 20 trẻ em gái khuyết tật ở Quận Từ
Liêm, Hà Nội, Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế, và Quận Bình Thủy, Cần Thơ. 
Nếu bạn là: 

∑ Phụ nữ khuyết tật (tuổi từ 20 đến 35) quan tâm đến và cam kết trở
thành một nhà nghiên cứu và người hỗ trợ được đào tạo, đã hoàn 
thành bậc học phổ thông hoặc cao hơn, và có thể hỗ trợ trẻ em gái 
khuyết tật trò chuyện và ủng hộ quyền của các em; hoặc

∑ Trẻ em gái khuyết tật (tuổi từ 10 đến 18) đã trãi qua bất cứ hình 
thức phân biệt đối xử nào trong và bởi hệ thống giáo dục và gặp 
những thách thức do giới tính, tầng lớp xã hội, sự khuyết tật, hoặc 
dân tộc của mình; 

Thân ái mời bạn hợp tác và chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm của 
bản thân ở những hội thảo và/hoặc phỏng vấn riêng. Để biết thêm chi tiết 
về dự án và cách tham gia, xin vui lòng liên hệ với một trong số chúng 
tôi:
- Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Nghiên cứu viên Chính, email: 

XuanThuyNguyen@cunet.carleton.ca;
- Đỗ Thị Hồng Thuận Trợ lý Nghiên cứu (Hà Nội và Thừa Thiên Huế), 



email: ThuanDo3@cunet.carleton.ca ; hoặc
- Lê Phương Thảo, Trợ lý Nghiên cứu (Cần Thơ), 

email: LeThao@cunet.carleton.ca

Chân thành cảm ơn trước sự hợp tác quý báu của các bạn.


