
Khảo Sát Cho Người Việt, Ngắn 
Trang số 1 của 6 trang 

Khảo Sát Cho Người Việt 

1. Quan điểm của người Việt về người đồng tính, song tính, và cải tính 

LỜI GIỚI THIỆU 
 
Cảm ơn bạn tình nguyện tham gia vào cuộc khảo sát được bảo mật danh tính này. Hiện nay, đối với đề tài này, chỉ mới có vài 
cuộc thăm dò ý kiến của người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương được thực hiện. Cuộc nghiên cứu tiên phong này là một dự án 
của một lớp giảng dạy về người Mỹ gốc Á Châu thuộc trường đại học California State University, Northridge (CSUN) nhằm thu 
thập dữ kiện nhiều nhất trong khả năng của chúng tôi về quan điểm của người Mỹ gốc Việt với các vấn đề liên quan tới người 
đồng tính nữ (lesbian), đồng tính nam (gay), song tính (bisexual), cải tính hoặc chuyển đổi giới tính (transgender/transsexual), và 
người lưỡng giới tính hoặc không có giới tính rõ ràng (intersexual). Khi hoàn tất cuộc nghiên cứu này, chúng tôi sẽ báo cáo sơ lượt 
một cách rộng rãi. 

Nếu bạn lo ngại hay có vấn đề liên quan đến sự nghiên cứu này, xin hãy gửi thư về Research and Sponsored Projects, California 
State University, Northridge, 18111 Nordhoff Street, Northridge, CA 91330-8232, hay gọi điện thoại đến số 818-677-2901. Nếu 
bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến liên quan về sự nghiên cứu, vui lòng gửi điện thư cho Giáo Sư Gina Masequesmay ở 
gina.masequesmay@csun.edu hay gọi điện thoại đến số 818-677-7219. 

Nếu bạn biết người Mỹ gốc Việt nào có ý muốn tham gia cuộc khảo sát này, xin vui lòng mời họ đến trang mạng này 
(http://www.csun.edu/~gm61310/survey/). 

Xin vui lòng trả lời ở mức độ trung thực nhất theo sự hiểu biết của bạn. Chúng tôi rất quan tâm đến ý kiến của bạn, và không có 
câu trả lời nào là đúng hoặc sai. Bạn không cần trả lời câu hỏi nào mà bạn không muốn trả lời. Cuộc khảo sát này có tổng cộng 22 
câu hỏi, phần đầu gồm 10 câu hỏi thuộc về bản thân (nhân khẩu), và phần cuối gồm 12 nhóm câu hỏi về tín ngưỡng, quan điểm, và 
cách thực hành của bạn. Thời gian để trả lời hết những câu hỏi sau đây được ước tính khoảng 20 phút. Chúng tôi cảm ơn việc bạn 
giành thời gian tham gia vào cuộc khảo sát này để giúp chúng tôi thu thập dữ kiện về chính chúng ta. Xin cảm ơn! 

Lớp AAS 495GS ở CSUN 

********************************************************** 

2. Những thuật ngữ giúp cho bạn trước khi bắt đầu cuộc khảo sát 
 
Trước khi bạn bắt đầu cuộc khảo sát, xin hãy áp dụng những danh từ dưới đây trong câu trả lời của bạn. 

 
Dị tính (straight/heterosexual): Người có sự thu hút về tình cảm và tình dục đối với những người khác giới. 

Đồng tính nữ (lesbian): Người nữ có sự thu hút về tình cảm và tình dục đối với những người nữ đồng giới. 

Đồng tính nam (gay): Người nam có sự thu hút về tình cảm và tình dục đối với những người nam đồng giới. 

Song tính (bisexual): Người có chiều hướng thu hút về tình cảm và tình dục đối với cả hai giới tính nam và nữ. 

Cải tính hoặc chuyển đổi giới tính (transgender/transsexual): Người phải chịu đựng sự dằng co, luôn cảm thấy bức rứt khó chịu 
về giới tính không thích hợp với thể xác bẩm sinh của mình, và chủ động tìm kiếm sự thay đổi ngoại hình để phù hợp với cá tính 
của mình. Những phương pháp chuyển đổi ngoại hình gồm có cách thay đổi trang phục, bổ sung hormon và/hoặc bằng các phẩu 
thuật. Ví dụ, người cải tính từ nữ thành nam hoặc người cải tính từ nam thành nữ. 

Lưỡng giới tính hoặc không có giới tính rõ ràng (intersexual): Người sinh ra với hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, nhiễm 
sắc thể không thuộc giới tính nào một cách rõ ràng, hoặc nhiễm sắc thể giới tính cấu tạo có XXX, XYY, XXY, YY, hay X.  

Đồng-Song-Cải-Tính hoặc ĐSCT (LGBT): Đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, và cải tính. 

Queer: Người cảm thấy không hợp trong khuôn mẫu dị tính luyến ái hay hai giới tính nam hoặc nữ theo chuẩn mực của xã hội 
hiện đại.  

Aí nam aí nữ (androgynous): Không phải là phái nam cũng không phải là phái nữ dựa trên ngoại hình và bản chất, thể hiện một 
phái tính hỗn hợp giữa nam và nữ hoặc trung dung giữa hai phái tính. 

Vô tính (asexual): Người có tình cảm luyến aí nhưng không cảm thấy bị thu hút về mặt tình dục. Không giống như những người 
sống độc thân theo sự lựa chọn không có quan hệ tình dục, vô tính cũng là một khuynh hướng tình dục. 

Hôn nhân đồng tính (same-sex marriage): Hôn nhân giữa người cùng giới tính. Ví dụ, hôn nhân giữa hai người nam hay hôn nhân 
giữa hai người phụ nữ. Những cuộc hôn nhân của người đồng giới tính sẽ làm thay đổi 1,149 điều luật và chính sách mang tính 
phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính, cải tính, và lưỡng giới tính hoặc không có giới tính rõ ràng. 
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Bạn tình chung nhà hoặc cặp đôi đăng ký sống chung (domestic partnership): Một hình thức pháp lý để các cặp cùng giới tính 
được đăng ký với tiểu bang và có một số quyền lợi như các cặp hôn nhân dị tính. Có những cặp dị tính cũng đã chọn đăng ký sống 
chung vì muốn được một số quyền lợi của hôn nhân nhưng không muốn bị những ràng buộc trong đời sống hôn nhân. 

Dân tộc (ethnicity): Sự thừa hưởng một nền văn hóa riêng biệt của một nhóm người có chung một lịch sử. Ví dụ, dân tộc Trung 
Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Phi Luật Tân. 

Sắc dân (race): Một tập hợp bao gồm nhiều dân tộc khác nhau dựa trên những đặc điểm chung về hình dạng. Ví dụ, sắc dân Mỹ 
gốc Á Châu, Mỹ gốc Phi Châu, Mỹ gốc Âu Châu, Mỹ Latin, Thổ Dân Mỹ. 

**************************************************************** 

3. Thông tin về bản thân (nhân khẩu) 

Phần đầu của bảng câu hỏi thuộc về bản thân (nhân khẩu).  Bạn không cần trả lời câu hỏi nào mà bạn không muốn trả lời.  Xin hãy 
trả lời bằng cách đánh dấu câu bạn chọn. 

1. Bạn bao nhiêu tuổi? 
o 18-21 tuổi o 27-29 tuổi o 40-49 tuổi o 60-69 tuổi 
o 22-26 tuổi o 30-39 tuổi o 50-59 tuổi o Trên 70 tuổi 

2. Nếu bạn là người Việt Nam, xin chọn người “Việt Nam”. Nếu bạn là người có nhiều nguồn gốc dân tộc, xin chọn một 
dân tộc Á Châu mà bạn cảm thấy gần gũi nhất.  
o Trung Hoa & Đài Loan o Sri Lankan  o Thái Lan 
o Nhật Bản o Việt Nam o Hawaii 
o Hàn Quốc o Cao Miên (Campuchia) o Samoa 
o Phi Luật Tân o  Lào o Tongan 
o Ấn Độ o Hmong   
o Pakistan o Chàm  
o Thuộc thành phần khác (xin ghi rõ): ________________________________________ 

3. Tôi là người thuộc thế hệ thứ _____________ . 
o Thế hệ thứ nhất hoặc thế hệ nhập cư [tôi đến Hoa Kỳ từ một quốc gia khác] 

o Thế hệ 1.5 [tôi là người nhập cư nhưng lớn lên tại Hoa Kỳ] 

o Thế hệ thứ 2 [cha mẹ tôi là người nhập cư; tôi sinh ra tại Hoa Kỳ] 

o Thế hệ thứ 3 [ông bà của tôi là người nhập cư; cha mẹ tôi và tôi được sinh ra tại Hoa Kỳ] 

o Thế hệ thứ 4 hoặc lâu đời hơn [ông bà cố của tôi là người nhập cư] 

o Kết hợp giữa các thế hệ khác nhau [cha hoặc mẹ tôi là người nhập cư] 

o Thuộc thành phần khác (xin ghi rõ): ________________________________________ 

4. Mã số bưu điện (postal code) nơi bạn đang cư trú? ___________________ 

5. Giới tính hoặc phái tính của bạn hiện tại? 
o Nam o Lưỡng giới tính hoặc không có giới tính rõ ràng 
o Nữ o Áí nam ái nữ 
o Thuộc thành phần khác (xin ghi rõ): ________________________________________ 

6. Khuynh hướng tình dục của bạn? 
o Dị tính o Song tính o “Queer” - không hợp trong khuôn mẫu dị tính luyến ái 

hay hai giới tính nam hoặc nữ 
o Đồng tính nam hoặc nữ o Vô tính 

o Thuộc thành phần khác (xin ghi rõ): ________________________________________ 
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7. Trình độ học vấn cao nhất của bạn? 
o Học một phần tiểu học (từ mẫu giáo đến lớp 6) o Học một phần đại học hệ cử nhân 

o Học một phần trung học đệ nhất cấp (từ lớp 7 đến lớp 8) o Tốt nghiệp đại học hệ cử nhân với bằng cấp B.A. hoặc B.S. 

o Học một phần trung học đệ nhị cấp (từ lớp 9 đến lớp 12) o Học một phần chương trình cao học hoặc chuyên nghiệp 

o Tốt nghiệp trung học, G.E.D., hoặc tương đương o Tốt nghiệp cao học với bằng cấp thạc sĩ (M.A., M.S., M.B.A., M.Ed., M.F.A.) 

o Học một phần chương trình cao đẳng o Tốt nghiệp với bằng cấp chuyên nghiệp (D.D.S., M.D., D.O., J.D.) 

o Tốt nghiệp cao đẳng với bằng cấp A.A. hoặc A.S. o Tốt nghiệp với bằng cấp tiến sĩ (Ph.D., Ed.D., S.J.D.) 

o Thuộc thành phần khác (xin ghi rõ): ________________________________________ 

8. Tôn giáo hoặc tín ngưỡng của bạn? 

o Công giáo (Catholic) o Các giáo phái Tin Lành khác (7th 
Day Adventist, Lutheran, v.v.) o Đạo Cao Đài (Caodaist) 

o Tân giáo (Episcopalian) o Các giáo phái Thiên Chúa khác 
(Mormon, Jehovah’s Witness, v.v.) o Thờ cúng tổ tiên (Ancestor worship) 

o Giáo hội Trưởng Lão (Presbyterian) o Đạo Do Thái (Jewish) o Thuyết phiếm thần (Pantheistic) 
o Dòng Giám lý (Methodist) o Xích giáo (Sikh) o Đạo nhiều thần (Pagan), Nature Reverence 
o Tẩy-Lễ giáo (Baptist)  o Hồi giáo (Muslim) o Bất khả tri luận (Agnostic) 

o Phúc Âm (Evangelical) o Ấn Độ giáo (Hindu) o Thuyết vô thần (Atheistic) 

o Ngũ Tuần (Pentecostal) o Phật giáo (Buddhist) o Không theo tôn giáo hay tín ngưỡng nào (None) 
o Thuyết nhất thể phổ độ (Unitarian 

Universalist), Quây-cơ, Giáo hữu (Quaker)  o Đạo Hòa Hảo  

o Theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác (xin ghi rõ): __________________________________________________________________ 
 

9. Đảng chính trị nào mà bạn cho là phù hợp nhất về triết lý chính trị và sự quan tâm chính trị của bạn? 
o Hòa Bình và Tự Do (Peace and Freedom) o Cộng Hòa (Republican) 
o Xả Hội (Socialist) o Chủ nghĩa Tự Do (Libertarian) 
o Xanh (Green)   o Hiến Pháp (Constitution) 
o Dân Chủ (Democrat)    
o Thuộc đảng chính trị khác (xin ghi rõ): ________________________________________________________ 

10. Phần đông bạn của tôi là __________________. 
o Người Việt Nam o Người gốc Châu Âu hoặc da trắng o Những người có sắc dân khác nhau 
o Người Á Châu / Thái Bình Dương o Người da màu (không phải da trắng)  
o Thuộc thành phần khác (xin ghi rõ): ________________________________________ 

4. Tín ngưỡng, quan điểm, và thực hành 
Phần cuối của bảng câu hỏi thuộc về tín ngưỡng, quan điểm, và cách thực hành của bạn.  Xin vui lòng trả lời ở mức độ trung thực 
nhất theo sự hiểu biết của bạn.  Xin biết rằng đây là quan điểm cá nhân của bạn, và không có câu trả lời đúng hoặc sai.  Bạn 
không cần trả lời câu hỏi nào mà bạn không muốn trả lời.  Xin hãy trả lời bằng cách đánh dấu câu bạn chọn. 

11. Bạn có thoải mái khi tiếp xúc với người ĐSCLT (đồng tính, song tính, cải tính, và lưỡng giới tính hoặc không có giới 
tính rõ ràng)? Xin chọn mức độ mà bạn có cảm giác thoải mái với những nhóm người sau đây.  

 Rất không 
thoải mái 

Hơi không 
thoải mái Trung lập Hơi thoải 

mái 
Rất thoải 

mái 
Đồng tính nữ (người nữ có sự thu hút về tình cảm và tình 
dục đối với những người nữ đồng giới) o  o  o  o  o  

Đồng tính nam (người nam có sự thu hút về tình cảm và 
tình dục đối với những người nam đồng giới) o  o  o  o  o  

Song tính nữ (người nữ có sự thu hút về tình cảm và tình 
dục đối với cả hai giới tính nam và nữ) o  o  o  o  o  
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 Rất không 
thoải mái 

Hơi không 
thoải mái Trung lập Hơi thoải 

mái 
Rất thoải 

mái 
Song tính nam (người nam có sự thu hút về tình cảm và 
tình dục đối với cả hai giới tính nam và nữ) o  o  o  o  o  

Người cải tính từ nữ giới thành nam giới (cảm thấy sinh 
không đúng trong thể xác này và muốn khi sinh ra là nam 
giới và chủ động thay đổi ngoại hình để phù hợp với cá 
tính của mình) 

o  o  o  o  o  

Người cải tính từ nam giới thành nữ giới (cảm thấy sinh 
không đúng trong thể xác này và muốn khi sinh ra là nữ 
giới và chủ động thay đổi ngoại hình để phù hợp với cá 
tính của mình) 

o  o  o  o  o  

Người lưỡng giới tính hoặc không có giới tính rõ ràng 
(người sinh ra với hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ 
hoặc nhiễm sắc thể không thuộc giới tính nào một cách rõ 
ràng hoặc nhiễm sắc thể giới tính cấu tạo có XXX, XYY, 
XXY, YY, hay X) 

o  o  o  o  o  

12. Xin hãy trả lời theo mức độ mà bạn đồng ý hoặc không đồng ý với những điều khoản sau đây về người ĐSCT (đồng 
tính, song tính, và cải tính). 

 Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
phần nào 

Không đồng 
ý phần nào 

Rất không 
đồng ý 

Tôi không 
biết 

Khuynh hướng tình dục hoặc các hành vi phái tính của người ĐSCT 
đi ngược lại những gì Đấng Tạo Hóa hay Thượng Đế đã sắp đặt. o o  o  o  o  

Người ĐSCT là điều bất thường. o o  o  o  o  

Người ĐSCT có bệnh tâm thần và không bao giờ phát triển, trưởng 
thành như đàn ông và phụ nữ có tình dục dị tính. o o  o  o  o  

Người lưỡng giới tính hoặc không có giới tính rõ ràng là sự sai lầm 
của thiên nhiên. o o  o  o  o  

Đồng tính luyến ái, song tính luyến ái và khuynh hướng cải tính là 
kết quả của sự tự do quá trớn trong một quốc gia đang mất đi những 
tiêu chuẩn truyền thống gia đình. 

o o  o  o  o  

 
13. Xin hãy trả lời theo mức độ mà bạn đồng ý hoặc không đồng ý với những điều khoản sau đây về nguồn gốc khuynh 

hướng tình dục và phái tính.  
 Rất 

đồng ý 
Đồng ý 

phần nào 
Không đồng 
ý phần nào 

Rất không 
đồng ý 

Tôi không 
biết 

Đồng tính luyến ái, song tính luyến ái, và khuynh hướng cải tính là 
kết quả của việc nuôi nấng. o o  o  o  o  

Đồng tính, dị tính, hoặc song tính luyến ái là do bẩm sinh. o o  o  o  o  

Người có khuynh hướng cải tính hoặc chuyển đổi giới tính là do 
bẩm sinh. o o  o  o  o  

Người đồng tính, song tính, và cải tính có thể thay đổi khuynh 
hướng tình dục hoặc khuynh hướng phái tính của họ. o o  o  o  o  

14. Xin hãy trả lời theo mức độ mà bạn đồng ý hoặc không đồng ý với những điều khoản sau đây về hôn nhân đồng tính. 
(ĐSCT nghĩa là đồng tính, song tính, và cải tính). 

 Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
phần nào 

Không đồng 
ý phần nào 

Rất không 
đồng ý 

Tôi không 
biết 

Hôn nhân chỉ được giữa một người nam và một người nữ. o o  o  o  o  

Bạn tình chung nhà xem như tương đương với hôn nhân đồng tính. o o  o  o  o  
Nếu hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá thì nhà thờ / chùa của 
tôi có thể bị thưa kiện vì không cử hành lễ cho các cuộc hôn nhân 
đồng tính. 

o o  o  o  o  
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 Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
phần nào 

Không đồng 
ý phần nào 

Rất không 
đồng ý 

Tôi không 
biết 

Cho phép hôn nhân đồng tính sẽ mở cửa cho việc trẻ em được dạy 
về đồng tính luyến ái và tình dục đồng tính ở trường học. o o  o  o  o  

Tôi phản đối hôn nhân đồng tính vì các cặp đồng tính sẽ có thể 
nhận con nuôi. o o  o  o  o  

15. Xin hãy trả lời theo mức độ mà bạn đồng ý hoặc không đồng ý với những điều khoản sau đây liên quan tới hôn nhân 
đồng tính. (ĐSCT nghĩa là đồng tính, song tính, và cải tính). 

 Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
phần nào 

Không đồng 
ý phần nào 

Rất không 
đồng ý 

Tôi không 
biết 

Phản đối hôn nhân đồng tính cũng tương tự như phản đối hôn 
nhân giữa những người khác chủng tộc hoặc từ chối quyền lợi 
bình đẳng cho một nhóm người. 

o o  o  o  o  

Kết hợp dân sự (civil union), một tình trạng sống chung và được 
hưởng tất cả mọi quyền lợi như hôn nhân ngoại trừ danh nghĩa 
hôn nhân, cần được cho phép đối với người ĐSCT. 

o o  o  o  o  

Đồng tính hay dị tính đều có thể nuôi dưỡng và giáo dục con cái 
trở thành người tốt trong xã hội. o o  o  o  o  

Học sinh đăng ký lớp giáo dục về tình dục, nên được học về dị 
tính luyến ái, đồng tính luyến ái, và khuynh hướng cải tính. o o  o  o  o  

16. Câu hỏi này là về sự chấp nhận của bạn với những hành động thương yêu của các cặp tình nhân biểu lộ nơi công cộng. 
Xin hãy chọn hết những trường hợp mà bạn thấy không có vấn đề khi chứng kiến. 

 Giữa một nam và một nữ Giữa hai người nữ Giữa hai người nam 

Nắm tay nhau o  o  o  
Ôm nhau o  o  o  

Hôn một cách thân mật như hôn trên má o  o  o  
Hôn trên môi o  o  o  

 
17. Xin hãy trả lời theo mức độ mà bạn đồng ý hoặc không đồng ý với những điều khoản sau đây liên quan tới cộng đồng 

dân tộc của bạn. (ĐSCT nghĩa là đồng tính, song tính, và cải tính). 
 Rất 

đồng ý 
Đồng ý 

phần nào 
Không đồng 
ý phần nào 

Rất không 
đồng ý 

Tôi không 
biết 

Tôi bằng lòng cho phép con em của tôi hoặc người thân đến tham 
dự cuộc lễ trong cộng đồng như diễn hành Tết nếu có người ĐSCT 
Việt tham gia. 

o o  o  o  o  

Người ĐSCT được đối xử tốt hơn, dễ chấp nhận hơn trong văn 
hóa dân tộc hay ở đất nước nguyên quán của tôi hơn là ở nước Mỹ 
nói chung. 

o o  o  o  o  

18. Xin hãy trả lời theo mức độ mà bạn đồng ý hoặc không đồng ý với những điều khoản sau đây về tôn giáo / tâm linh. 
(ĐSCT nghĩa là đồng tính, song tính, và cải tính). 

 Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
phần nào 

Không đồng 
ý phần nào 

Rất không 
đồng ý 

Tôi không 
biết 

Không có 
câu trả lời 

Tôn giáo / tâm linh của tôi chấp nhận và ủng hộ 
người ĐSCT. o  o  o  o  o  o  

Những người lãnh đạo trong nhà thờ / chùa / tâm 
linh của tôi chưa bao giờ nói về người ĐSCT. o  o  o  o  o  o  

Những người lãnh đạo trong nhà thờ / chùa / tâm 
linh của tôi chấp nhận và ủng hộ người ĐSCT. o  o  o  o  o  o  
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19. Xin hãy trả lời theo mức độ mà bạn đồng ý hoặc không đồng ý với những điều khoản sau đây về gia đình và bạn bè của 
bạn. (ĐSCT nghĩa là đồng tính, song tính, và cải tính). 

 Rất 
đồng ý 

Đồng ý phần 
nào 

Không đồng ý 
phần nào 

Rất không 
đồng ý 

Tôi không 
biết 

Gia đình tôi không bao giờ nói về người ĐSCT. o  o  o  o  o  
Bạn bè của tôi không bao giờ nói về người ĐSCT. o  o  o  o  o  
Gia đình tôi chấp nhận và ủng hộ người ĐSCT. o  o  o  o  o  
Bạn bè của tôi chấp nhận và ủng hộ người ĐSCT. o  o  o  o  o  

20. Những yếu tố liệt kê dưới đây đã ảnh hưởng đến cảm quan của bạn về người ĐSCLT như thế nào? (ĐSCLT nghĩa là 
đồng tính, song tính, cải tính, hoặc lưỡng giới tính, hoặc không có giới tính rõ ràng). 

 Không có 
ảnh hưởng 

Có ảnh 
hưởng 

Ảnh hưởng 
rất nhiều 

Tôn giáo hay tâm linh của tôi o  o  o  
Nên văn hóa của dân tộc tôi o  o  o  
Khuynh hướng tình dục và phái tính của tôi o  o  o  
Tình trạng của tôi là người dân tộc / sắc dân thiểu số tại Hoa Kỳ o  o  o  
Cách nhìn hay triết lý trong cuộc đời và quyền tự do của bạn o  o  o  
Người lảnh đạo trong cộng đồng Việt Nam o  o  o  
Gia đình tôi o  o  o  
Bạn bè của tôi o  o  o  
Chổ làm hay đồng nghiệp o  o  o  
Trường học, lớp học, hoặc giáo viên o  o  o  
Thầy thuốc bệnh tinh thần, nhà tâm lý học, nhà khoa học o  o  o  
Thời xự, tin tức báo chí, truyền thanh, truyền hình Hoa Kỳ, nói chung o  o  o  
Thời xự, tin tức báo chí, truyền thanh, truyền hình Việt ngữ o  o  o  
Phim ảnh, chương trình giải trí truyền hình, và âm nhạc Hoa Kỳ, nói chung o  o  o  
Phim ảnh, chương trình giải trí truyền hình, và âm nhạc Việt ngữ o  o  o  
Mạng lưới toàn cầu (Internet) o  o  o  

21. Có bao nhiêu người ĐSCLT bạn được biết? (ĐSCLT nghĩa là đồng tính, song tính, cải tính, hoặc lưỡng giới tính hoặc 
không có giới tính rõ ràng). 

 Không có ai 
là ĐSCLT 

Một người 
là ĐSCLT 

Hai người là 
ĐSCLT 

Ba đến năm 
người là ĐSCLT 

Sáu người hoặc 
hơn là ĐSCLT 

Đồng nghiệp hay bạn học cùng lớp mà tôi 
biết là người ĐSCLT. o  o  o  o  o  

Bạn bè mà tôi biết là người ĐSCLT. o  o  o  o  o  
Thành viên trong gia đình hoặc họ hàng 
thân thuộc mà tôi biết là người ĐSCLT. o  o  o  o  o  

22. Nếu bạn có ý kiến gì khác muốn chia xẻ, xin ghi vào khung dưới đây.  
 

 

 

 

Cảm ơn bạn đã làm xong khảo sát! 

Xin gửi về địa chỉ sau đây nếu bạn không thể gửi trả khảo sát lại cho một sinh viên trong lớp AAS495GS. 
Gina Masequesmay, Asian American Studies, CSU, Northridge, 18111 Nordhoff Street, Northridge, CA 91330-8251 

Cảm ơn bạn rất nhiều! 


