
 

 

Mga Karanasan ng imigranteng kababaihan na nakabase sa trabaho at karahasan sa matalik 
na karelasyon (IWEV): Isang Paggalugad sa Panimulang Punto. 

Ikaw ba ay isang imigranteng babae na 
interesado upang kapanayamin sa isang 
proyekto ng pananaliksik? 

Tungkol saan ang pag-aaral na ito? 
Isang koponan ng mga mananaliksik sa Kagawaran ng Edukasyon at Pagkakaiba-iba sa 
Unibersidad ng Iceland ay kasalukuyang nagsasagawa ng pananaliksik pag-aaral sa mga 
migranteng kababaihan sa Iceland na nagkaroon ng negatibong pisikal, emosyonal, sikolohikal, 
sekswal, pinansyal, o iba pang mga karanasan sa kanilang mga karelasyon pati na rin sa loob at 
/ o konektado sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Ang proyekto ng pananaliksik sa intimate 
partner violence and employment-based violence ay pinamumunuan nina Dr. Brynja E. 
Halldórsdóttir associate professor at Dr. Jón Ingvar Kjaran, propesor. Anglayunin ng pag-aaral na 
ito ay upang galugarin ang mga negatibong karanasan ng mga migranteng kababaihan sa loob 
ng kanilang intimate na (mga) karelasyon, ang kanilang mga lugar ng trabaho at ang kanilang 
mga posibleng karanasan ng paghahanap at pagtanggap ng suporta mula sa mga tagapagbigay 
ng serbisyo. 
 
Maari ba akong makilahok? 
Ang terminong immigrante ay pagsasama ng una o pangalawa henerasyong migrante sa Iceland, 
na nangangahulugan na alinman sa iyo o sa iyong mga magulang ay ipinanganak sa ibang bansa 
at lumipat sa Iceland. Kung ikaw ay 18 o mas matanda at kilala bilang isang babae, kung gayon 
ikaw ay nabibilang sa salitang “kababaihan”; para sa pananaliksik na ito. 
Ikinalulugod namin ang pagkakataon na makipag-usap sa iyo tungkol sa iyong mga karanasan. 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa iwev@hi.is upang mag-iskedyul ng isang 
pakikipanayam. 
 
Mahalagang malaman 
Bago pumayag na makilahok sa panayam, makakatanggap ka ng karagdagang impormasyon at 
mga katanungan upang makatulong sa iyong makabuluhang desisyon. Ang pakikipag 
partisipasyon ay boluntaryo at hindi makakatanggap ng anumang kabayaran sa paglahok. 
Magbibigay kami ng interpreter nang walang bayad kung kinakailangan. Matitiyak ang lubos na 
kumpidensiyalidad. 
 
Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong tingnan ang aming website na iwev.hi.is 
Ang pananaliksik ay naisumite na sa Science Ethics Committee ng Unibersidad ng Iceland at 
sumusunod sa mga kinakailangan ng etikal na pananaliksik sa Unibersidad ng Iceland (# 
SHV2021-065). 


