
Chuyến xe buýt Lữ hành Đầy ắp Sách: Thông tin Chuyến thăm trường và 

Nghiên cứu 

Vài tuần nữa, bộ đôi tác giả/họa sĩ tranh minh họa sách trẻ em được giới phê bình đánh giá 

cao Matthew Swanson và Robbi Behr sẽ đến thăm trường của bạn, tham dự các buổi tập 

trung trong trường và tặng sách bìa cứng cho từng học sinh và giáo viên. Chuyến thăm của họ là 

một phần trong Chuyến xe buýt Lữ hành Đầy ắp Sách (Busload of Books Tour), mà trong đó 

Robbi, Matthew và bốn người con của họ sẽ dành năm học 2022-2023 để du hành khắp đất nước 

và thăm các trường tiểu học đạt tiêu chuẩn Title 1 tại mỗi tiểu bang để khích lệ việc đọc sách, óc 

sáng tạo và việc kể chuyện. 

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU  

Chuyến xe buýt Lữ hành Đầy ắp Sách cung cấp một cơ hội hiếm hoi cho các nhà nghiên cứu 

giáo dục trong việc hiểu rõ hơn tầm ảnh hưởng từ các chuyến thăm bởi tác giả và họa sĩ tranh 

minh họa đến học sinh, giáo viên và trường học. Cho mục đích này, chúng tôi đã thiết kế một 

bản khảo sát đo lường cảm nghĩ về việc đọc sách và viết. Các học sinh tham gia sẽ hoàn thành 

một bản khảo sát 5 phút trước buổi tập trung trong trường, một bản khảo sát ngay sau buổi tập 

trung, và một bản khảo sát thứ ba một tháng sau. Vì các bản khảo sát này là ẩn danh, các nhà 

nghiên cứu sẽ không biết tên hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào của con bạn. 

Nghiên cứu này đang được chỉ đạo bởi các giáo sư ở các Phòng ban Giáo dục và Xã hội học 

ở Washington College ở Chestertown, Maryland. Thông tin bổ sung về dự án sẽ được chia sẻ 

qua một tài liệu thứ hai và video trực tuyến. 

CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT  

Bạn có quyền quyết định liệu học sinh của mình có tham gia vào dự án nghiên cứu này hay 

không. Trong những ngày tới, bạn sẽ nhận được một đơn chấp thuận cho phép bạn chọn cho học 

sinh mình tham gia hoặc không tham gia vào nghiên cứu này. Học sinh của bạn cũng sẽ được hỏi 

liệu các em có muốn hoàn thành khảo sát không, và sẽ không có hình phạt nào nếu các em từ 

chối. 

NẾU BẠN CÓ CÂU HỎI? 
Để tìm hiểu thêm về Robbi và Matthew, hãy truy cập trang web hoặc các tài khoản xã hội của 

họ: 

 Trang web: https://robbiandmatthew.com/  

 Instagram: https://www.instagram.com/robbi.and.matthew/  

Để tìm hiểu thêm về Chuyến xe buýt Lữ hành Đầy ắp Sách, hãy đọc bài báo từ Publisher’s 

Weekly này:   

 "Chuyến xe buýt Lữ hành Đầy ắp Sách có Tầm nhìn Xa rộng” bởi Joanne 

O’Sullivan  

Nếu bạn có câu hỏi về nghiên cứu, hãy liên hệ đội nghiên cứu ở Washington College. 

https://robbiandmatthew.com/
https://www.instagram.com/robbi.and.matthew/
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-industry-news/article/87661-the-busload-of-books-tour-thinks-big.html


Tiến sỹ Sara Clarke-De Reza, Trưởng Nhóm nghiên cứu: sclarkedereza2@washcoll.edu hoặc 

research@robbiandmatthew.com  
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