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Tên Dự án: Khám phá Tầm ảnh hưởng của Chuyến xe buýt Lữ hành Đầy ắp Sách  

Các nhà nghiên cứu: Các Tiến sỹ Sara Clarke-De Reza, Bridget Bunten, và Nick Garcia, và 
Các Giáo sư Michelle Johnson, & Erin Counihan   

Mục đích:   

Mục đích của nghiên cứu này là để hiểu rõ hơn tầm ảnh hưởng đến học sinh tiểu học từ một buổi 
ghé thăm của tác giả/họa sĩ tranh minh họa và từ việc tặng sách. Đặc biệt, chúng tôi hiếu kỳ về 
khả năng việc gặp tác giả, họa sĩ tranh minh họa và nhận sách miễn phí có thể thay đổi cảm nghĩ 
về việc đọc sách, viết và óc sáng tạo của học sinh bạn. 

Quy trình:  

Nếu bạn đồng ý cho phép con mình tham gia nghiên cứu khảo sát này, các em sẽ được yêu cầu 
làm những điều sau: 

• Hoàn thành một bản khảo sát 1 trang ẩn danh về các quan điểm và niềm tin về học vấn 
trước buổi tập trung ở trường 

• Hoàn thành một bản khảo sát 1 trang ẩn danh về các quan điểm và niềm tin về học vấn 
sau buổi tập trung ở trường 

• Hoàn thành một bản khảo sát 1 trang ẩn danh về các quan điểm và niềm tin về học vấn 
một tháng sau buổi tập trung ở trường 

Tổng thời gian cần để hoàn thành từng bản khảo sát sẽ ít hơn 5 phút. Con bạn có lựa chọn không 
tham gia khảo sát. Nếu các em chọn không tham gia, các em sẽ nhận được một việc nhỏ thay thế 
không liên quan đến nghiên cứu để hoàn thành. 

Các rủi ro/Lợi ích khi Tham gia: 

Các rủi ro khi tham gia nghiên cứu này rất thấp. Con bạn có thể sẽ nản việc phải hoàn thành các 
mục khảo sát. Các lợi ích khi con bạn tham gia có thể bao gồm việc có cơ hội suy ngẫm về các 
trải nghiệm với học vấn của mình. 
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Tính Tự nguyện của Nghiên cứu: 

Như đã nói trên, sự tham gia của học sinh bạn vào nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện. Các 
em vẫn có thể tham gia tập trung ở trường và các sự kiện với tác giả dù không tham gia vào 
nghiên cứu. Các em có thể chọn không tham gia hoặc dừng tham gia nghiên cứu vào bất kỳ lúc 
nào hoặc bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào mình không muốn trả lời. Tên các em sẽ không bị liên kết 
với kết quả hoặc phản hồi cho các câu hỏi. Thông tin khả thi hóa việc nhận diện bạn, học sinh 
của bạn hoặc bất kỳ cá nhân tham gia nào khác sẽ không bao giờ được bao gồm trong bất kỳ loại 
báo cáo nào. Dữ liệu sẽ chỉ được truy cập bởi những cá nhân làm việc trong dự án. 

Các Đầu mối liên hệ và Câu hỏi: 

Trước khi ký đơn này, bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào mình có liên quan đến nghiên cứu này đến 
giáo viên của con bạn, bên quản trị của trường hoặc các nhà nghiên cứu dự án. Trưởng nhóm 
nghiên cứu, Tiến sỹ Clarke-De Reza, có thể được liên hệ qua email tại 
research@robbiandmatthew.com hoặc qua sclarkedereza2@washcoll.edu.   

Nếu bạn muốn cho phép con mình tham gia-vui lòng đừng trả lại đơn này. Bạn không cần 
làm gì cả.  

Nếu bạn không cho phép con mình tham gia nghiên cứu này, vui lòng thực hiện một trong 
những điều sau đây trước ngày tập trung ở trường bạn: 

1. Ký và trả lại đơn này cho giáo viên của con bạn hoặc đến hiệu trưởng trường; hoặc 
2. Email giáo viên con bạn hoặc hiệu trưởng trường với tiêu đề email “Opt Out” (Lựa chon 

Không tham gia) cùng tên bạn và con bạn trong thông điệp tin nhắn. 

Tôi không cho phép con mình tham gia khảo sát được mô tả ở trên. 

Tên Học sinh (vui lòng in hoa):  _____________________________________ 

Tên Phụ huynh/Người giám hộ (vui lòng in hoa):  
________________________________________ 

Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ:  ________________________________________ 

Ngày: ___________________ 


