Facilities
VEnd Survey 2021-22 - Vietnamese

̀ g của bạn?
Bạn đánh giá thế nào về tình trạng của các tòa nhà tại trươn
Tốt

Khá

Kém

Không có ý kiến

̀ g của bạn?
Bạn đánh giá thế nào về tình trạng của các cơ sở tại trươn
Tốt

Khá

Kém

Không có ý kiến

̀ g có đáp ứng được nhu cầu của bạn không?
Các tòa nhà và khu đất trong trươn
Có, Đầy đủ

Có, Tạm được

Không

Không có ý kiến

̀ g của bạn:
Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn về trươn
Tốt
tổng thể trươǹ g học
tình trạng của các tòa
nhà
điều kiện của văn phòng
trươǹ g học
tình trạng của các phòng
học
điều kiện nhà ăn
tình trạng phòng vệ sinh
điều kiện giáo dục thể
chất và các cơ sở thể
thao

Khá

Kém

Không có ý kiến

̀ g của bạn như thế nào?
̃ g cải tiến sau đây ở trươn
Bạn sẽ ưu tiên nhưn
Ưu tiên cao
Cải tạo sân chơi
Nâng cấp thiết bị sân
chơi
Cải tạo phòng vệ sinh
Cải thiện khu vực cho
học sinh xuống và mở
rộng bãi đậu xe
Cải tạo các sân cứng
Giảm tình trạng quá
đông ở trươǹ g
Nâng cấp phòng máy vi
tính
Cải tạo hệ thống sưởi
ấm và máy lạnh
Tăng cươǹ g cơ sở chăm
sóc trẻ em
Nâng cấp thư viện
Tăng cươǹ g an ninh
trong khuôn viên trươǹ g
Làm mới ngoại thất, sửa
chữa, sơn, v.v..
Thêm chỗ ngồi/bàn
ngoài trơì

Ưu tiên thấp

Không có ý kiến

̀ g của bạn như thế nào?
̃ g cải tiến sau đây ở trươn
Bạn sẽ ưu tiên nhưn
Ưu tiên cao
Thêm/cải tạo lớp học
Mầm Non/Mẫu Giáo
Thêm/Cải tạo các lớp
học Giáo Dục Đặc Biệt
Thêm/Cải tạo phòng thí
nghiệm khoa học
Thêm cơ sở nghệ thuật
biểu diễn
Thêm các tính năng tiết
kiệm năng lượng
Thêm ánh sáng ban
ngày tự nhiên trong các
lớp học
Thêm/cải tạo các cơ sở
chuyên biệt cho các học
viện/Sư phạm Kỹ Thuật
Nghề Nghiệp
Nâng cấp nhà thi đấu
Cải tạo các sân/cơ sở
thể thao
Nâng cấp công nghệ
Nâng cấp lớp học và các
môi trươǹ g học tập khác

Ưu tiên thấp

Không có ý kiến

Vui lòng xếp hạng các tùy chọn có thể có sau đây để giải quyết tình trạng quá tải (ưu tiên hất là thứ nhất)

Những thay đổi về biên giới để cân bằng số lượng tuyển sinh tại các trươǹ g hiện có

Chuyển đổi trươǹ g học sang lịch học nhiều track, lịđch học quanh năm

Xây thêm các trươǹ g học và tạo các khu đi học mới

Chuyển hoặc giảm tải học sinh đến các trươǹ g lân cận

Thêm lớp học di động

̀ g học của bạn có tạo ra sự khác biệt không?
̃ g cải tiến ở trươn
Nhưn
Có, Cải tiến tuyệt vơì

Có, mọi thứ tốt hơn

Không

Không có ý kiến

