Ý kiến Phản hồi về Kế hoạch chính Cơ sở
Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ dùng Khảo sát này và diễn đàn công cộng để chia sẻ tiếng nói của
quý vị. Chúng tôi càng biết quý vị thì chúng tôi càng có thể làm tốt hơn việc hình thành đường
hướng chiến lược mà sẽ phục vụ OUSD cho những năm tới. Cám ơn quý vị!

Muốn biết thêm chi tiết, những cập nhật, và một bản khảo sát trên mạng để cung cấp ý
kiến đóng góp của quý vị, xin viếng: www.ousd.k12.ca.us/facilitiesplan
Quý vị có thể điền vào các bản khảo sát trên mạng hay gởi trả bản khảo sát về cho:
Rebecca Hopkins rebecca.hopkins@ousd.k12.ca.us
Room 319,1025 Second Avenue, Oakland CA, 94606
Những điều tổng quát
Tên (Tùy ý khai hay không): _________________________________

Email (Tùy ý khai hay không): ________________________________
Vai trò:
__ A) Học sinh
__ B) Giáo viên
__ C) Phụ huynh
__ D) Nhân viên
__ E) Ai khác:_______________
Tên trường mà tôi tham gia nhiều:nhất ______________________
Giúp nhận ra các nhu cầu của trường.
Về Kế hoạch chiến lược Trường cộng đồng Học sinh Phát triển mạnh , quý vị phát
hiện ra những nhu cầu cơ sở nào cần có ở trường quý vị?
Giúp ưu tiên các dự án
Dự án nào quan trọng nhất? Dự án nào ít quan trọng nhất? Hãy xếp theo thứ tự
tử dự án ưu tiên hàng đầu (#1) đến dự án ưu tiên thấp (con số lớn hơn).
____ A) Đổi mới cho Phát triển Trường chất lượng
____ B) Xây dựng các hệ thống: Nâng cấp hệ thống sưởi, mái nhà, báo động
cháy, v.v.
____ C) Củng cố an toàn địa chấn
____ D) Di dời/thay thế nhà tiền chế
____ E) Nhà bếp trung tâm mới
____ F) Nhà bếp cộng đồng
____ G) Cải tiến độ bền/hữu hiệu về năng lượng
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____ H) Các sân bãi thể thao
____ I) Sân trường
____ Gì khác:

Ý kiến:

Hổ trợ biện pháp trái phiếu.
Điều gì thúc đẩy quý vị bỏ phiếu cho việc chi tiêu công cộng để hổ trợ các cơ sở nhà
trường trong OUSD?

Di dời nhà tiền chế.
Quý vị nghĩ sao về việc quan trọng phải di dời các nhà tiền chế trong học khu?
__ A) Rất quan trọng
__ B) Quan trọng
__ C) Không quan trọng

Ý kiến:

Sử dụng tài sản vào việc khác.
OUSD hiện có nhiều cơ sở hơn là Học khu cần cho số học sinh ghi danh. Vậy thì quý
vị hổ trợ việc sử dụng nào cho các không gian thặng dư như dùng chung, trường bán
công hay bán tài sản?
__ A) Dùng chung
__ B) Trường bán công
__ C) Bán tài sản/Cho thuê dài hạn
__ D) Cách khác: Nếu có xin nêu rõ:
Chính sách Học khu để hổ trợ các Trường Cộng đồng có đủ các Dịch vụ.
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Quý vị muốn Học khu đóng vai trò nào trong sự phát triển tương lai của cộng đồng
chung quanh? Cái gì sẽ giúp cộng đồng quý vị tận dụng các cơ sở trường?

Linh tinh.
Quý vị có câu hỏi hay ý kiến gì khác không?
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