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Ba ̣n đa ́nh gia ́ thê ́ na ̀o vê ̀ ti ̀nh tra ̣ng cu ̉a ca ́c to ̀a nha ̀ ta ̣i trươǹg cu ̉a ba ̣n?  

Tô ́t Kha ́ Ke ́m Không co ́ y ́ kiê ́n

   

Ba ̣n đa ́nh gia ́ thê ́ na ̀o vê ̀ ti ̀nh tra ̣ng cu ̉a ca ́c cơ sở ta ̣i trươǹg cu ̉a ba ̣n? 

Tô ́t Kha ́ Ke ́m Không co ́ y ́ kiê ́n

   

Ca ́c to ̀a nha ̀ va ̀ khu đâ ́t trong trươǹg co ́ đa ́p ứng được nhu câ ̀u cu ̉a ba ̣n không? 

Co ́, Đâ ̀y đu ̉ Co ́, Ta ̣m đươc̣ Không Không co ́ y ́ kiê ́n

 Tô ́t Kha ́ Ke ́m Không co ́ y ́ kiê ́n

tô ̉ng thê ̉ trươǹg ho ̣c

ti ̀nh tra ̣ng cu ̉a ca ́c to ̀a
nha ̀

điê ̀u kiê ̣n cu ̉a văn pho ̀ng
trươǹg ho ̣c

ti ̀nh tra ̣ng cu ̉a ca ́c pho ̀ng
ho ̣c

điê ̀u kiê ̣n nha ̀ ăn

ti ̀nh tra ̣ng pho ̀ng vê ̣ sinh

điê ̀u kiê ̣n gia ́o du ̣c thê ̉
châ ́t va ̀ ca ́c cơ sơ ̉thê ̉
thao

Hãy chia se ̉ ca ̉m nghi ̃ cu ̉a ba ̣n vê ̀ trươǹg cu ̉a ba ̣n:  
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 Ưu tiên cao Ưu tiên thấp Không co ́ y ́ kiê ́n

Ca ̉i ta ̣o sân chơi

Nâng câ ́p thiê ́t bi ̣ sân
chơi

Ca ̉i ta ̣o pho ̀ng vê ̣ sinh

Ca ̉i thiê ̣n khu vưc̣ cho
ho ̣c sinh xuô ́ng va ̀ mở
rô ̣ng ba ̃i đâ ̣u xe

Ca ̉i ta ̣o ca ́c sân cứng

Gia ̉m ti ̀nh tra ̣ng qua ́
đông ơ ̉trươǹg

Nâng câ ́p pho ̀ng ma ́y vi
ti ́nh

Ca ̉i ta ̣o hê ̣ thô ́ng sươỉ
â ́m va ̀ ma ́y la ̣nh

Tăng cươǹg cơ sơ ̉chăm
so ́c tre ̉ em

Nâng câ ́p thư viê ̣n

Tăng cươǹg an ninh
trong khuôn viên trươǹg

La ̀m mới ngoa ̣i thâ ́t, sưả
chưã, sơn, v.v..

Thêm chô ̃ ngô ̀i/ba ̀n
ngoa ̀i trơì

Ba ̣n se ̃ ưu tiên những ca ̉i tiê ́n sau đây ở trươǹg cu ̉a ba ̣n như thê ́ na ̀o?  



 Ưu tiên cao Ưu tiên thấp Không co ́ y ́ kiê ́n

Thêm/ca ̉i ta ̣o lớp ho ̣c
Mâ ̀m Non/Mâ ̃u Gia ́o

Thêm/Ca ̉i ta ̣o ca ́c lớp
ho ̣c Gia ́o Du ̣c Đă ̣c Biê ̣t

Thêm/Ca ̉i ta ̣o pho ̀ng thi ́
nghiê ̣m khoa ho ̣c

Thêm cơ sơ ̉nghê ̣ thuâ ̣t
biê ̉u diê ̃n

Thêm ca ́c ti ́nh năng tiê ́t
kiê ̣m năng lươṇg

Thêm a ́nh sa ́ng ban
nga ̀y tư ̣nhiên trong ca ́c
lớp ho ̣c

Thêm/ca ̉i ta ̣o ca ́c cơ sở
chuyên biê ̣t cho ca ́c ho ̣c
viê ̣n/Sư pha ̣m Ky ̃ Thuâ ̣t
Nghê ̀ Nghiê ̣p

Nâng câ ́p nha ̀ thi đâ ́u

Ca ̉i ta ̣o ca ́c sân/cơ sở
thê ̉ thao

Nâng câ ́p công nghê ̣

Nâng câ ́p lớp ho ̣c va ̀ ca ́c
môi trươǹg ho ̣c tâ ̣p kha ́c

Ba ̣n se ̃ ưu tiên những ca ̉i tiê ́n sau đây ở trươǹg cu ̉a ba ̣n như thê ́ na ̀o?  



Vui lo ̀ng xê ́p ha ̣ng ca ́c tu ̀y cho ̣n co ́ thê ̉ co ́ sau đây đê ̉ gia ̉i quyê ́t ti ̀nh tra ̣ng qua ́ ta ̉i (ưu tiên hâ ́t la ̀ thứ nhâ ́t)  

Nhưñg thay đô ̉i vê ̀ biên giới đê ̉ cân bă ̀ng sô ́ lươṇg tuyê ̉n sinh ta ̣i ca ́c trươǹg hiê ̣n co ́

Chuyê ̉n đô ̉i trươǹg ho ̣c sang li ̣ch ho ̣c nhiê ̀u track, li ̣đch ho ̣c quanh năm

Xây thêm ca ́c trươǹg ho ̣c va ̀ ta ̣o ca ́c khu đi ho ̣c mới

Chuyê ̉n hoă ̣c gia ̉m ta ̉i ho ̣c sinh đê ́n ca ́c trươǹg lân câ ̣n

Thêm lớp ho ̣c di đô ̣ng

   

Những ca ̉i tiê ́n ở trươǹg ho ̣c cu ̉a ba ̣n co ́ ta ̣o ra sư ̣kha ́c biê ̣t không?  

Co ́, Ca ̉i tiê ́n tuyê ̣t vơì Co ́, mo ̣i thứ tô ́t hơn Không Không co ́ y ́ kiê ́n




