
20.76%
126

5.11% 31

72.32%
439

4.28% 26

6.26% 38

9.23% 56

Q1 1. To get started, let us know how you're
related to the District.Please select all

options that apply.1. Para empezar, ¿Cuál
es su relación con el Distrito?Por favor,

seleccione todas las opciones que
aplican.1. Để bắt đầu, hãy cho chúng tôi

biết mối quan hệ giữa quý vị và Học
Khu.Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích

hợp.
Answered: 607 Skipped: 0

I am a current
student.Actu...

I am a former
student.Fui...

I am a parent
or guardian ...

I am a
relative or...

I am a
community...

I am a
District...

I am something
else (please...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

I am a current student.Actualmente soy un estudiante.Tôi là một học sinh.

I am a former student.Fui alumno del distrito.Tôi là một cựu học sinh.

I am a parent or guardian of a current or former student.Soy un padre o tutor de un estudiante actual o anterior.Tôi là một phụ huynh hoặc người giám
hộ của học sinh và cựu học sinh.

I am a relative or friend of a current or former student.Soy un pariente o amigo de un estudiante actual o anterior.Tôi là một người thân hoặc bạn bè
của một học sinh và cựu học sinh.

I am a community member or friend of the District.Soy un miembro de la comunidad o amigo del Distrito.Tôi là một nhân viên của Học Khu (giáo viên,
nhân viên, quản trị viên, vv).

I am a District employee (faculty, staff, administrator, etc.).Soy un empleado del Distrito (maestro, personal administrativo, administrador, etc.).Tôi là
một nhân viên của Học Khu (giáo viên, nhân viên, quản trị viên, vv).
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0.49% 3

Total Respondents: 607  

I am something else (please explain below):Tengo otro tipo de relación (por favor, explique abajo):Tôi là người khác (xin giải thích bên dưới):
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44.08% 227

35.53% 183

Q2 2a. Student activities are a key
component of the student experience and
integrate academic learning and student

development programs. Appropriate
meeting spaces for students co-curricular

events are important to accommodate
learning activities.2a. Las actividades

estudiantiles son un componente clave de
la experiencia de los estudiantes e integran

aprendizaje académico y programas de
desarrollo de los estudiantes. Es

importante tener salas de reuniones
adecuadas para eventos co-curriculares de
los estudiantes, para de esta manera dar un
espacio a las actividades de aprendizaje.2a.
Hoaṭ động của học sinh là một phần quan

trọng của kinh nghiêm hoc̣ hỏi và phối hơp̣
các chương trình học tập và phát triển của
học sinh. Chỗ hội họp thích hợp cho sinh

hoaṭ của hoc̣ sinh rất quan trọng để đủ
chứa các hoạt động học tập.

Answered: 515 Skipped: 92

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất
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17.09% 88

2.52% 13

0.78% 4

Total 515

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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58.64% 302

26.41% 136

12.04% 62

2.14% 11

0.78% 4

Q3 2b. Educators should utilize various
instructional techniques to deliver a

spectrum of curricular requirements to
meet the individual learning style of each
student.2b. Los educadores deben utilizar

diversas técnicas de instrucción para
ofrecer un espectro de requisitos del plan

de estudios para satisfacer el estilo de
aprendizaje individual de cada

estudiante.2b. Giáo viên cần sử dụng các
kỹ thuật giảng dạy khác nhau để cung cấp

đầy đủ cho các yêu cầu để đáp ứng các
cách thức học tập cho mỗi cá nhân học

sinh.
Answered: 515 Skipped: 92

Total 515

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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50.87% 262

33.01% 170

11.84% 61

3.50% 18

0.78% 4

Q4 2c. Teachers should be viewed as
learning facilitators who provide instruction

to develop critical thinking skills through
real-life, project based learning exercises

and environments.2c. Los maestros deben
ser percibidos como facilitadores del

aprendizaje que proporcionan instrucción
para desarrollar habilidades de

pensamiento crítico a través del enfoque en
entornos de la vida real y ejercicios de

aprendizaje basados en proyectos.2c. Giáo
viên nên được xem như là người hướng
dẫn để cung cấp cách thức phát triển tài

năng tư duy phê phán qua những thưc̣ tập
và môi trường hoc̣ hỏi dựa theo thực tế

cuộc sống.
Answered: 515 Skipped: 92

Total 515

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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43.30% 223

33.79% 174

18.45% 95

2.91% 15

1.55% 8

Q5 2d. Our schools should provide a variety
of educational environments arranged to

encourage collaboration and project based
learning.2d. Nuestras escuelas deben

proporcionar una variedad de entornos
educativos dispuestos para fomentar
colaboración y aprendizaje basado en

proyectos.2d. Trường học cần cung cấp
nhiều môi trường giáo dục khác nhau và

sắp xếp để khuyến khích sự hợp tác và học
tập dựa trên mỗi dự án.

Answered: 515 Skipped: 92

Total 515

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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46.99% 242

25.83% 133

19.42% 100

5.05% 26

2.72% 14

Q6 2e. Outdoor learning environments are a
vital part of the educational environment

and should be incorporated into any future
modifications or new construction.2e. Los
ambientes de aprendizaje al aire libre son

una parte vital del entorno educativo y
deben ser incorporados en las futuras

modificaciones o nuevas
construcciones.2e. Môi trường học tập

ngoài trời là một phần quan trọng của môi
trường giáo dục và cần được phối hợp cải
biến trong tương lai hoặc xây dựng mới.

Answered: 515 Skipped: 92

Total 515

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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32.47% 163

31.47% 158

26.29% 132

7.57% 38

2.19% 11

Q7 3a. Schools are civic assets and
architectural quality should be an important
consideration during capital improvement

planning.3a. Las escuelas son bienes
públicos y la calidad arquitectónica debe
ser una consideración importante en un

plan estructural de mejoramiento.3a.
Trường học là tài sản của công dân và tiêu

chuẩn kiến trúc phải là một yếu tố quan
trọng trong kế hoạch cải tiến cho nhà

trường.
Answered: 502 Skipped: 105

Total 502

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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28.49% 143

28.88% 145

25.70% 129

8.96% 45

7.97% 40

Q8 3b. The school facility is viewed as a
community asset and the campuses should
be designed and operated to support both
student and community activities.3b. Las
instalaciones escolares son percibidas

como un bien de la comunidad y los
campus deben ser diseñados y operados

para apoyar actividades de los estudiantes
y la comunidad.3b. Các cơ sở trường học
được xem như là tài sản của cộng đồng và
các cơ sở phải được tính và dùng để phụ

cho các hoạt động của cả học sinh và cộng
đồng.

Answered: 502 Skipped: 105

Total 502

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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65.94% 331

19.12% 96

10.56% 53

2.99% 15

1.39% 7

Q9 3c. Student arrival and departure points
on campus should be safe, efficient and

welcoming. Parking and drop-off locations
should be improved to better accommodate
current volume.3c. Los lugares de entrada y

salida para los estudiantes deben ser
seguros, eficientes y acogedores. Los

lugares de estacionamientos y de bajada de
los estudiantes deben ser mejorados para
acomodar el volumen actual.3c. Chổ học

sinh đến và rời khuôn viên nhà trường phải
được an toàn, hiệu quả và thân thiện. Bãi

đậu xe và các địa điểm xuống xe cần được
cải thiện để thích hợp hơn với số học sinh

hiện tại.
Answered: 502 Skipped: 105

Total 502

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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35.46% 178

31.08% 156

26.29% 132

5.18% 26

1.99% 10

Q10 3d. Large gathering spaces for student
learning, student activities or community

events are an important component to
future school plans.3d. Los espacios

amplios de reunión para el aprendizaje del
estudiante, las actividades estudiantiles o

eventos de la comunidad son un
componente importante de los planes

escolares del futuro.3d. Chổ tập họp rộng
rãi cho học sinh học tập và sinh hoạt học
sinh, hoặc cho cộng đồng tụ họp là một

phần quan trọng trong kế hoạch tương lai.
Answered: 502 Skipped: 105

Total 502

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết

12 / 22

Community Facilities QuestionnaireCuestionario de las Instalaciones de la ComunidadBản Câu Hỏi Về Cơ Sở Cộng
Đồng



54.38% 273

30.88% 155

10.76% 54

2.79% 14

1.20% 6

Q11 3e. Athletic and playground facilities
for physical education and community use,

such as running tracks, fields and safety
surfaces at play facilities, are important
aspects to our schools.3e. Instalaciones

deportivas y de recreo para el uso de
educación física y la comunidad, tales
como pistas de atletismo, campos y
superficies seguras en instalaciones

recreacionales, son aspectos importantes
para nuestras escuelas.3e. Các cơ sở thể
thao và sân chơi và cộng đồng sinh hoạt,
chẳng hạn như chạy các đường chạy bộ,

sân vận động và các bề mặt an toàn tại các
sân chơi, là những khía cạnh quan trọng

cho trường học của chúng ta.
Answered: 502 Skipped: 105

Total 502

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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20.28% 101

27.91% 139

35.34% 176

8.03% 40

8.43% 42

Q12 4a. School district facilities are seen as
public facilities but should generate

sufficient revenue by means of use permits
to cover operational, maintenance, and

replacement costs.4a. Las instalaciones del
distrito escolar son consideradas

instalaciones públicas, pero deben generar
los ingresos suficientes a través de

permisos de uso, para cubrir los costes de
funcionamiento, mantenimiento y

reemplazo.4a. Cơ sở trường học được xem
là công trình công cộng, nhưng phải thâu
đủ lợi tức thông qua hình thức cho mướn

giấy phép sử dụng để trang trải chi phí hoạt
động, bảo trì và thay thế.

Answered: 498 Skipped: 109

Total 498

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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25.10% 125

37.75% 188

29.52% 147

6.43% 32

1.20% 6

Q13 4b. Value should be placed on the life-
cycle costs for materials and equipment to

minimize maintenance and operations
cost.4b. Se debe valorar los costes del

ciclo de vida de los materiales y
equipamiento para reducir al mínimo el

mantenimiento y costo de operaciones.4b.
Giá trị nên được dựa trên chi phí lâu dài
cho vật liệu và trang bị để giảm thiểu chi

phí bảo trì và hoạt động.
Answered: 498 Skipped: 109

Total 498

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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61.04% 304

28.31% 141

7.23% 36

2.41% 12

1.00% 5

Q14 4c. Education facilities should enhance
teaching and learning.4c. Las instalaciones
educativas deben mejorar la enseñanza y el

aprendizaje.4c. Cơ sở giáo dục cần tăng
cường việc giảng dạy và học tập.

Answered: 498 Skipped: 109

Total 498

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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59.44% 296

18.27% 91

13.86% 69

4.82% 24

3.61% 18

Q15 4d. Campuses should be secured and
monitored. All guests should enter through
a controlled access point.4d. Los campus

deben de estar bien vigilados y
controlados. Todos los visitantes deben

entrar a través de un punto de acceso
controlado.4d. Các cơ sở cần được bảo vệ

và theo dõi. Tất cả khách phải thông qua
trạm kiểm soát.
Answered: 498 Skipped: 109

Total 498

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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43.17% 215

29.52% 147

21.69% 108

3.82% 19

1.81% 9

Q16 4e. Natural daylight and views are
important for the occupants of our

buildings and should be incorporated with
future modifications or new

construction.4e. La luz natural y las
ventanas son importantes para los

ocupantes de los edificios y se deben
incorporar con las futuras modificaciones o
nueva construcción.4e. Ánh sáng mặt trời

và quang cảnh là điểm quan trọng cho
những người ở bên trong nhà trường và
cần được tính vào những thay đổi trong

tương lai hoặc xây dựng mới.
Answered: 498 Skipped: 109

Total 498

Extremely /
Extremadamen...

Very / Muy /
Rất

Somewhat /
Algo / Hơi Hơi

Slightly /
Ligeramente ...

Not at all /
De ningún mo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Extremely / Extremadamente / Vô cùng

Very / Muy / Rất

Somewhat / Algo / Hơi Hơi

Slightly / Ligeramente / Chút ít

Not at all / De ningún modo / Không gì hết
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Q17 5a. Comments or questions
(optional):5a. Comentarios o preguntas

(opcional):5a. Nhận xét hoặc câu hỏi
(không bắt buộc)
Answered: 135 Skipped: 472
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20.15% 82

0.74% 3

11.79% 48

40.79% 166

23.10% 94

2.46% 10

0.98% 4

Q18 5b. What is your age range?
(optional)5b. ¿Qué edad tiene?

(opcional):5b. Tuổi của quý vị là khoảng
bao nhiêu? (không bắt buộc)

Answered: 407 Skipped: 200

Total 407

Under 18

18 to 25

26 to 35

36 to 45

46 to 55

56 to 65

Over 65
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Answer Choices Responses

Under 18
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46 to 55
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Over 65
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79.53%
342

20.47%
88

Q19 5c. Would you like to be contacted by
email for follow-up questions? (optional)5c.

¿Le gustaría ser contactado por correo
electrónico para recibir preguntas de

seguimiento? (opcional):5c. Quý vị có muốn
được liên lạc bằng điện thư cho những câu

hỏi tiếp theo không? (không bắt buộc)
Answered: 430 Skipped: 177

Total 430

No.No.Không.

Yes! (Please
enter your...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

No.No.Không.

Yes! (Please enter your email address below.)¡Sí! (Por favor escriba su dirección de correo electrónico abajo.)Có! (Vui lòng cho địa chỉ điện thư của
quý vị dưới đây.)
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84.24% 358

7.76% 33

8.00% 34

Q20 5d. Is this method of communication
between you and the District useful?

(optional)5d. ¿Considera este método de
comunicación útil entre usted y el Distrito?

(opcional)5d. Phương pháp liên lạc giữa
quý vị và học khu qua thông qua bản câu

hỏi nầy có hữu ích không? (không bắt
buộc)

Answered: 425 Skipped: 182

Total 425

Yes.Si.Có.

NoNo.Không.

Somewhat
(please expl...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Yes.Si.Có.

NoNo.Không.

Somewhat (please explain below):Algo útil (por favor, explique abajo):Hơi hơi (xin giải thích bên dưới):
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	Q1 1. To get started, let us know how you're related to the District.Please select all options that apply.1. Para empezar, ¿Cuál es su relación con el Distrito?Por favor, seleccione todas las opciones que aplican.1. Để bắt đầu, hãy cho chúng tôi biết mối quan hệ giữa quý vị và Học Khu.Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.
	Q2 2a. Student activities are a key component of the student experience and integrate academic learning and student development programs. Appropriate meeting spaces for students co-curricular events are important to accommodate learning activities.2a. Las actividades estudiantiles son un componente clave de la experiencia de los estudiantes e integran aprendizaje académico y programas de desarrollo de los estudiantes. Es importante tener salas de reuniones adecuadas para eventos co-curriculares de los estudiantes, para de esta manera dar un espacio a las actividades de aprendizaje.2a. Hoạt động của học sinh là một phần quan trọng của kinh nghiêm học hỏi và phối hợp các chương trình học tập và phát triển của học sinh. Chỗ hội họp thích hợp cho sinh hoạt của học sinh rất quan trọng để đủ chứa các hoạt động học tập.
	Q3 2b. Educators should utilize various instructional techniques to deliver a spectrum of curricular requirements to meet the individual learning style of each student.2b. Los educadores deben utilizar diversas técnicas de instrucción para ofrecer un espectro de requisitos del plan de estudios para satisfacer el estilo de aprendizaje individual de cada estudiante.2b. Giáo viên cần sử dụng các kỹ thuật giảng dạy khác nhau để cung cấp đầy đủ cho các yêu cầu để đáp ứng các cách thức học tập cho mỗi cá nhân học sinh.
	Q4 2c. Teachers should be viewed as learning facilitators who provide instruction to develop critical thinking skills through real-life, project based learning exercises and environments.2c. Los maestros deben ser percibidos como facilitadores del aprendizaje que proporcionan instrucción para desarrollar habilidades de pensamiento crítico a través del enfoque en entornos de la vida real y ejercicios de aprendizaje basados en proyectos.2c. Giáo viên nên được xem như là người hướng dẫn để cung cấp cách thức phát triển tài năng tư duy phê phán qua những thực tập và môi trường học hỏi dựa theo thực tế cuộc sống.
	Q5 2d. Our schools should provide a variety of educational environments arranged to encourage collaboration and project based learning.2d. Nuestras escuelas deben proporcionar una variedad de entornos educativos dispuestos para fomentar colaboración y aprendizaje basado en proyectos.2d. Trường học cần cung cấp nhiều môi trường giáo dục khác nhau và sắp xếp để khuyến khích sự hợp tác và học tập dựa trên mỗi dự án.
	Q6 2e. Outdoor learning environments are a vital part of the educational environment and should be incorporated into any future modifications or new construction.2e. Los ambientes de aprendizaje al aire libre son una parte vital del entorno educativo y deben ser incorporados en las futuras modificaciones o nuevas construcciones.2e. Môi trường học tập ngoài trời là một phần quan trọng của môi trường giáo dục và cần được phối hợp cải biến trong tương lai hoặc xây dựng mới.
	Q7 3a. Schools are civic assets and architectural quality should be an important consideration during capital improvement planning.3a. Las escuelas son bienes públicos y la calidad arquitectónica debe ser una consideración importante en un plan estructural de mejoramiento.3a. Trường học là tài sản của công dân và tiêu chuẩn kiến trúc phải là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch cải tiến cho nhà trường.
	Q8 3b. The school facility is viewed as a community asset and the campuses should be designed and operated to support both student and community activities.3b. Las instalaciones escolares son percibidas como un bien de la comunidad y los campus deben ser diseñados y operados para apoyar actividades de los estudiantes y la comunidad.3b. Các cơ sở trường học được xem như là tài sản của cộng đồng và các cơ sở phải được tính và dùng để phụ cho các hoạt động của cả học sinh và cộng đồng.
	Q9 3c. Student arrival and departure points on campus should be safe, efficient and welcoming. Parking and drop-off locations should be improved to better accommodate current volume.3c. Los lugares de entrada y salida para los estudiantes deben ser seguros, eficientes y acogedores. Los lugares de estacionamientos y de bajada de los estudiantes deben ser mejorados para acomodar el volumen actual.3c. Chổ học sinh đến và rời khuôn viên nhà trường phải được an toàn, hiệu quả và thân thiện. Bãi đậu xe và các địa điểm xuống xe cần được cải thiện để thích hợp hơn với số học sinh hiện tại.
	Q10 3d. Large gathering spaces for student learning, student activities or community events are an important component to future school plans.3d. Los espacios amplios de reunión para el aprendizaje del estudiante, las actividades estudiantiles o eventos de la comunidad son un componente importante de los planes escolares del futuro.3d. Chổ tập họp rộng rãi cho học sinh học tập và sinh hoạt học sinh, hoặc cho cộng đồng tụ họp là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai.
	Q11 3e. Athletic and playground facilities for physical education and community use, such as running tracks, fields and safety surfaces at play facilities, are important aspects to our schools.3e. Instalaciones deportivas y de recreo para el uso de educación física y la comunidad, tales como pistas de atletismo, campos y superficies seguras en instalaciones recreacionales, son aspectos importantes para nuestras escuelas.3e. Các cơ sở thể thao và sân chơi và cộng đồng sinh hoạt, chẳng hạn như chạy các đường chạy bộ, sân vận động và các bề mặt an toàn tại các sân chơi, là những khía cạnh quan trọng cho trường học của chúng ta.
	Q12 4a. School district facilities are seen as public facilities but should generate sufficient revenue by means of use permits to cover operational, maintenance, and replacement costs.4a. Las instalaciones del distrito escolar son consideradas instalaciones públicas, pero deben generar los ingresos suficientes a través de permisos de uso, para cubrir los costes de funcionamiento, mantenimiento y reemplazo.4a. Cơ sở trường học được xem là công trình công cộng, nhưng phải thâu đủ lợi tức thông qua hình thức cho mướn giấy phép sử dụng để trang trải chi phí hoạt động, bảo trì và thay thế.
	Q13 4b. Value should be placed on the life-cycle costs for materials and equipment to minimize maintenance and operations cost.4b. Se debe valorar los costes del ciclo de vida de los materiales y equipamiento para reducir al mínimo el mantenimiento y costo de operaciones.4b. Giá trị nên được dựa trên chi phí lâu dài cho vật liệu và trang bị để giảm thiểu chi phí bảo trì và hoạt động.
	Q14 4c. Education facilities should enhance teaching and learning.4c. Las instalaciones educativas deben mejorar la enseñanza y el aprendizaje.4c. Cơ sở giáo dục cần tăng cường việc giảng dạy và học tập.
	Q15 4d. Campuses should be secured and monitored. All guests should enter through a controlled access point.4d. Los campus deben de estar bien vigilados y controlados. Todos los visitantes deben entrar a través de un punto de acceso controlado.4d. Các cơ sở cần được bảo vệ và theo dõi. Tất cả khách phải thông qua trạm kiểm soát.
	Q16 4e. Natural daylight and views are important for the occupants of our buildings and should be incorporated with future modifications or new construction.4e. La luz natural y las ventanas son importantes para los ocupantes de los edificios y se deben incorporar con las futuras modificaciones o nueva construcción.4e. Ánh sáng mặt trời và quang cảnh là điểm quan trọng cho những người ở bên trong nhà trường và cần được tính vào những thay đổi trong tương lai hoặc xây dựng mới.
	Q17 5a. Comments or questions (optional):5a. Comentarios o preguntas (opcional):5a. Nhận xét hoặc câu hỏi (không bắt buộc)
	Q18 5b. What is your age range? (optional)5b. ¿Qué edad tiene? (opcional):5b. Tuổi của quý vị là khoảng bao nhiêu? (không bắt buộc)
	Q19 5c. Would you like to be contacted by email for follow-up questions? (optional)5c. ¿Le gustaría ser contactado por correo electrónico para recibir preguntas de seguimiento? (opcional):5c. Quý vị có muốn được liên lạc bằng điện thư cho những câu hỏi tiếp theo không? (không bắt buộc)
	Q20 5d. Is this method of communication between you and the District useful? (optional)5d. ¿Considera este método de comunicación útil entre usted y el Distrito? (opcional)5d. Phương pháp liên lạc giữa quý vị và học khu qua thông qua bản câu hỏi nầy có hữu ích không? (không bắt buộc)

