
 

 

  

 

Survey Copy for Translation 
 

Xin trả lời những câu hỏi này ky ̃chừng nào hay chừng ấy 

 

Thông tin về tiểu sử 

1. Liên hê ̣của bạn với OUSD là gì? 

● Phụ huynh trong OUSD 

● Học sinh trong OUSD 

● Giáo viên trong OUSD 

● Nhân viên khác 

● Thành viên Hội đồng Quản trị 

● Thành viên Cộng đồng 

● Đối tác 

● Gì khác 

 

2. Bạn biết trang mạng rành tới đâu?    Tư ̣đánh giá trình đô ̣mình? 

[Không rành 1 2 3 4 5 Rành] 

 

Cảm nghĩ ban đầu về Website  

3. Tôi thích OUSD website  

[Rất đồng ý, Đồng ý, Không ý kiến, Không đồng ý, Rất không đồng ý] 

 

4. Lý do chính của bạn để viếng thăm OUSD website là gì? 

 

 

5. Dê ̃hay khó để hoàn tất? 

[Dê ̃1 2 3 4 5 Khó] 
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6A. Làm sao mà dễ? 

 

 

 

6B. Làm sao mà khó? 

 

 

 

 

7. Bạn thích gì về OUSD website? 

 

 

 

 

 

8. Bạn không thích gì về OUSD website? [đánh dấu moị câu muốn trả lời] 

● Không tìm được những gì muốn tìm  

● Mục tìm kiếm thì không hữu hiệu   

● Hình ảnh 

Ý kiến thêm: 

 

9. Bạn thường xuyên viếng OUSD website bao lâu môṭ lần? 

● Nhiều lần trong ngày 

● Hàng ngày 

● Hàng tuền 

● Hàng tháng 

● Gì khác  

 

10. Bạn có bao giờ chia sẻ nội dung trong mạng? 

● Có 

● Không 
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11. Nếu có, bạn chia sẻ nội dung bằng cách nào? 

● Facebook 

● Twitter 

● Email 

● Gì khác 

 

12. Có nội dung mà bạn muốn OUSD cống hiến? 

● Có 

● Không 

 

13. Có websites nào khác mà bạn viếng thường xuyê cho mục đích tương tợ? 

 

 

 

14. Bạn xếp hạng OUSD với các websites như thế nào? 

● Thuâṇ lơị 

● Không thuâṇ lơị 

 

Website mới 

15.  Những đăc̣ điểm hay nôị dung nào mà baṇ muốn thấy thêm vô  website này? 

 

 

 

16.  Những đăc̣ điểm hay nôị dung nào mà baṇ muốn bỏ đi? 

 

 

 

17. Theo baṇ thì yếu tố nào là quan trọng nhất cho sự thành công của một website được thiết 

kế laị? 

● Dê ̃tìm và chia sẻ nôị dung  

● Hình ảnh đẹp 

● Tìm kiếm toàn diện 

● Tin tức mới nhất 

● Đơn và mâũ giấy tờ dê ̃sử duṇg  

● Truy câp̣ đươc̣ chia sẻ xa ̃hôị và đăc̣ điểm côṇg đồng  

● Gì khác  
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18. Bạn muốn thấy nội dung mới được thêm vô thường xuyên như thế nào? 

● Hàng ngày 

● Hàng tuần 

● Hàng tháng 

● Gì khác 

 

19. Bạn thích nhận nhắn tin từ OUSD bằng cách nào? 

● Email 

● Facebook 

● Twitter 

● Website 

● RSS 

● Gì khác 

 

20. Bạn có ý kiến hay phản hồi nào khác không? 


