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Đây là một trong loạt tài liệu do 

Chương Trình Hỗ Trợ Định Cư trong 
Trường của Sở Giáo Dục Vancouver 
tài trợ và do một nhóm giáo chức ESL 
cùng các Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa 

của Trường hợp tác thực hiện. 
  
  
 

    
Dự án này do Chính Phủ Liên Bang Canada và 

Tỉnh Bang British Columbia đồng tài trợ. 

 

Các Nguyên Tắc Uyển 
Chuyển 
Tất cả các Sở Giáo Dục đều 
có quyền thành lập ra các 
chính sách phù hợp nhất với 
các nhu cầu riêng của học 
khu mình. Về việc thu nhận 
học sinh từ các học khu khác, 
Ủy ban Giáo dục trước hết 
phải xét về:  
- các học sinh hiện đang sống 

thuộc trong khu vực trường; 
- thân nhân (anh, chị, em ruột) 

của các học sinh đang học 
tại trường; và 

- các học sinh khác đang ở 
cùng trong học khu. 

 
Nếu trường có chỗ và 
chương trình, học khu có thể 
nhận các học sinh ngoài khu 
vực.  
 

Ảnh Hưởng 
Đối Với Sự 
Giáo Dục  
Của Trẻ  



 

 

  
 

 Đạo Luật Của Trường ở 
B.C. là gì? 
Bộ Giáo Dục của B.C., qua Đạo 
Luật của Trường, cung cấp 
đường lối cho các Ủy Ban Giáo 
Dục về những điều phải làm.  
Một số các chỉ đạo này rất rõ 
ràng vì tất cả các học khu trong 
tỉnh phải tuân theo. Một số chỉ 
đạo khác cho phép Ủy Ban 
Giáo Dục thành lập ra những 
chính sách riêng của mình. 
Những điều này phải phù hợp 
với Đạo Luật của Trường 
nhưng có thể tùy theo hoàn 
cảnh của mỗi học khu. 

Các Đường Lối Rõ Ràng: 

Tất cả học khu phải đảm bảo: 

- cung cấp giáo dục miễn phí 
cho dân cư ở British 
Columbia (Cư dân là những 
gia đình đang sống và đóng 
thuế ở B.C.). 

 

 

- cung cấp trường học cho trẻ 
em và thanh thiếu niên từ 5 
đến 18 tuổi.  

- một người đủ 19 tuổi sau 
ngày Một tháng Bảy của bất 
cứ năm nào có thể bắt đầu 
vào học tiếp tháng Chín và 
học cho xong hết năm học. 

- các học sinh từ 5 đến 16 tuổi 
bắt buộc phải đi học.  

- các học sinh có quyền đi học 
tại trường trong học khu của 
mình. 

- Các học sinh có quyền nộp 
đơn xin học ở bất cứ trường 
nào trong tỉnh. 

 
 

 
 

Giáo Dục BC: phát huy khả năng giao tiếp, cảm xúc, trí tuệ, nghệ thuật, thể chất, cùng với trách nhiệm đối với xã hội. 

  
 

Đạo Luật Của Trường ở B.C.  

Yêu cầu gì đối với hệ thống 
trường học ở B.C.? 

“Mục đích của hệ thống 
trường học ở BC là cho 
phép học sinh phát triển 
TIỀM NĂNG CÁ NHÂN và 
thu nhận kiến thức, kỹ 
năng và quan điểm cần 
thiết để góp phần vào một 
xã hội lành mạnh và một 
nền kinh tế thịnh vượng và 
vững vàng.” 

Điều khoản 169(3) 
của Đạo Luật Trường 

 


