
 

  
 

“New Country; New 
School System” 

 
[Vietnamese] 

 
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. 

 

Cha mẹ muốn con mình thành 
công ở trường. Quý vị có thể tìm 
hiểu thêm về việc học của con 
mình bằng cách: 

- nói chuyện với con về những 
kinh nghiệm con đang trải 
qua. 

- nói chuyện với Nhân Viên 
Đa Văn Hóa và/hoặc Nhân 
Viên Hội Nhập Định Cư tại 
trường. 

- nói chuyện với giáo viên của 
trẻ nếu quý vị có vấn đề 
quan tâm về việc học của 
con mình. 

- đến gặp Hiệu Trưởng hoặc 
Hiệu Phó để tìm hiểu về nhà 
trường. 

- tham gia Ủy Ban Phụ  Huynh 
Tham Vấn Học Đường(PAC) 
và gặp gỡ các cha mẹ khác. 

Nhà trường và giáo viên 
mong muốn cha mẹ nêu 

thắc mắc 

Những Cách Tìm Hiểu Thêm về  
Trường Học tại BC Quốc Gia Mới; 

Hệ Thống 
Trường Học Mới 

Ăn Cắp Văn 

Mỗi hệ thống trường học có 
các quy luật khác nhau về 
việc học sinh được phép 
dùng bao nhiêu chữ và/hoặc 
ý tưởng của người khác để 
dùng như của chính mình. 
Hãy nói chuyện với giáo viên 
của trẻ về các quy luật của 
chính sách này.

 

Tìm Hiểu Thêm 
về Trường Học 

tại BC 



Tham quan khảo cứu ngoài 
trường học và các kinh nghiệm 
học tâp khác là phần quan 
trọng trong học tập. 

Hoạch Định Cá Nhân và Giáo 
Dục Đời Sống Gia Đình là 
những phần bắt buộc của học 
trình. 

Thể Dục là một phần trong học 
trình cho cả nam lẫn nữ sinh. 
Tại nhiều trường, nam và nữ 
sinh học chung lớp Thể Dục. 

Bộ Giáo Dục đề nghị tất cả học 
sinh phải ăn uống bổ dưỡng và 
vận động thể dục hàng ngày. 

Cơ hội giao tiếp với các học 
sinh khác nói tiếng Anh (chẳng 
hạn như ban hợp xướng, và 
các sinh hoạt ngoài học trình) 
có ảnh hưởng tích cực cho việc 
học ngôn ngữ và phát âm. 

Quan hệ giữa giáo viên và 
học sinh có thể không cần 
kiểu cách. Cách xưng hô giữa 
giáo viên và học sinh tuỳ 
thuộc vào mỗi trường và giáo 
viên. 

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. 

 

Học thuộc lòng chỉ là một cách 
học. 

Tại BC, giáo viên đặt nặng vào 
việc giúp học sinh trở thành 
người có suy nghĩ độc lập. 

Việc học trong lớp tại 
BC được thực hiện theo 
nhiều cách khác nhau: 

- học theo nhóm và riêng 
mỗi cá nhân; 

- học sinh thảo luận và 
chia xẻ ý tưởng với các 
học sinh khác và giáo 
viên; 

- kịch nghệ và nghệ thuật; 

- chơi các trò chơi; 

- hát và nhạc; 

- thu thập thông tin theo 
mỗi cá nhân hoặc nhóm. 

Quốc Gia Mới; Hệ Thống Trường Học Mới 

Trường Học tại BC 

Trẻ em bắt buộc phải đi học 
cho đến năm 16 tuổi. Học sinh 
phải đi học và đến lớp đúng 
giờ. 

Bài làm ở nhà là một phần của 
việc học và học sinh phải làm 
bài do giáo viên cho. Muốn biết 
thêm chi tiết, xin xem các tài 
liệu về bài làm ở nhà. 

Khi học sinh càng lớn thì phải 
tự có trách nhiệm nhiều hơn về 
việc học tập của mình. Điều 
này bao gồm việc ôn bài 
thường xuyên và đọc trước bài 
học. 

 

 


