
 

Học Bạ  
  ở BC    

 
Đối với học sinh Lớp 4, giáo viên 
báo cáo về các môn học giống 
như của học sinh Mẫu giáo đến 
Lớp 3.  
Tuy nhiên, ở Lớp 4 hầu hết các 
trường sử dụng các mẫu tự để 
sắp hạng kèm với lời nhận xét để 
báo cáo. 

 

Đối với học sinh các Lớp 5, 6 và 
7, giáo viên báo cáo về các môn 
học cũng giống như của học sinh 
từ Mẫu giáo đến Lớp 4.  

Tuy nhiên, bắt đầu ở Lớp 5, học 
sinh bắt đầu học thêm một sinh 
ngữ. Trong hầu hết các trường 
hợp, đó là sinh ngữ Pháp.  

Giống như báo cáo của Lớp 4, 
hầu hết các học sinh được sắp 
hạng bằng mẫu tự kèm theo lời 
nhận xét.  

 

Đối với học sinh Lớp 8, giáo viên 
báo cáo về các môn học cũng 
giống như của học sinh từ Mẫu 
giáo đến Lớp 7.  

Bắt đầu ở Lớp 8, học sinh có thể 
chọn học một trong các lãnh vực 
sau đây về môn Mỹ Thuật: nhảy 
múa, kịch nghệ, âm nhạc hoặc 
nghệ thuật tạo hình. Ngoài ra, học 
sinh chọn một môn về Kỹ Năng 
Ứng Dụng có thể bao gồm Giáo 
Dục Công Nghệ, Công Nghệ 
Thông Tin, Kinh Tế Gia Đình hoặc 
Giáo Dục Kinh Doanh.  

Mỗi môn học được sắp hạng bằng 
mẫu tự vào mỗi học kỳ.  

 

Đối với học sinh từ Lớp 9 đến Lớp 
12, giáo viên báo cáo về mọi môn 
học. Giáo viên cố vấn đảm bảo các 
học sinh phải chọn các môn học 
mà các em sẽ cần để tốt nghiệp. 
Đối với các học sinh muốn vào một 
trường cụ thể sau trung học, giáo 
viên cố vấn đảm bảo các em phải 
chọn các môn cần thiết theo yệu 
cầu của trường. Để biết thêm 
thông tin, xin vui lòng xem tập có 
tựa đề Các Điều Kiện Để Tốt 
Nghiệp Ở BC.  

 

  
 

“Report Cards in BC” 
 

[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. 

 

Thông Tin  
Quan Trọng  
Phụ Huynh  

Cần Biết  



Đối với các học sinh Mẫu giáo, Lớp 
1, 2 và 3, giáo viên báo cáo về: 

- Môn Anh Ngữ (nghe, nói, đọc, 
viết, tiếp thu và  thể hiện);  

 
- Môn Xã Hội Học; 
 
- Môn Toán; 
 
- Môn Khoa Học; 
 
- Môn Thể Dục; 
 
- Môn Mỹ Thuật (nhảy múa, kịch 

nghệ, âm nhạc và nghệ thuật tạo 
hình); 

- Môn Giáo Dục về Sức Khỏe và 
Hướng Nghệ; và 

- Sinh Hoạt Thể Dục Hàng Ngày.  

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. 

- báo cáo về những điểm mạnh và 
thành tích của con quý vị; 

  
- các mục tiêu học tập 

trong tương lai; và 
 
- các cách để hỗ trợ việc học tập 
ở nhà.  

Đối với các học sinh từ Mẫu giáo 
đến Lớp 7, phụ huynh giữ lại học 
bạ nhưng phải ký vào bao thư 
đựng học bạ để xác nhận là mình 
đã xem học bạ. Những bao thư 
này sẽ được trả lại trường và sử 
dụng lại cho kỳ báo cáo lần sau.  

Giáo viên báo cáo về các 
môn học nào? 

Giáo viên được yêu cầu sắp hạng 
học sinh theo mẫu tự và / hoặc cho 
nhận xét về khả năng của mỗi học 
sinh về việc đáp ứng các yêu cầu 
của cấp lớp cho mỗi môn học.  

Hầu hết các môn học được báo 
cáo ở mỗi học kỳ. Từ Mẫu giáo 
đến Lớp 3, sự tiến bộ chỉ được 
báo cáo qua lời nhận xét. 

 

Học bạ bao gồm các thông 
tin gì? 

Học bạ cung cấp cho phụ huynh 
các thông tin về sự tiến bộ học tập 
của con mình và báo cáo về hạnh 
kiểm, thói quen học tập và sự cố 
gắng của các em. Tất cả học bạ 
đều có các thông tin sau đây:  

- tên, địa chỉ và số điện thoại của 
trường;  

- tên của con quí vị; 

- tên và chữ ký của các giáo viên 
viết báo cáo;  

- tên và chữ ký của hiệu trưởng 
hoặc hiệu phó của trường;  

- chú giải về ý nghĩa các ký hiệu 
của các mẫu tự sắp hạng và của 
thói quen học tập; 

- số ngày con quí vị đi trễ hoặc 
nghỉ học; 

 

 

Học bạ là gì?     

Học bạ là các báo cáo hợp pháp 
do giáo viên của con quí vị viết ra 
để mô tả sự tiến bộ của các em. 
 

Thông thường bao lâu học 
bạ được gửi về nhà?  

Học bạ chính thức được gửi về 
nhà ba lần mỗi năm. Ngày tháng 
chính xác thay đổi tùy theo từng 
trường. Ngoài ra còn có hai báo 
cáo không chính thức. Các báo 
cáo không chính thức có thể là: 

- gọi điện thoại; 

- gửi điện thư; 

- dự buổi họp do học sinh hướng 
dẫn;  

- họp giữa phụ huynh và giáo 
viên; hoặc 

- viết ghi chú trong sổ nhật ký/ sổ 
hoạch định của các em 

 

 
 
 


