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 Thể Dục là một chương trình cho học 
sinh học về các loại kỹ năng liên quan 
đến sức khỏe và rèn luyện thân thể. Các 
bộ môn này bao gồm thể dục thẩm mỹ, 
các trò chơi, nhảy múa, các môn thể thao 
cá nhân và đồng đội, cũng như các sinh 
hoạt khác nhằm đề cao sự bền bĩ, sức 
lực và mềm dẻo.  

 Thể Dục là một chương trình cho học 
sinh học về các loại kỹ năng liên quan 
đến sức khỏe và rèn luyện thân thể. Các 
bộ môn này bao gồm thể dục thẩm mỹ, 
các trò chơi, nhảy múa, các môn thể thao 
cá nhân và đồng đội, cũng như các sinh 
hoạt khác nhằm đề cao sự bền bĩ, sức 
lực và mềm dẻo.  

Pro-D   Ngày Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Pro-D   Ngày Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ 
là thời gian dành cho giáo viên tiếp tục 
phát triển bồi dưỡng nghề nghiệp của 
mình. Những ngày này là một phần trong 
hợp đồng thỏa thuận chung giữa giáo 
viên với Bộ Giáo Dục. Học sinh không đi 
học vào những ngày này. 
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học vào những ngày này. 
  
Họp giữa Phụ Huynh và Giáo Viên là 
thời gian dành cho phụ huynh và giáo 
viên gặp gỡ nói chuyện về sự tiến bộ của 
học sinh. 

Họp giữa Phụ Huynh và Giáo Viên là 
thời gian dành cho phụ huynh và giáo 
viên gặp gỡ nói chuyện về sự tiến bộ của 
học sinh. 

Ban Đặc Trách Nhu Cầu Học Tập là 
một nhóm các giáo viên và những nhà 
chuyên môn khác họp lại để thảo luận về 
các học sinh đang gặp khó khăn. Nhóm 
SBT này bắt đầu lập ra một kế hoạch để 
hỗ trợ các em này.  

Ban Đặc Trách Nhu Cầu Học Tập là 
một nhóm các giáo viên và những nhà 
chuyên môn khác họp lại để thảo luận về 
các học sinh đang gặp khó khăn. Nhóm 
SBT này bắt đầu lập ra một kế hoạch để 
hỗ trợ các em này.  
  

  

 

  
 

“Acronyms” 
 

[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. 
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Ý Nghĩa của 
những Chữ Tắt 
Thường Dùng ở 

Trường 

Ý Nghĩa của 
những Chữ Tắt 
Thường Dùng ở 

Trường 

    
Dự án này do Chính Phủ Liên Bang Canada và 

Tỉnh Bang British Columbia đồng tài trợ. 

 



 

 

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. 

 

 

HCE   Giáo Dục về Sức Khỏe và 
Hướng Nghệ là một chương 
trình cung cấp cho học sinh các 
kiến thức, kỹ năng và thái độ để 
giúp các em trở thành những 
người quyết định có hiểu biết và 
có các lựa chọn an toàn và lành 
mạnh.  

 
IEP     Chương Trình Giáo dục Riêng 

Biệt là một kế hoạch chi tiết 
dành cho học sinh có các nhu 
cầu đặc biệt về học tập. Mỗi kế 
hoạch phải nêu lên các bổ sung 
và/hoặc các sửa đổi của 
chương trình học cũng như các 
dịch vụ được cung cấp.   

 
K-7     Mẫu Giáo đến Lớp 7 là những    

cấp lớp trong hầu hết các trường 
tiểu học. Cấp lớp này bao gồm 
các lớp sơ cấp (Mẫu giáo đến 
Lớp 3) và trung cấp (Lớp 4 đến 
7)  

 
LAC   Lớp Hỗ Trợ Học Tập là nơi giáo 

viên làm việc với các học sinh 
có khó khăn về học tập. Họ cũng 
có thể hỗ trợ cho các học sinh 
ESL/ELL.    

 
LD      Khiếm Khuyết về Khả Năng 

Học Tập là một cụm từ dùng để 
mô tả các học sinh có những 
khó khăn cá biệt trong một số 
mặt về học tập.    

 
 

ELC    Lớp Hỗ Trợ Anh Ngữ là nơi 
cung cấp sự hỗ trợ thêm về 
Anh ngữ cho các học sinh 
ESL/ELL.  

 
ESL/ELL    Anh Văn là Ngôn Ngữ 

Thứ Hai là một cụm từ được 
dùng để diễn tả các học sinh có 
ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là 
Anh ngữ.   

 
FA Môn Mỹ Thuật là một chương 

trình của trường có thể bao 
gồm về vẽ, sơn, điêu khắc, đồ 
gốm và may mặc cũng như 
kịch nghệ, ban hát, ban nhạc 
và nhảy múa.  

 
FDK Lớp Mẫu Giáo Nguyên Ngày 

là một chương trình của 
trường dành cho trẻ lên 5 tuổi. 

 
FI        Chương Trình Pháp Ngữ là 

một chương trình mà học sinh 
được giảng dạy bằng cả Pháp 
lẫn Anh ngữ.   

 
FSA   Khảo Sát Kỹ Năng Căn Bản là  

một loạt bài kiểm hàng năm 
không bắt buộc của Bộ Giáo 
Dục. Những bài kiểm về môn 
đọc, viết và toán này chỉ  dành 
cho lớp 4 và lớp 7. 

 

Các trường học có nhiều loại 
chương trình và dịch vụ. Để 
tiện dụng, nhân viên trường sẽ 
thường dùng các chữ tắt để 
nói về các chương trình và 
dịch vụ này. Một số các chữ tắt 
thường được dùng ở trường 
như sau. 

AIP      Kế Hoạch Hướng Dẫn 
Hàng Năm là một dự kiến 
để nhận biết sự tiến bộ trong 
việc học Anh ngữ của các 
học sinh ESL/ELL trong 
phạm vi nghe, nói, đọc và 
viết.  

 
CIRT   Ban Đặc Trách Khủng 

Hoảng Đột Xuất là một 
nhóm người được huấn 
luyện để đối phó với các biến 
cố đột xuất ở trường - ví dụ 
như cái chết của một bạn học 
trong lớp hay giáo viên.  

 
DPA    Hoạt Động Thể Thao Hàng 

Ngày là một chương trình đòi 
hỏi tất cả học sinh từ Mẫu 
giáo đến Lớp 12 phải tham 
gia dưới hình thức sinh hoạt 
về thể lực hàng ngày ngoài 
chương trình Thể Thao (PE) 
của trường. 

 

 


