
 

Các Điều Kiện 
Để Tốt Nghiệp 

Ở BC 

   
 Kế Hoạch Chuẩn Bị cho Tốt 

Nghiệp là gì?  

Kế Hoạch Chuẩn Bị cho Tốt Nghiệp 
là một chương trình có 4 tín chỉ bắt 
buộc trong suốt các năm Lớp 10, 
11, và 12. Trong chương trình này, 
học sinh làm việc độc lập dưới sự 
giám sát của nhân viên trường để 
chứng minh rằng các em đã đáp 
ứng được các yêu cầu sau đây:  

- về Sức Khỏe Cá Nhân, duy trì 
một chương trình sức khỏe cá 
nhân và tham gia 150 phút mỗi 
tuần vào sinh hoạt thể dục vừa 
phải hoặc nhanh; 

- về các Liên Hệ Cộng Đồng, tham 
gia vào ít nhất 30 giờ về kinh 
nghiệm làm việc và / hoặc phục 
vụ cộng đồng và mô tả những gì 
đã học được; và  

- về Nghề Nghiệp và Đời Sống, 
hoàn thành một kế hoạch chuyển 
tiếp và trình bày các thành tích 
đáng kể.    

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng 
xem tập có tựa đề Chuẩn Bị Cho 
Tốt Nghiệp. 
  

Các điều kiện để tốt nghiệp 
trung học có giống các điều 
kiện để vào đại học / trường 
trung cấp không?  

Không. Các học sinh phải hoàn tất 
các yêu cầu tốt nghiệp trung học 
để nhận được ‘Chứng Chỉ 
Dogwood’ hoặc chứng chỉ tốt 
nghiệp. Tuy nhiên, các cơ sở giáo 
dục sau bậc trung học có yêu cầu 
tuyển sinh riêng của trường. Mỗi 
khoa trong các trường này cũng có 
thể yêu cầu các môn học cụ thể. 
Học sinh làm việc với giáo viên-cố 
vấn của các em để đưa ra một kế 
hoạch đáp ứng nhu cầu cá nhân 
của mình.  

 

  
 

“Graduation 
Requirements 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. 

Các Thông Tin Quan 
Trọng về Tốt Nghiệp 

Trung Học 



Các môn học tự chọn là gì? 

Đây là các môn học do học sinh 
chọn dựa theo sở thích. Số lượng 
và loại các môn tự chọn sẵn có sẽ 
thay đổi tùy trường. Các môn học 
này có thể được lập ra bởi một hội 
đồng giáo dục riêng lẻ, nhưng tất 
cả được phê duyệt bởi Bộ Giáo 
dục. 

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. 

MÔN HỌC  LỚP 10 LỚP 11 LỚP 12 
ANH NGỮ HOẶC 

ANH NGỮ SỬA ĐỔI Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc 

XÃ HỘI HỌC Bắt buộc Bắt buộc  

KHOA HỌC Bắt buộc Bắt buộc  

TOÁN Bắt buộc Bắt buộc  

THỂ DỤC Bắt buộc   

HOẠCH ĐỊNH 10/ 
CHUẨN BỊ CHO TỐT 

NGHIỆP 
Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc 

CÁC MÔN KHÁC: 
Mỹ Thuật 10 
hay Kỹ Năng 
Ứng Dụng 10 

Mỹ Thuật 11 
hay Kỹ Năng 
Ứng Dụng 11 

Mỹ Thuật 12 hay 
Kỹ Năng 

Ứng Dụng 12 
 

12 tín chỉ của các 
môn khác Lớp 12 
(hầu hết các môn 

học là 4 tín chỉ 
cho mỗi môn) 

Các môn học nào bắt buộc ở mỗi cấp lớp?  

Bảng sau đây cho thấy các môn học mà Bộ Giáo dục bắt buộc ở mỗi cấp lớp.  

Các điều kiện để tốt nghiệp là 
gì? 

Các điều kiện để tốt nghiệp là các 
môn học cụ thể ở trường trung học 
mà mỗi học sinh phải học để có 
được "Chứng Chỉ Dogwood" hoặc 
chứng chỉ tốt nghiệp. Những điều 
kiện này bao gồm:  

- các môn học bắt buộc, hoặc 
theo yêu cầu quy định của Bộ 
Giáo dục; 

- các môn học tự chọn do từng cá 
nhân học sinh chọn; và  

- một Kế Hoạch Chuẩn Bị  cho Tốt 
Nghiệp. 

Mỗi môn học có một số các tín chỉ 
nhất định. Mỗi học sinh cần 80 tín 
chỉ để tốt nghiệp. Số 80 tín chỉ này 
bao gồm: 

- 48 tín chỉ của các môn học bắt 
buộc; 

- 28 tín chỉ của các môn học tự 
chọn; và  

- 4 tín chỉ của môn Kế Hoạch 
Chuẩn Bị cho Tốt Nghiệp.  

 

 

 
 
 
 


