
Tại sao lại Học tập ở Alberta? 
1. Danh tiếng Quốc tế
Hệ thống giáo dục của Alberta nổi tiếng quốc tế. Bằng Tốt nghiệp Trung học Alberta được công nhận ở Bắc Mỹ và trên toàn thế giới. 
Nhiều học sinh đã tốt nghiệp của chúng tôi tiếp tục sự học của họ ở các cơ sở hậu trung học tốt nhất Alberta; số khác đi học ở một số 
trường đại học và cao đẳng danh tiếng nhất thế giới.

• Hàng năm, gần 100 đại diện đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, ví dụ như Trung Quốc, Đức, Thái Lan, Ukraine, 
Vương Quốc Anh và Việt Nam đến với Alberta để tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục. 

• Các trường học trên khắp thế giới, từ Trung Quốc tới Qatar đến Béc-muy-đa  
đã thể hiện mong muốn cung cấp chương trình học tập của Alberta cho  
các học sinh của mình

2. Kết quả học tập xuất sắc
Học sinh Alberta liên tục giành các điểm cao ở các cuộc thi quốc tế như 
Chương trình Thẩm định Học sinh Quốc tế International Student Assessment 
(PISA) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD.

3. Giáo viên có Phẩm chất 
Tất cả các giáo viên ở Alberta đều có bằng đại học 4 năm, gồm cả một khoá 

huấn luyện giáo chức và nhiều người có thêm các học lực hậu đại học khác 
ở cấp Cao học hoặc các môn chuyên biệt. Bộ Giáo dục Alberta duyệt xét 
bằng cấp của tất cả các ứng viên giáo chức trước khi cấp cho họ chứng 
chỉ cho phép đứng lớp.

Các giáo viên thường xuyên dự các cuộc hội thảo, hội nghị hay nghiên cứu 
chuyên đề để phát triển nghề nghiệp.

Tập Đoàn 
PISA Group Alberta Tương Ứng với 

Bình Quân Quốc Tế
Alberta Tương Ứng với 

các Kết Quả Toàn Canada Các Quốc Gia/Tỉnh Có Kết Quả Cao Hơn Hẳn của Alberta

2006
Khoa Học + + 1 (Phần Lan)

Đọc + = 2 (Hàn Quốc và Phần Lan)

Toán + = 4 (Đài Loan. Phần Lan. Hong Kong-Trung Quốc và Hàn Quốc)

2009

Đọc + = 1 (Thượng Hải-Trung Quốc)

Toán + = 7 (Thượng Hải-Trung Quốc. Singapore. Hong Kong-Trung Quốc. Hàn Quốc.  
Đài Loan, Quebec và Phần Lan)

Khoa Học + + 1 (Thượng Hải-Trung Quốc)

2012
Toán + = 10 (Thượng Hải-Trung Quốc. Singapore. Hong Kong. Đài Loan Hàn Quốc,  

Macao-Trung Quốc, Nhật Bản. Liechtenstein, Thụy Sĩ và Quebec)
Đọc + = 4 (Thượng Hải-Trung Quốc. Hong Kong. Singapore và Nhật Bản)
Khoa Học + + 3 (Thượng Hải-Trung Quốc. Hong Kong. Singapore)

2015

Khoa học + + 1 (Singapore)
Đọc + + 0

Toán + = 7 (Singapore, Hong Kong, Macao, Đài Loan, Nhật Bản, *BSJG-Trung Quốc 
và Quebec)

Ghi Chú + Kết quả của Alberta cao hơn đáng kể so với kết quả bình quân quốc gia/quốc tế tổng thể - Kết quả của Alberta thấp hơn đáng kể so với kết quả bình quân quốc gia/quốc tế tổng thể
 = Kết quả của Alberta không khác biệt đáng kể so với kết quả bình quân quốc gia/quốc tế tổng thể *  BSJG-Trung Quốc đại diện cho Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, và Quảng Đông
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Giáo dục Công lập ở Alberta, Canada
Ở Canada, mỗi Bộ giáo dục tỉnh và lãnh thổ thiết lập, tài trợ, và điều hành hệ thống giáo dục của chính mình. 
Alberta có 63 khu học chánh được chính quyền tài trợ, và trong khi đa số học sinh theo học trường công, những 
học sinh khác theo học các trường được chính quyền tài trợ, trường Công Giáo và nói tiếng Pháp.

Thứ tự Cấp lớp
Hệ thống trường Mẫu giáo đến Lớp 12 của Alberta bao gồm các chương trình cho các học sinh mẫu giáo (pre-school), cấp1 
(elementary), cấp 2 (junior high school) và cấp 3 (senior high). Sau cấp 3, học sinh có thể tiếp tục học thêm lên bậc hậu trung học ở các 
đại học, cao đẳng hay học viện kỹ thuật. Biểu dưới đây sơ lược hệ thống cấp lớp cuả Alberta và lứa tuổi tổng quát tương ứng:

Học trình và kiểm tra đã được tiêu chuẩn hoá
Học trình ở Alberta đã được tiêu chuẩn hoá toàn tỉnh bang. Vì thế, học sinh học cùng một tài liệu và nhận cùng một chất lượng giáo dục 
bất kể các em theo học trường nào. Học sinh quốc tế cũng cùng học học trình đã được quốc tế công nhận này như học sinh Alberta và 
sẽ được dạy toán, khoa học, ngôn ngữ, nghệ thuật và các môn xã hội.

Alberta có một hệ thống trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa toàn tỉnh đối với tất cả học sinh trong các môn cốt lõi. Các cuộc Trắc Nghiệm 
Thành Quả Tỉnh Bang được tổ chức ở các Lớp sáu và chín, và các cuộc Thẩm Định Học Tập của Học Sinh đang được thử nghiệm ở một số 
lớp 3. Các Kỳ Thi Văn Bằng Cấp Tỉnh được tổ chức ở Lớp 12.

Quốc tế hoá
Bộ Giáo dục Alberta cam kết hỗ trợ việc quốc tế hoá các trường ở Alberta. Các nỗ lực quốc tế hoá này gồm có:

• Viết lại các môn học xã hội chương trình lớp 10 đặt trọng tâm vào khái niệm công dân;
• Làm việc với các chuyên viên cố vấn ngôn ngữ và các giáo viên để nâng cao việc học sinh ngữ 

hai trong tỉnh bang;
• Hợp tác giữa các trường ở Alberta với các trường ở nước ngoài;
• Cung cấp cho học sinh các cơ hội học tập thử nghiệm ở ngoại quốc; và
• Đón nhận các học sinh quốc tế vào tỉnh bang.

Lớp Tuổi Cấp

Mẫu giáo (K) 4 – 6 Trước tuổi đi học

1 – 6 6 – 12 Cấp  1

7 – 9 12 – 15 Cấp  2

10 – 12 15 – 18 Cấp 3

Bộ Giáo Dục Alberta tiếp tục chào  
đón hơn 2000 học viên quốc tế từ hơn 70 nước  

đến du học tại Alberta mỗi năm.


