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Chính phủ Alberta đang đầu tư thêm $113 triệu để cung cấp các hỗ trợ có mục tiêu 
cho các em học sinh gặp những thách thức cả về học tập và sức khỏe tâm thần. 
Là một phần của Kế Hoạch Hành Động vì Sức Khỏe Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên Alberta Child and Youth 
Well-being Action Plan và thông qua Ngân Sách 2022, chính phủ Alberta đang phân bổ thêm $110 triệu 
trong ba năm để giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần, đánh giá chuyên ngành và hỗ trợ mất mát khả năng 
học tập. Chính phủ Alberta cũng sẽ giới thiệu lại một chương trình thí điểm nhằm cung cấp $3 triệu cho các 
tổ chức phi lợi nhuận để dẫn dắt các dự án dinh dưỡng học đường đổi mới trong năm học tới.   

Sức khỏe tâm thần 

Chính Phủ Alberta đã phân bổ lên đến $10 triệu mỗi năm cho các năm 2022-23 và 2023-24 để hỗ trợ các dự 
án thí điểm tập trung vào cải thiện việc cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh, và 
các công cụ, đào tạo cùng các nguồn lực cho cộng đồng trường học. Hiểu biết và thúc đẩy sức khỏe tâm 
thần tích cực trong trường học là trách nhiệm chung của các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục và các đối tác 
cộng đồng.  

Đánh giá chuyên ngành 

Chính phủ Alberta cũng đang đầu tư lên đến $10 triệu mỗi năm cho các năm 2022-23 và 2023-24 để hỗ trợ 
tăng cường khả năng tiếp cận các đánh giá chuyên ngành. Điều này bao gồm tài trợ để bảo đảm trẻ em và 
học sinh, những người có thể đã không được tiếp cận với các đánh giá chuyên ngành trong thời kỳ đại dịch, 
có thể được đánh giá bởi các chuyên gia có trình độ chuyên môn gồm các nhà nghiên cứu bệnh lý ngôn ngữ 
nói, nhà trị liệu vật lý, nhà trị liệu nghề nghiệp hoặc nhà tâm lý học. 

Hỗ trợ mất mát khả năng học tập 

Việc đánh giá học sinh trong những năm học đầu tiên quan trọng của các em là chìa khóa để bảo đảm sự 
thành công trong học tập lâu dài và bảo đảm các biện pháp can thiệp sớm được thực hiện nhằm ngăn ngừa 
những thách thức học tập trong tương lai. Lên đến $10 triệu cho năm học 2022-23, dưới dạng gia hạn một 
lần của khoản tài trợ 2021-22, sẽ hỗ trợ những can thiệp bổ sung cho học sinh từ lớp 2-4 để tiếp tục trở lại 
đúng hướng. 
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Các cơ quan quản lý trường học đã phải tham gia vào chương trình tài trợ mất mát khả năng học tập từ 
2021-22 và nộp báo cáo cuối năm theo yêu cầu của họ cho Giáo Dục Alberta trước ngày 15 tháng Sáu để 
đủ điều kiện nhận tài trợ gia hạn. Họ sẽ được yêu cầu thực hiện các bài đánh giá sàng lọc về khả năng đọc 
viết và tính toán được chọn từ danh sách được chấp thuận. Danh sách được chấp thuận này đã được đưa 
ra vào tháng Tư khi chính phủ thông báo rằng các nhà quản lý trường học sẽ được yêu cầu thực hiện các 
bài đánh giá sàng lọc về khả năng đọc viết và tính toán bắt đầu từ tháng Chín năm 2022. 

Dinh dưỡng học đường 

Chính phủ Alberta cũng sẽ giới thiệu lại một chương trình thí điểm để cung cấp $3 triệu cho các tổ chức phi 
lợi nhuận để dẫn đầu các dự án dinh dưỡng học đường đổi mới trong năm học 2022-23. Là một phần của 
Kế Hoạch Phục Hồi của Alberta Alberta’s Recovery Plan, các tổ chức phi lợi nhuận được lựa chọn thông 
qua kêu gọi đề xuất sẽ hợp tác với các trường học để thí điểm các cách thức đổi mới nhằm hỗ trợ thanh 
thiếu niên dễ bị tổn thương và giảm chi phí hoạt động cùng gánh nặng hành chính cho nhà trường trong khi 
bảo đảm học sinh nhận được những bữa ăn cân bằng và lành mạnh.   

Giáo Dục Alberta cũng sẽ khám phá quan hệ đối tác nghiên cứu để điều tra các cách cải thiện dinh dưỡng 
học đường ở Alberta. 

Điểm nhanh các sự kiện 

• Hơn 40,000 học sinh hiện đang nhận được một bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày thông qua chương 
trình. Các bữa ăn tuân theo Hướng Dẫn Dinh Dưỡng Alberta dành cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên  
Alberta Nutrition Guidelines for Children and Youth. 

Thông tin liên quan  

• Sức khỏe tâm thần trong trường học Mental health in schools 
• Chương trình dinh dưỡng học đường School nutrition program 
• Kế Hoạch Hành Động vì Sức Khỏe Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên Child and Youth Well-being Action 

Plan 
• Kế Hoạch Phục Hồi của Alberta Alberta's Recovery Plan 

Yêu cầu về truyền thông 

Katherine Stavropoulos 
 
780-690-3317 
Thư Ký Báo Chí, Giáo Dục 
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