
 

 

Tin mới 

Classification: Public 

Ngân Sách 2023: Bảo đảm tương lai trẻ em 
Budget 2023: Securing children’s futures 

Ngày 28 Tháng Hai 2023  

Ngân sách 2023 thực hiện các khoản đầu tư mang tính 

lịch sử vào giáo dục để phù hợp với việc tăng số lượng 

ghi danh vào các trường học, đáp ứng nhu cầu của 

nhiều học sinh đa dạng, và tăng khả năng chi trả. 

Ngân sách 2023 tăng ngân sách hoạt động cho Bộ Giáo Dục 

thêm gần $2 tỷ trong ba năm tới. Điều này sẽ hỗ trợ việc tuyển tới 

3,000 nhân viên giáo dục, bao gồm giáo viên, trợ lý giáo dục, tài 

xế xe buýt và nhân viên hỗ trợ trường học.  

Trong năm học 2023-24, Alberta sẽ chi khoảng $8.8 tỷ cho giáo 

dục cho học sinh từ Mẫu Giáo đến Lớp 12, tương đương $44 

triệu cho mỗi ngày học. Tài trợ cho tăng trưởng ghi danh là $820 

triệu trong ba năm. 

“Khoản đầu tư này giải quyết vấn đề ghi danh ngày càng tăng, 

giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh và giúp các trường 

chống lại lạm phát,” như bà Adriana LaGrange, Bộ Trưởng Bộ 

Giáo Dục Chính Phủ Alberta cho biết. 

 

Tuyển thêm giáo viên và trợ lý sẽ giúp giảm quy mô lớp học.   

 

Ngân sách 2023 bao gồm gần $1.5 tỷ trong quỹ Hỗ Trợ Học Tập 

cho những sinh viên dễ bị tổn thương nhất ở Alberta. Điều này 

bao gồm tiếng Anh là Ngôn Ngữ Thứ Hai và trợ giúp cho học sinh 

tỵ nạn và các nhu cầu đặc biệt.  

 

“Trẻ em của chúng ta là tương lai của chúng ta và Ngân Sách 

2023 bảo đảm mọi trẻ em đều được hỗ trợ trong lớp học,” Travis 

Toews, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Chính Phủ Alberta cho biết. 

 

Ban giám hiệu nhà trường cũng sẽ nhận được $414 triệu trong ba 

năm để cung cấp thêm dịch vụ đưa đón học sinh do tỉnh bang tài 

trợ.    
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