
 

 

Thông cáo báo chí 

Classification: Public 

Đầu tư vào những trường học mới, những không gian hiện đại 

Ngày 1 tháng 3 năm 2023 

Chính quyền Alberta sẽ đầu tư $2.3 tỷ trong ba năm tới 

để xây mới và nâng cấp các phòng học. 
 

Ngân sách năm 2023 hỗ trợ 58 dự án, bao gồm 13 dự án xây 

dựng đầy đủ, 20 thiết kế, 14 quy hoạch và 11 trước quy hoạch. 

Tổng cộng, sẽ có gần 25,000 chỗ mới và chỗ bổ sung cho học 

sinh trên khắp Alberta, bao gồm 9,400 chỗ mới và hơn 15,500 

chỗ được nâng cấp dành cho học sinh. Con số này bao gồm 

khoảng 4,500 chỗ mới và được nâng cấp ở Calgary, 4,100 ở 

Edmonton và 16,300 cho phần còn lại của tỉnh. 

 

“Những học sinh nhỏ tuổi của Alberta là những nhà lãnh đạo 

cộng đồng và lãnh đạo doanh nghiệp về sau này. Các em cần 

những không gian phù hợp để tích lũy được những công cụ và kỹ 

năng cần thiết nhằm chuẩn bị cho tương lai tươi sáng của mình. 

Thông qua việc đầu tư vào các trường học của chúng ta, chúng 

tôi đang đầu tư vào các em học sinh, đồng thời tạo ra nhiều việc 

làm hơn và hỗ trợ nền kinh tế địa phương.”  

Bà Adriana LaGrange, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

 

Khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng giáo dục này bao gồm: 

• $372 triệu cho các dự án xây dựng và thiết kế: 

o 10 ngôi trường mới 

o 16 ngôi trường thay thế 

o 7 dự án hiện đại hóa 

• $4 triệu để hỗ trợ các hoạt động lập kế hoạch như phân 

tích địa điểm và phát triển phạm vi cho 14 dự án 

• $1 triệu để lên kế hoạch trước cho 11 dự án ở giai đoạn ý 

tưởng mà theo dự đoán sẽ trở thành những nhu cầu được 

sắp xếp thứ tự ưu tiên cao cho các khu vực pháp lý của 

trường học.  

• $1 tỷ để tiếp tục thực hiện các dự án đã công bố trước đó 

• $300 triệu trong ba năm cho các dự án vốn tự định hướng 

cho cơ quan trường học 

• $279 triệu để hỗ trợ công tác bảo trì và đổi mới các tòa 

nhà trường học hiện có thông qua Chương trình Vốn Đổi 

Thông tin liên quan 
Alberta.ca/Budget 

https://www.alberta.ca/capital-
plan.aspx 
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mới và Bảo trì (Capital Maintenance and Renewal Program) 

• $171 triệu để hỗ trợ cơ sở hạ tầng trường công đặc quyền (charter school), bao gồm đầu tư 

cho một Charter Hub ở Calgary 

• $43 triệu để tài trợ cho việc nâng cấp cơ sở vật chất cho những người nộp đơn thành công ở 

trường trung học 

• $93 triệu cho chương trình lớp học mô-đun (di chuyển được) để giải quyết nhu cầu khẩn cấp 

về chỗ học trên toàn tỉnh 

 

"Chính quyền Alberta đang đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng tối  quan trọng, bao gồm việc nâng 

cấp và xây dựng các trường học chất lượng cao, để đảm bảo người dân Alberta có thể gửi con em 

đến các trường học trong cộng đồng địa phương của họ. Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo các dự 

án này được thực hiện đúng thời hạn, đúng ngân sách và đúng nơi cần thiết.”  

Ông Nathan Neudorf, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng 

 

Việc thiếu các địa điểm phù hợp đã là một trong những rào cản lớn nhất và là nguyên nhân gây ra sự 

chậm trễ cho các dự án trường học. Đó là lý do, thông qua Ngân sách 2023, chính quyền Alberta 

cũng đang tạo ra một Chương trình Lập kế hoạch Trường học (School Planning Program) mới. 

Chương trình này sẽ đóng vai trò là "nguồn cung" minh bạch cho các dự án trường học sắp tới nhằm 

bắt đầu tiến hành ngay khi khoản kinh phí xây dựng chính thức được phê duyệt. Mười bốn dự án 

trường học sẽ bắt đầu lập kế hoạch và phát triển địa điểm thông qua chương trình mới này trong khi 

11 dự án khác sẽ nhận được khoản kinh phí trước quy hoạch để hỗ trợ việc phát triển các phương 

án về phạm vi.  

 

Chương trình lập kế hoạch nhằm cho phép việc tiếp tục phát triển phạm vi của dự án và công việc 

điều tra địa điểm. Chương trình này cũng sẽ giúp làm rõ những rủi ro tiềm ẩn và xác định các chiến 

lược giảm nhẹ và chi phí. Mục tiêu là để cung cấp cho các hội đồng trường học những nguồn lực họ 

cần để loại bỏ các rào cản và định vị dự án tốt hơn cho việc xem xét nhằm phê duyệt thiết kế và thi 

công trong các chu kỳ ngân sách trong tương lai. Theo dự kiến, điều này sẽ giảm chi phí gia tăng và 

giảm thiểu sự gián đoạn và chậm trễ trong lịch trình. 

 

“Ban Quản trị Công giáo Calgary (Calgary Catholic Board of Trustees) đánh giá cao các dự án vốn 

được công bố ngày hôm nay cho Hội đồng Trường học Công giáo Calgary (Calgary Catholic School 

District - CCSD), bao gồm toàn bộ kinh phí cho trường Mẫu giáo-Lớp 9 ở Nolan Hill để phục vụ cộng 

đồng đang phát triển nhanh chóng này. Chúng tôi dự đoán sẽ nhận được toàn bộ kinh phí xây dựng 

cho trường trung học Rangeview và trường Chestermere Mẫu giáo-Lớp 9 ngay khi có thể, sau khi 

quá trình thiết kế hoàn tất. Các dự án này cần được chú ý ngay, do nhu cầu cấp thiết về cơ sở hạ 

tầng trường học và tỷ lệ sử dụng cao của CCSD trong các cộng đồng này. CCSD đánh giá cao cam 

kết trước quy hoạch đối với việc xây dựng trường Mẫu giáo-Lớp 9 ở Redstone, việc bổ sung/nâng 

cấp Trường Trung học Bishop McNally và việc xây dựng một trường trung học mới ở đầu phía tây.” 

Bà Cathie Williams, chủ tịch hội đồng trường học, Hội đồng Trường học Công giáo Calgary 
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“Thay mặt cho học sinh CBE và gia đình của các em, chúng tôi cảm ơn Chính quyền Alberta về 
thông báo kế hoạch vốn. Những khoản đầu tư đặc biệt và kịp thời vào cơ sở hạ tầng đóng vai trò vô 
cùng quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ hội học tập của học sinh trong hệ thống của chúng tôi.” 
Bà Laura Hack, chủ tịch hội đồng trường học, Hội đồng Giáo dục Calgary 
 

 

“Đây là một ngày tràn đầy hứng khởi đối với các Trường Công lập Đảo Elk (Elk Island Public 

Schools), đối với cộng đồng và đặc biệt đối với học sinh của cả École Campbelltown và Trường 

Trung học Cấp Hai Sherwood Heights. Một tòa nhà hiện đại, được trang bị đầy đủ và hiệu quả sẽ cho 

phép chúng tôi tiếp tục cung cấp nền giáo dục chất lượng mà học sinh cần để thành công trong lớp 

học và sẽ giúp giảm bớt áp lực tăng trưởng mà chúng tôi đang phải đối mặt ở Sherwood Park.” 

Bà Trina Boymook, chủ tịch hội đồng, các Trường Công lập Đảo Elk 

 

Thông tin Nhanh: 

• Các hoạt động tài trợ xây dựng đầy đủ bao gồm hoạt động thi công và đánh giá sau khi công 

trình được đưa vào sử dụng. 

• Các hoạt động tài trợ cho khâu thiết kế bao gồm việc chuẩn bị các tài liệu đấu thầu cho khâu 

thi công như bản vẽ và thông số kỹ thuật. 

• Các hoạt động tài trợ cho khâu lập kế hoạch bao gồm phân tích địa điểm và các hoạt động 

phát triển phạm vi. 

• Khoản tài trợ cho khâu trước quy hoạch cho phép một dự án ở giai đoạn ý tưởng để xác định 

các yếu tố phạm vi, ưu tiên của chương trình và bao gồm các hoạt động như sự tham gia của 

cộng đồng. 

• Để hỗ trợ quá trình ra quyết định cho việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, Bộ Cơ sở hạ 

tầng đã thông qua Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình cho Cơ sở hạ tầng (Infrastructure 

Accountability Act) vào tháng 12 năm 2021. Đạo luật này nêu ra cách tỉnh sắp xếp thứ tự ưu 

tiên các dự án cho Kế hoạch Vốn (Capital Plan) hàng năm.  

• Theo quy định của Đạo luật, chính quyền cũng công bố Xây dựng cho Tương lai: Kế hoạch 

Vốn Chiến lược 20 năm của Alberta (Building Forward: Alberta's 20-Year Strategic Capital 

Plan) vào tháng 12 năm 2021. Tài liệu này đưa ra kế hoạch chi tiết cho việc đầu tư và phát 

triển cơ sở hạ tầng lâu dài ở Alberta. 

• Các quyết định về ngân sách của chính quyền được thực hiện theo Đạo luật và được hướng 

dẫn bởi Kế hoạch Vốn Chiến lược (Strategic Capital Plan) để đảm bảo rằng các khoản đầu tư 

vốn trong tương lai mang lại lợi ích cho người dân Alberta. 

• Các đối tác của chính quyền, chẳng hạn như các thành phố và hội đồng trường học, cũng sẽ 

có thể lập kế hoạch về việc tài trợ vốn khi biết định hướng dài hạn của chính quyền. 

 

Các dự án trường học trong Ngân sách năm 2023 – kinh phí xây dựng đầy đủ (13): 
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Cộng đồng Phân khu trường học Loại/Tên dự án 

Airdrie Conseil scolaire FrancoSud  trường trung học mới  

Calgary Hội đồng Giáo dục Calgary  hiện đại hóa Trường Trung học 
John G. Diefenbaker 

Calgary Phân khu Riêng Trường Công 
giáo La mã Calgary  

trường Mẫu giáo-Lớp 9 mới ở Nolan 
Hill 

Edmonton Conseil scolaire Centre-Nord giải pháp cho École Michaëlle-Jean 
và École Gabrielle-Roy 

Edmonton Hội đồng Trường Công lập 
Edmonton  

trường Mẫu giáo-Lớp 9 mới ở 
Edgemont 

Lethbridge Phân khu Riêng Trường Công 
giáo La mã Holy Spirit  

trường Mẫu giáo-Lớp 6 mới ở tây 
Lethbridge 

Lethbridge Conseil scolaire FrancoSud  Dự án phòng tập thể dục ở École La 
Vérendrye 

Okotok Phân khu Riêng Trường Công 
giáo Christ the Redeemer  

thay thế trường École Good 
Shepherd  

Penhold Phân khu Trường học 
Chinook's Edge  

thay thế Trường Tiểu học Penhold 

Raymond Phân khu Trường học 
Westwind  

trường trung học mới 

Sherwood Park Phân khu Trường học Elk 
Island  

giải pháp cho Sherwood Park 

Valleyview Phân khu Trường học Northern 
Gateway  

giải pháp cho Valleyview 

Waskatenau Phân khu Riêng Trường Công 
giáo La mã Lakeland  

thay thế  
trường Công giáo Holy Family 

 

 

Các dự án trường học trong Ngân sách năm 2023 – kinh phí thiết kế (20):  

Cộng đồng Phân khu trường học Loại/Tên dự án 

Airdrie Phân khu Trường học Rocky 
View  

trường Mẫu giáo-Lớp 8 mới ở tây 
nam Airdrie 

Barrhead Phân khu Trường học Pembina 
Hills  

hiện đại hóa và điều chỉnh quy mô 
của Trường Trung học Tổng hợp 
Barrhead 

Blackfalds Phân khu Riêng Trường Công 
giáo Red Deer  

trường Mẫu giáo-Lớp 5 mới  

Bow Island / Burdett Phân khu Trường học Prairie 
Rose  

giải pháp cho Bow Island và Burdett 

Breton Phân khu Trường học Wild 
Rose  

hiện đại hóa và điều chỉnh quy mô 
của Trường Trung học Breton và 
phá Trường Tiểu học Breton 

Brooks Phân khu Trường học 
Grasslands  

thay thế Trường Trung học Cấp Hai 
Brooks  

Chestermere Phân khu Riêng Trường Công 
giáo La mã Calgary  

trường Mẫu giáo-Lớp 9 mới  

Calgary Phân khu Riêng Trường Công 
giáo La mã Calgary 
 

trường trung học mới ở Rangeview 



 

 

Thông cáo báo chí 

Classification: Public 

Edmonton Phân khu Riêng Trường Công 
giáo Edmonton  

giải pháp cho Rundle Heights 

Edmonton Hội đồng Trường Công lập 
Edmonton 

trường trung học cấp hai/trung học 
cấp ba mới ở Glenridding Heights 

Fort McMurray Conseil scolaire Centre-Nord thay thế École Boréale Mẫu giáo-
Lớp 12 

Lac La Biche Phân khu Trường học Northern 
Lights  

thay thế Trường Vera M. Welsh 

Leduc Phân khu Trường học Black 
Gold  

hiện đại hóa trường École Corinthia 
Park 

Mallaig Phân khu Trường học St. Paul  thay thế Trường École Mallaig 

Medicine Hat Phân khu Riêng Trường Công 
giáo La mã Medicine Hat  

thay thế Trường St. Francis Xavier 

Nanton Phân khu Trường học 
Livingstone Range  

giải pháp cho Nanton 

Red Earth Creek Phân khu Trường học Peace 
River  

thay thế Trường Red Earth Creek 

Spruce Grove Phân khu Trường học Parkland  thay thế Trường Trung học Tổng 
hợp Spruce Grove 

Taber Phân khu Trường học Horizon   hiện đại hóa các trường W.R. Myers 
và D.A. Ferguson 

Wainwright Phân khu Trường học Buffalo 
Trail  

thay thế Trường Wainwright 

 

 

Ngân sách năm 2023 – Các dự án Chương trình Lập Kế hoạch Trường học (14): 

Cộng đồng Phân khu trường học Loại/Tên dự án 

Airdrie Phân khu Trường học Rocky 
View  

trường lớp 9-12 mới 

Calgary Hội đồng Giáo dục Calgary  hiện đại hóa trường Annie Gale 

Calgary Hội đồng Giáo dục Calgary trường trung học mới ở Cornerstone 

Coalhurst Phân khu Trường học Palliser hiện đại hóa Trường Trung học 
Coalhurst 

Donnelly Phân khu Trường học High 
Prairie  

Trường G.P. Vanier 

Edmonton Phân khu Riêng Trường Công 
giáo Edmonton   

trường Mẫu giáo-Lớp 9 mới ở 
Heritage Valley Cavanagh 

Edmonton Hội đồng Trường Công lập 
Edmonton 

trường Mẫu giáo-Lớp 6 mới ở 
Rosenthal 

Edmonton Hội đồng Trường Công lập 
Edmonton 

trường tiểu học mới ở Glenridding 
Heights 

Fort McMurray Phân khu Trường học Fort 
McMurray  

hiện đại hóa Trường Trung học 
Cộng đồng Westwood 

Grande Prairie Phân khu Trường học Peace 
Wapiti  

trường trung học mới ở phía bắc 
Grande Prairie 

Lethbridge Phân khu Trường học 
Lethbridge  

hiện đại hóa Trường Tiểu học 
Galbraith 

Okotok Phân khu Trường học Foothills trường trung học mới  
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Stettler Phân khu Trường học 
Clearview  

hiện đại hóa và bổ sung tại Trường 
Trung học Cấp hai Stettler 

Strathmore Phân khu Trường học Golden 
Hills  

thay thế Trường Westmount 

 

 

Ngân sách năm 2023 – Các dự án Chương trình Trước Quy hoạch (11): 

Cộng đồng Phân khu trường học Loại/Tên dự án 

Calgary Hội đồng Giáo dục Calgary hiện đại hóa trường A.E. Cross 

Calgary Hội đồng Giáo dục Calgary hiện đại hóa Trường Sir John A. 
Macdonald 

Calgary Hội đồng Giáo dục Calgary  trường trung học cấp hai mới 
Saddle Ridge 

Calgary Phân khu Riêng Trường Công 
giáo La mã Calgary 

trường tiểu học mới ở Redstone 

Calgary Phân khu Riêng Trường Công 
giáo La mã Calgary 

bổ sung tại Trường Trung học 
Bishop McNally 

Calgary Phân khu Riêng Trường Công 
giáo La mã Calgary 

trường trung học mới ở phía tây 
Calgary 

Chestermere Phân khu Trường học Rocky 
View 

trường Mẫu giáo-Lớp 9 mới 

Cochrane Phân khu Trường học Rocky 
View  

Mẫu giáo-Lớp 5/Mẫu giáo-Lớp 8 
mới  

Edmonton Phân khu Riêng Trường Công 
giáo Edmonton   

trường Mẫu giáo-Lớp 9 mới ở phía 
bắc 

Edmonton Phân khu Trường Công lập 
Edmonton 

trường trung học cấp hai mới ở Pilot 
Sound/McConachie 

Red Deer Các Trường Công lập Red 
Deer 

trường trung học cấp hai mới ở 
đông bắc 

 


