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Thông cáo báo chí 
 

 

Giúp giáo dục bậc sau trung học có mức chi phí hợp 

lý hơn 

Ngày 16 tháng 2 năm 2023 

Chính quyền Alberta đang thực hiện hành động để tăng khả năng chi 

trả, giải quyết tình trạng lạm phát và làm cho học phí ổn định hơn và 

dễ dự đoán hơn cho sinh viên bậc sau trung học của Alberta. 

Nền kinh tế của Alberta đã phục hồi mạnh mẽ nhưng sinh viên đang gặp khó khăn 

trong việc theo kịp với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Chính quyền Alberta cam kết 

với việc đảm bảo rằng tất cả người dân Alberta đều có thể theo học và trang trải chi phí 

của bậc sau trung học. Đó là lý do bộ Giáo dục Nâng cao (Advanced Education) đang 

cung cấp cho sinh viên bậc sau trung học những sự hỗ trợ mới, có mục tiêu, về khả 

năng chi trả.    

 

Là một phần trong Ngân sách 2023, chính quyền có kế hoạch sẽ nâng cao khả năng 

chi trả cho sinh viên bậc sau trung học bằng cách:  

o Giới hạn mức tăng học phí trong nước ở mức hai phần trăm trong một tổ chức 

trong năm 2024-25 và cho những năm học tiếp theo. 

o Giảm lãi suất của các khoản vay sinh viên xuống mức lãi suất cơ bản, điều này 

sẽ giúp giảm chi phí vay cho những người vay khoản vay sinh viên cả trong hiện 

tại và tương lai của Alberta. 

o Tăng gấp đôi thời gian không phải trả lãi suất cho khoản vay sinh viên từ 6 tháng 

lên 12 tháng để sinh viên có thêm thời gian tìm việc làm có thu nhập tốt mà 

không phải lo lắng về việc trả nợ cho khoản vay sinh viên. 

o Tăng các ngưỡng cho Kế hoạch Hỗ trợ Trả nợ (Repayment Assistance Plan) từ 

$25,000 lên $40,000 để tăng thêm số sinh viên được hưởng lợi từ chương trình. 

 

Ngoài ra, chính quyền Alberta sẽ cấp thêm kinh phí để tăng Trợ cấp Sinh viên Alberta 

(Alberta Student Grant) thêm $225 mỗi tháng cho mỗi sinh viên đủ điều kiện trong năm 

cho vay 2022-23.  
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“Lạm phát cao đã khiến cuộc sống của tất cả người dân Alberta trở nên đắt đỏ hơn, 

bao gồm cả sinh viên bậc sau trung học. Các biện pháp mới được công bố hôm nay sẽ 

giúp tất cả sinh viên đối phó với chi phí cao hơn trong những giai đoạn khó khăn này.” 

Ông Demetrios Nicolaides, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nâng cao 

 

Gần đây, chính quyền Alberta đã cung cấp gói cứu trợ lạm phát lớn nhất trong Canada, 

với những sự hỗ trợ đáng kể dành cho các nhóm dân cụ thể và người dân nói chung. 

Những hành động ngày hôm nay đảm bảo rằng sinh viên ở bậc sau trung học cũng 

nhận được sự hỗ trợ dành riêng cho nhóm này về khả năng chi trả. 

 

“Những biện pháp mới này để hỗ trợ khả năng chi trả dành cho sinh viên là một phần 

bổ sung quan trọng cho Kế hoạch Hành động để Hỗ trợ Chi phí Sinh hoạt (Affordability 

Action Plan) của chúng tôi, đồng thời nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với sinh 

viên và giữ đời sống ở Alberta ở mức vừa phải.” 

Ông Matt Jones, Bộ trưởng Khả năng Chi trả và Dịch vụ Tiện ích 

 

Hơn 10,000 sinh viên có thu nhập thấp nhận được khoản trợ cấp này. Số tiền tăng 

thêm cho Trợ cấp Sinh viên Alberta có nghĩa là giờ đây các sinh viên đủ điều kiện nhận 

được tổng cộng $475 mỗi tháng.  

 

Số tiền bổ sung mỗi tháng này sẽ có hiệu lực trở về trước, nghĩa là sinh viên sẽ nhận 

được thêm $225 mỗi tháng kể từ đầu năm học 2022-2023, dưới hình thức là khoản 

thanh toán một lần. Những sinh viên nhận được khoản tài trợ bổ sung này từ Trợ cấp 

Sinh viên Alberta sẽ được Cơ quan Hỗ trợ Sinh viên Alberta (Alberta Student Aid) thông 

báo vào tháng 3. Họ cũng sẽ nhận được khoản tiền bổ sung từ cơ quan hỗ trợ sinh viên 

trong thời gian này.  

 

“Thông báo ngày hôm nay đánh dấu việc thực hiện các yêu cầu từ lâu của các nhà lãnh 

đạo sinh viên về khả năng chi trả. Thay mặt cho các sinh viên của Alberta, thật tuyệt khi 

thấy những nỗ lực ngày càng tăng để đảm bảo rằng giáo dục ở bậc sau trung học dễ 

tiếp cận hơn và có mức chi phí hợp lý hơn cho tất cả mọi người.”   

Samantha Scott, Hội đồng Sinh viên Đại học Alberta (Council of Alberta’s University 

Students - CAUS), chủ tịch 
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“Sinh viên đã và đang gặp khó khăn về chi phí ngày càng tăng khi theo học các trường 

sau trung học. Chúng tôi rất vui khi thấy tiếng nói của sinh viên được lắng nghe và các 

bước được thực hiện để hỗ trợ khả năng chi trả.” 

Janmejay Rao, Hội đồng Vận động cấp Tỉnh về bậc Cao học của Alberta (Alberta 

Graduate Provincial Advocacy Council - AbGPAC), đồng chủ tịch 

 

Chính quyền Alberta cam kết với việc đảm bảo rằng mọi người đều có thể theo học và 

trang trải chi phí của bậc sau trung học. Những biện pháp này sẽ giảm bớt tác động 

của lạm phát để sinh viên bậc sau trung học có thể tập trung vào việc học và bớt lo lắng 

về việc trả các hóa đơn. Những biện pháp đó cũng sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho 

những người vay khoản vay sinh viên để họ trả nợ khoản vay và chuyển tiếp một cách 

hiệu quả vào lực lượng lao động. 

 

Thông tin liên quan 

Alberta 2030: Xây dựng Kỹ năng cho Việc làm 

 

Câu hỏi từ cơ quan truyền thông 

Sam Blackett 

Sam.Blackett@gov.ab.ca  

587-589-6048 

Thư ký Báo chí, Bộ Giáo dục Nâng cao 
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