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Tin mới 
 

 

Nhiều tài trợ hơn cho các trường học để 
thu hẹp khoảng cách học tập  
More funding for schools to close learning gaps 

Ngày 14 Tháng Hai 2023  

Chính phủ Alberta đang tăng gấp đôi cam kết tài trợ cho giai 
đoạn 2022-23 để chống lại tình trạng gián đoạn học tập ở 
các lớp đầu cấp và giải quyết nhu cầu phức tạp của học 
sinh. 

Những năm học đầu tiên rất quan trọng đối với sự thành công trong học tập lâu dài. 

Chính phủ Alberta cam kết bảo đảm tất cả học sinh Lớp 1 ở Alberta phát triển các kỹ 

năng nền tảng mà các em cần để thành công ở các lớp sau. Chính phủ sẽ cung cấp 

thêm $10 triệu trong năm nay nhằm giúp các em học sinh Lớp 1 cần giúp bắt kịp trình 

độ lớp trong các lĩnh vực toán cơ bản và đọc viết. 

Xây dựng dựa trên các hỗ trợ trong quá khứ 

Khoản tài trợ này là bổ sung cho những hỗ trợ khác mà chính phủ đã cung cấp để 

chống lại sự gián đoạn học tập liên quan đến đại dịch. 

Trong năm 2021-22, chính phủ đã cung cấp $45 triệu để cung cấp thêm hỗ trợ cho học 

sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Kết quả là 70,000 học sinh đã lấy lại được trung bình gần bảy 

tháng để phát triển khả năng đọc viết và tính toán. Dữ liệu cũng đã chỉ ra rằng khoảng 

20 phần trăm học sinh cần can thiệp thêm để bắt kịp. Để tiếp tục hỗ trợ những học sinh 

đó, chính phủ Alberta đã cung cấp thêm $10 triệu để giúp ban giám hiệu nhà trường 

tiếp tục hỗ trợ cùng một nhóm học sinh, hiện đang học từ lớp 2 đến lớp 4. 

Nghiên cứu và phản hồi liên tục từ ban giám hiệu nhà trường, giáo viên và phụ huynh 

cho thấy học sinh Lớp 1 đang gặp khó khăn về kỹ năng đọc và toán và bị ảnh hưởng 

bởi sự gián đoạn học tập khi ở trường mẫu giáo hoặc mầm non, và đối với nhiều học 
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sinh này, Lớp 1 là năm đầu tiên của các em học tập trong môi trường trường học. Để 

ghi nhận rằng giáo dục mầm non—không thể thiếu trong quá trình phát triển học tập đối 

với nhiều học sinh—đã bị ảnh hưởng trong đại dịch, chính phủ Alberta đang cung cấp 

$10 triệu dành riêng cho học sinh Lớp 1. Chính phủ có thể cung cấp khoản tài trợ này 

cho học sinh Lớp 1 vào thời điểm này của năm bởi vì các trường đã có những tháng 

trước đó để làm việc với những học sinh này và xác định các nhu cầu chính xác của 

các em.  

Kỹ năng đọc viết và tính toán sớm là những yếu tố dự báo mạnh mẽ về thành tích học 

tập lâu dài của trẻ. Điều quan trọng là phải bảo đảm những học sinh mới bắt đầu đi học 

có thể phát triển các kỹ năng nền tảng mà các em sẽ cần để xây dựng tiếp ở các lớp 

sau này. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu các nhà giáo dục có thể xác định và giúp đỡ 

những học sinh gặp khó khăn sớm, những học sinh đó có thể bắt kịp trình độ lớp tương 

đối nhanh chóng. Bằng cách hỗ trợ thêm cho các học sinh nhỏ tuổi nhất của Alberta 

hiện nay, chính phủ sẽ giúp ngăn chặn những khó khăn trong học tập trong tương lai. 

Ban giám hiệu nhà trường sẽ có sự linh hoạt để điều chỉnh các chương trình theo các 

nhu cầu riêng của học sinh. Ví dụ: họ có thể thuê thêm giáo viên và trợ lý giáo dục, 

cung cấp đào tạo thêm cho nhân viên của mình hoặc mua các tài nguyên như sách và 

quyền truy cập vào các tài nguyên trực tuyến. 

Điểm nhanh các sự kiện 

• Khoản tiền $10 triệu để trợ giúp những học sinh Lớp 1 cần hỗ trợ thêm là một 

phần trong cam kết của chính phủ nhằm cung cấp $110 triệu trong ba năm cho 

những học sinh gặp khó khăn cả về học tập và sức khỏe tâm thần vì đại dịch. 

• Ban giám hiệu nhà trường có thể bắt đầu nộp đơn xin tài trợ này ngay lập tức. 

Bốn tháng đầu năm học đã cho phép giáo viên đánh giá học sinh và xác định 

những học sinh cần can thiệp và hỗ trợ thêm. 

• Ngân sách 2022 cũng bao gồm $1.4 tỷ cho quỹ Hỗ Trợ Học Tập để đáp ứng nhu 

cầu học tập chuyên biệt của học sinh. 

• Do chương trình gián đoạn học tập trong năm 2021-22, ban giám hiệu nhà 

trường đã báo cáo:  

o học sinh của họ đã thấy được thành công ngày càng tăng 

o sự tự tin và sự tham gia của học sinh tăng lên 

o họ đã nhận được phản hồi tích cực từ các phụ huynh 
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o tăng cường phát triển chuyên môn và hợp tác giữa các giáo viên, trợ lý 

giáo dục, quản trị viên, người can thiệp và lãnh đạo bộ phận trong việc 

thiết kế các biện pháp can thiệp và đánh giá sự thành công của học sinh  

• Bắt đầu từ tháng Chín năm 2022, ban giám hiệu nhà trường phải tiến hành các 

thẩm định sàng lọc về đọc viết và toán cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. 

Học sinh lớp 2 và 3 đã được đánh giá vào đầu năm học này, và học sinh Lớp 1 

được đánh giá vào cuối tháng Một năm 2023. Khoản tiền $10 triệu mà chính phủ 

đang bổ sung cho năm nay sẽ giúp bảo đảm học sinh Lớp 1 học chậm sau trình 

độ lớp sẽ nhận được những hỗ trợ các em cần.   

• Ban giám hiệu nhà trường sẽ đánh giá lại học sinh vào cuối năm học để đo 

lường sự tiến bộ của các em. 

• Đánh giá học sinh trong những năm đầu đời của các em cung cấp thông tin cần 

thiết cho giáo viên, phụ huynh và chính phủ về các vấn đề và nhu cầu học tập 

tiềm năng của học sinh, đồng thời bảo đảm học sinh nhận được sự giúp đỡ mà 

các em cần sớm hơn. 

Thông tin liên quan 

• Hướng tới phía trước ở các trường K-12 Moving forward in K-12 schools 

Tin liên quan 

• Đánh giá học tập là chìa khóa dẫn đến thành công của học sinh trong những 

năm đầu đời Learning assessments key to student success in early years (20 

Tháng Tư năm 2022) 

 

https://www.alberta.ca/moving-forward-in-k-to-12-schools.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82389D666C059-A1C5-D918-FFA952C185C992CB

