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Tên các cơ sở đào tạo, giáo dục trong tiếng Anh 

 

1. Public school (Trường công lập) 

Mỹ: Là trường được tài trợ bởi chính phủ qua thuế, học sinh không phải đóng góp gì. 

Anh: Chuỗi trường không được tài trợ bởi chính phủ, ở đó học sinh phải trả phí rất cao để 

theo học. 

2. Private school (Trường dân lập)  

Mỹ: Trường được đóng góp bởi học sinh thông qua học phí hàng năm. Bởi vì không được 

tài trợ bởi chính phủ nên các trường này có quyền lựa chọn học sinh của mình. 

Anh:  Từ chuyên ngành gọi là “trường tự túc – independent school”. Ở Anh, trường 

không được đài thọ bởi chính phủ thường được gọi là trường tư. 

3. Kindergarten (Trường mẫu giáo) 

Mỹ: Năm học bắt buộc đầu tiên cho trẻ, thường là cho trẻ trên dưới 5 tuổi. 

Anh: Cùng nghĩa với Nursery school. 

4. Nursery school (Nhà trẻ) 

Nhà trẻ được hiểu đơn giản là nơi trẻ được gửi tại trường để thuận tiện cho bố mẹ đi làm. 

Tại Mỹ và Anh, bậc học này không bắt buộc. 

5. Boarding school (Trường nội trú) 

Các học sinh sống và học tập trong khuôn viên trường, được cung cấp thức ăn, tiện ích, 

các hoạt động ngoại khóa với quy định nghiêm ngặt. Học sinh thường ở dài hạn hoặc 

được trở về nhà vào các ngày cuối tuần. 

6. Day school (Trường bán trú) 

Các học sinh chỉ ăn trưa tại trường và trở về nhà sau giờ học. Các học sinh quốc tế sẽ ở 

tại các gia đình người bản xứ (host family). Có một số trường học mang cả hai hình thức 

nội trú và bán trú để học sinh có thể tự do lựa chọn theo nhu cầu. 
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7. University (Trường đại học) 

Mỹ: Là một cơ sở cấp bằng đặc biệt, có thể dùng hoán đổi với cao đẳng (College) 

Anh: Cấp học cao hơn, cho phép sinh viên lấy được chứng nhận của môn học, thường 

kéo dài 3 năm với bằng cử nhân. Sinh viên ở Anh học “University” trong khi ở Mỹ người 

ta sẽ nói học “College”. 

8. Vocational school (Trường dạy nghề) 

Đào tạo đặc biệt nhằm mục đích dạy học sinh một nghề nghiệp cụ thể hoặc kỹ năng để 

chuẩn bị cho công việc. 

 

9. Primary school (Trường tiểu học) 

Mỹ: Cấp bậc giáo dục bắt buộc đầu tiên cho học sinh, thường bắt đầu với độ tuổi từ 5 đến 

11. Trường tiểu học bắt đầu với một năm mẫu giáo (kindergarten) và năm sau đó sẽ được 

gọi là “lớp một” và sau đó sẽ là lớp 2, 3, 4 và 5 

Anh: 2 năm đầu giáo dục bắt buộc mang nghĩa vỡ lòng. Mỗi năm học sẽ được tính theo 

số: năm 1, năm 2…. đến năm 3, học sinh bắt đầu học tiểu học (primary school) (tức là 

năm thứ 6) (11 tuổi) 

10. Junior high school/ Middle school (Trường trung học cơ sở) 

Mỹ: Cả hai từ này đều dùng chỉ cho cấp bậc giáo dục bắt buộc thứ hai ở Mỹ. Mặc dù độ 

tuổi nhập học thì thay đổi theo từng vùng, thường là từ lớp 6 đến lớp 8, khi học sinh 11 

đến 13 tuổi. 

Anh: Không dùng, học sinh sẽ chuyển thẳng từ tiểu học sang trung học (Secondary 

school) 

 

11. High school (Trường trung học phổ thông) 

Mỹ: High shool ở Mỹ được hiểu như trung học phổ thông ở Việt Nam. Là cấp học bắt 

buộc thứ 3 trong giáo dục phổ thông ở Mỹ. Học sinh thường nhập ở độ tuổi khoảng 13. 

Sẽ có 4 năm học: năm đầu tiên sẽ được gọi là năm tân sinh viên hoặc lớp 9, sau đó là năm 

hai (lớp 10), năm 3 (lớp 11) và năm 4 (lớp 12). Luật pháp quy định học sinh phải đến 

trường cho đến hết năm 16 tuổi và thông thường học sinh sẽ tốt nghiệp vào năm 18 tuổi. 
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Trung học cơ sở (Secondary school) thường được chỉ cho cấp học này ở Mỹ nhưng mà 

không được dùng phổ biến ở văn nói hàng ngày. 

Anh: Trung học cơ sở là cấp học cho độ tuổi trên 11, năm 7 đến năm 13. Học sinh thường 

kết thúc vào chương trình học vào tuổi 18 nhưng ở Anh thì bạn có thể rời trường vào tuổi 

16 để đi học đại học, đi thực tập hoặc đi làm. 

12. College (Cao đẳng) 

Mỹ: Là trường sau Trung học cơ sở, nơi mà học sinh có thể lấy bằng ở một hoặc nhiều 

môn học. Mặc dù có một chút khác biệt giữa College và University (Cao đẳng và Đại 

học). Chúng về cơ bản là giống nhau, người Mỹ thường nói đi học cao đẳng (College) 

cho dù trường đó có là trường đại học hay không đi chăng nữa. Thông thường, sẽ mất 

khoảng 4 năm để có bằng cử nhân tại trường cao đẳng ở Mỹ. Ở cao đẳng,  người ta sẽ 

không gọi theo năm, mà gọi theo freshmen, sophomore, junior và senior. 

Anh: Ở tuổi 16, học sinh ở Anh có thể chọn rời trường để học tại cao đẳng. Ở Anh, Cao 

đẳng và Đại học hoàn toàn khác nhau. 

 

 

 


