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ក្រសងួអបរ់នំៃទកី្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
Opportunity Network 

440 N. BROAD STREET, 2nd Floor 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

 

ចំណុចសខំាៃ់ៗអំពី EOP សក្ាប់ឆ្ន  ំ២០១៧-២០១៨ 
 

 

កម្មវធិីជ្រើសជរ ើសការអប់រ ំ(EOP) គឺជាកម្មវធិីដែលបានបជ្កើតជ ើ្ស្ាបឲ់្យម្នុសសជេញវយ័ជរៀនយកេិនទុជែើម្បទីទួលបានសញ្ញា ប័្ ត
ទុតិយភូម្។ិ ជែើម្បាីនសិទធិចូលជរៀនជាម្យួ EOP ម្នុសសជេញវយ័ដែលានចំណាប់អារម្មណ៍ ្តូវានអាយុ ១៧ ឆ្ន  ំឬ ជ្ចើនជា្ជនេះ 
(គ្មម នកំណត ់ជបើានអាយុជលើសេីជនេះជទ) ជ ើយ្តូវានេិនទុេីវទិាល័យ ៨ េនទុ ឬជ្ចើនជា្ជនេះ ម្ុនជេលចុេះជ ម្ េះ។ * សិសសរបស់ 
EOP ម្និអាចចុេះជ ម្ េះជរៀនជៅសាលាធម្មតាបានជទ។ ជគផ្ដល់កម្មវធិីជនេះឲ្យបីែ្កនុ្ម្យួឆ្ន  ំចាបេ់ី ដែតុលា ែល់ ដែម្ថុិនា ជៅទី
កដនែ្បនួ ែូចខា្ជ្កាម្ជនេះ។ ម្នុសសជេញវយ័អាចជរៀនបាន ៦ េិនទុ ឬជ្ចើនជា្ជនេះកនុ្ឆ្ន សិំកានីម្យួៗ ជែើម្បអីាច្ប ្ជចញ។ 
* េនិទុដែលអនក្តវូការេ ីEOP ជែើម្បអីាច្ប ្ជចញ ានចនំនួែុសៗ គអឺា្ស័យជៅជលើឆ្ន ដំែលអនកចូលជរៀនថ្នន កទ់ ី៩។  
ឧទា រណ៍៖ ជសរា ចូ ចូលជរៀនថ្នន កទ់ ី៩ ជៅឆ្ន  ំ១៩៨៥។ ត្ម្វូការស្ាបក់ារ្ប ្ជចញរបស់នា្គ ឺ២១,៥០ េនិទុ។ នា្្តវូការ ៧ 
េនិទុ ជែើម្បអីាចចុេះជ ម្ េះចូលជរៀនជាម្យួ EOP បាន។ 

 

ការផ្លា សប់្ដូ រពិន្ទុសម្រាប ់EOP 
ពពលចលូពរៀន្ថ្នា កទ់ ី៩ ដំបងូ តម្ររវូការសម្រាបក់ារម្រប្ឡងពចញ តម្ររវូការពនិ្ទពុដើរបចីលូពរៀន្ជារយួ EOP 
១៩៨១-១៩៨៣ ១៤ ៤ 
១៩៨៤-១៩៨៥ ១៨ ៦ 
១៩៨៥-១៩៩៨ ២១,៥ ៧ 
១៩៩៨-បចចុបបនន ២៣,៥ ៨ 

 

* ស្ាបសិ់សសដែលជរៀនថ្នន ក់ទី៩ ម្ុនឆ្ន  ំ១៩៨១ ជគនឹ្េិនិតយជៅតាម្សំណំុឯកសាររបស់សិសសាន ក់ៗ  ជោយសារការត្ម្ូវ
ស្ាប់ការ្ប ្ជចញានលកខណៈែុសគ្មន ជ្ចើន។ 

 
 

វិទាលយ័ អាសយ័ដ្នា ន្ ន្ងិ ទរូសព័ទ អ្ាកសម្ររបសម្ររលួ ចាប់ឯកសណ្ឋា ន្ ពពលពវលា 
PLA @ Hunting 

Park 

4224 North Front St. 

Philadelphia, PA 19140 

215-400-9050 Option 7 

Jerry White 

jwhite@philasd.org 
សជ្ម្ចជៅជេលជ្កាយ ថ្ថៃចន័ទ ែល់ ថ្ថៃ្ េ សបតិ៍ ៣:

៣០-៦:៣០ លាៃ ច 
Ben Franklin 550 North Broad St. 

Philadelphia, PA 19130 

215-400-7600 Option 2 

Hope Worthy 

hkworthy@philasd.org 
សជ្ម្ចជៅជេលជ្កាយ ថ្ថៃចន័ទ ែល់ ថ្ថៃ្ េ សបតិ៍ ៣:

៣០-៦:៣០ លាៃ ច 
Northeast High 

School 

1601 Cottman Ave 

Philadelphia, PA 19111 

215-400-3200 

Adrienne Staten 

anstaten@philasd.org 
សជ្ម្ចជៅជេលជ្កាយ ថ្ថៃចន័ទ ែល់ ថ្ថៃ្ េ សបតិ៍ ៣:

១៥-៦:១៥ លាៃ ច 
South 

Philadelphia 

2101 South Broad St. 

Philadelphia, PA 19148 

215-400-8400 Option 3 

Audrey Nock 

anock@philasd.org 
សជ្ម្ចជៅជេលជ្កាយ ថ្ថៃចន័ទ ែល់ ថ្ថៃ្ េ សបតិ៍ ៣:

១៥-៦:១៥ លាៃ ច 
 

ការយិាលយ័កណ្ឋដ ល អាសយ័ដ្នា ន្ ទាកទ់ង 
Multiple Pathways to 

Graduation 

440 North Broad Street 

Philadelphia, PA 19130 

Cameo Posey, Assistant Director 

215-400-6684 

cposey@philasd.org 
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ថ្ងៃខែសខំាន្់ៗ  

ការចុុះព ម្ ុះចលូពរៀន្របស ់EOP (ការចុេះជ ម្ េះចាបជ់ផ្ដើម្ជៅជា៉ោ ្ ៣:០០ លាៃ ច) 

វគគទីម្យួ៖ ថ្ថៃទី ១៣  ២០  និ្ ២៥ ដែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៧ 
វគគទីេីរ៖ ថ្ថៃទី ១១ និ្ ១៨ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
វគគទីបី៖ ថ្ថៃទី ១ និ្ ៨ ដែម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

ថ្ងៃខែថ្ន្ថ្នា កព់រៀន្របស់ EOP 

វគគទីម្យួ៖ ថ្ថៃទី២ ដែតុលា ែល់ ថ្ថៃទី៧ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
វគគទីេីរ៖ ថ្ថៃទី៨ ដែម្ករា ែល់ ថ្ថៃទី១៥ ដែម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
វគគទីបី៖ ថ្ថៃទី២៦ ដែម្នីា ែល់ ថ្ថៃទី៦ ដែម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

ឯកសារខដលម្រតវូការសម្រាបក់ារចុុះព ម្ ុះពរៀន្ជារយួ EOP 
 

 សំបុ្ តកជំណើ ត / Birth Certificate 
 អតតសញ្ញា ណបណ័ណ  / Identification 
 ឯកសារបញ្ញា កេ់កីារសាន កជ់ៅកនុ្ែណ័ឌ   វឡីាដែល វយ៉ោ / Proof of Philadelphia County Residency 
 ្បតបិ្តេនិទុ ឬ របាយការណ៍េនិទុ / Transcript or Last Report Card 
 ឯកសារថ្នការចាកថ់្នន បំង្កក រជរាគ / Immunization Records 

 

 

 

កដនែ្  EOP របស់្កសួ្អបរ់ថំ្នទី្កុ្  វឡីាដែល វយ៉ោ គឺជាកដនែ្ដែលានជាទនភាេ ដែលបានទទលួ្បាករំ់នយួេី្កសួ្អបរ់ ំ
ថ្នស រែឋអាជម្រកិ ជែើម្បរីយួ ផ្ដល់ឱវាទឲ្យសិសសានលទធភាេទទលួបានជជាគរយ័ជ្កាយេីម្ធយម្សិកា (CAPS)។ 
កម្មវធីិជនេះផ្ដល់ការបជ្ម្ើជោយឥតគិតនលៃែូចតជៅជនេះ៖ 

 

 ជៅជម្ើលម្ហាវទិាល័យ 
 រំនយួខា្ ជ្រើសជរ ើស និ្ ោកព់ាកយសំុចូលជរៀន ជៅម្ហាវទិាល័យ សាកលវទិាល័យ សាលា វជិាា រីវៈ-បជចចកជទស 
 ជ្រើសជរ ើស វជិាា រីវៈ ឬ មុ្ែវទិាសិកា 
 ជ្រើសជរ ើសថ្នន ក ់
 ជ្តៀម្ស្ាបក់ារ្ប ្ជម្ើលសម្តថភាេ 
 រំនយួដផ្នក រិញ្ា វតថុ (ឧ. FAFSA, អាហារបូករណ៍, ឱវាទថ្នការែចបុីល) 

ជតើអនកណាានសិទធទទលួរំនយួ CAPS? 

 សិសសរបស់ EOP ដែលានអាយុ ១៩ ឆ្ន  ំឬ ជ្ចើនជា្ជនេះ 
 អនកដែលានលកខណៈ្តូវតាម្ជគ្មលការណ៍ថ្ន្បាកចំ់ណូល 
 ាតាបិតា/អាណាេាបាល ដែលគ្មម នសញ្ញា ប័្ តឧតតម្សិកា 

 
របួជាម្យួអនកផ្ដល់ឱវាទរបស់ EOP ជៅសាលារបស់អនក ជែើម្បសីាកសួរេត័ា៌នបដនថម្ 


