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Tiêu Chuẩn Tuyển Sinh 

 Của Các Trường TH Có Tiêu Chuẩn Tuyển Sinh Đặc Biệt 

  
Các trường có thể thay đổi quy định tuyển sinh của mình. Trong trường hợp có sự khác nhau 

giữa tài liệu này và chính sách hiện nay của trường thì chính sách của trường mới là chính xác. 

 

Bản Đồ Các Trường Trung Học Có Tiêu Chuẩn Tuyển Sinh Đặc Biệt 
 

Academy at Palumbo High School  

1100 Catharine Street, Philadelphia, PA 19147 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh đều đạt được điểm A và 

B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Phải nộp bài luận mẫu.  

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 88 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)  

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Học sinh phải đến phỏng vấn nếu trong đơn xin nhập học không có đủ dữ liệu.   

 

Arts Academy at Benjamin Rush High School  

11081 Knights Road, Philadelphia, PA 19154 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất có tất cả các điểm là A 

và B.  

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 80 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Phải biểu diễn thử tốt các môn chính tự chọn (họa, khiêu vũ, hoặc kịch nghệ)  

 

William W. Bodine High School for International Affairs  

1101 North 4th Street, Philadelphia, PA 19123 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh 

đều đạt được điểm A và B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 80 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Nộp 3 lá thơ tiến cử 

 

Creative and Performing Arts High School (CAPA)  

901 S. Broad Street, Philadelphia, PA 19147 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh 

đều đạt được điểm A và B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 80 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)   

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Phải biểu diễn thử tốt các môn nghệ thuật tự chọn.  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kcQ_bl8HhcJY
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.ktoySmad0u-U
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kUe3Ldr6TlIM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.keXUG85SA_Wc
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kjSQG_xi7baM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kcQ_bl8HhcJY
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George Washington Carver High School of Engineering and Science 

1600 West Norris Street, Philadelphia, PA 19121 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh 

đều đạt được điểm A và B với ngoại lệ 1 điểm C, và không có môn học nào bị rớt.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 85 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)   

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Phải nộp bài luận mẫu.  

 

Central High School  

1700 West Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh 

đều đạt được điểm A và B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Phải nộp bài luận mẫu.  

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 88 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Khuyến khích học sinh có nhu cầu đặc biệt và học sinh ELL nộp đơn. 

 Quyết định tuyển sinh là thông qua quá trình xét duyệt của nhóm giáo viên. 

 

Franklin Learning Center High School  

616 North 15th Street, Philadelphia, PA 19130 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh 

đều đạt được điểm A và B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 80 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều không có ngày nghỉ học không phép.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Đối với các môn nghệ thuật phải trình diễn thử hoặc nộp cặp hồ sơ tác phẩm của mình. 

 

Girard Academic Music Program High School (GAMP)  

2136 W. Ritner Street, Philadelphia, PA 19145 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất có tất cả các điểm là A 

và B  

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 80 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Để được xét duyệt học sinh phải có kinh nghiệm về xướng âm và nhạc cụ.  

 Ưu tiên tuyển học sinh nào đang học lớp 8 tại Trường GAMP 

 

Hill-Freedman World Academy High School  

6200 Crittenden Street, Philadelphia, PA 19138 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh đều đạt được điểm A và 

B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn quốc gia hoặc kỳ thi PSSA môn Toán và Tập Đọc 

từ 80 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kafkb3bIGcRg
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kH-UeBkngu-k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kKk5J23THHck
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kVcjS3BRcsMA
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kCmc2KF6SIH8
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
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 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Nếu học sinh nào hội đủ điều kiện thì học sinh đó sẽ được cho phỏng vấn để đánh giá 

thông qua thang điểm với nội dung về Kỹ Năng Thế Kỷ 21.  

 Giáo Dục Đặc Biệt: Học sinh với nhu cầu phức tạp được khuyến khích nộp đơn vào 

chương trình chuyển tiếp của chúng tôi. Nhóm Giáo Dục Đặc Biệt sẽ quyết định về việc 

xếp lớp. 

 Tất cả học sinh của Trường Hill-Freedman World Academy Middle Years cần phải nộp 

đơn lại để được tuyển sinh vào trung học.  

 

Lankenau Environmental Science Magnet  

201 Spring Lane, Philadelphia, PA 19128 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh đều đạt được điểm A, B, 

và C.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 70 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 

Julia R. Masterman High School  

1699 Spring Garden Street, Philadelphia, PA 19130 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất có tất cả các điểm là A và B. 

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 88 trở lên.* (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Năm học lớp 8 phải thi đậu môn Đại Số I và Pháp Văn I hoặc Tây Ban Nha I.  

 Ưu tiên cho học sinh nào đang học lớp 8 tại Trường Masterman. 

 

*Đây là những tiêu chuẩn tối thiểu. Học sinh được tuyển vào thường vượt xa mức tối thiểu.  

 

Motivation High School  

5900 Baltimore Avenue, Philadelphia, PA 19143 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh đều đạt được điểm A và 

B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Khác: Phải đến phỏng vấn và nộp bài luận mẫu.  

 

Northeast Medical, Engineering and Aerospace Magnet  

1601 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất có tất cả các điểm là A và B.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 85 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k5khqAQU-5Co
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kuCyM62hiTpw
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kKf74NhEY6aE
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kRKcmn9S7jYE
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
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Northeast Pre-International Baccalaureate Diploma Program 

1601 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất có tất cả các điểm là A 

và B.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 85 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 

Parkway Center City High School  

540 North 13th Street, Philadelphia, PA 19123 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh đều đạt được điểm A và 

B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Cho thấy có nguyện vọng theo học chương trình đại học. 

 

Parkway Northwest High School for Peace and Social Justice 

1100 E. Mt. Pleasant Avenue, Philadelphia, PA 19150 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh 

đều đạt được điểm A và B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 70 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Phải nộp số giờ làm tình nguyện tại trường và/hoặc cộng đồng và đến để phỏng vấn.   

 

Parkway West High School  

4725 Fairmount Avenue, Philadelphia, PA 19139 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh đều đạt được điểm A và 

B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 70 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Chỉ đến phỏng vấn khi được mời 

 

Philadelphia High School for Girls  

1400 W. Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất có tất cả các điểm là A 

và B.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 85 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Có động cơ học tập tốt và có ý muốn được thử thách về học tập.  

 Phải đến để được phỏng vấn.  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kRKcmn9S7jYE
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k8bCDJz68ZGI
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kj3Js0mJbBLM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kpuRpCoiuW9M
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kZ0cxeNX0lX4
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
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Walter Biddle Saul High School of Agricultural Sciences  

7100 Henry Avenue, Philadelphia, PA 19128 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh đều đạt được điểm A và 

B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 70 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu trong 3 năm vừa qua.  

 

Science Leadership Academy  

55 N. 22nd Street, Philadelphia, PA 19103 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh 

đều đạt được điểm A và B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Phỏng vấn dựa trên dự án (Gia đình phải gọi cho trường để lấy hẹn đến phỏng vấn vào 

đầu tháng 12.) 

 Đề nghị tất cả học sinh sắp vào lớp 9 nên tham dự 1 tuần chương trình Summer Institute. 

 

Science Leadership Academy at Dimner Beeber  

5925 Malvern Ave. Philadelphia, PA 19131 (Bản Đồ) 

 Tiêu Chuẩn tuyển sinh: Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất, tất cả các môn chánh 

đều đạt được điểm A và B với ngoại lệ 1 điểm C.   

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu.  

 Phỏng vấn dựa trên dự án (Gia đình phải gọi cho trường để lấy hẹn đến phỏng vấn vào 

đầu tháng 12.) 

 Đề nghị tất cả học sinh sắp vào lớp 9 nên tham dự 1 tuần chương trình Summer Institute. 

 

George Washington Pre-International Baccalaureate Diploma Program 

10175 Bustleton Avenue, Philadelphia, PA 19116 (Bản Đồ) 

 Điểm số: Trong phiếu điểm gần đây nhất có tất cả các điểm là A và B.   

 Điểm phân vị của các kỳ thi tiêu chuẩn từ 85 trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA)    

 Sĩ số ngày đến trường: Mẫu mực về việc đi học đều và đúng giờ.  

 Hạnh kiểm: Không có báo cáo về kỷ luật xấu. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k3V4FtfkcqvU
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.khJEB0f94A4U
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.ksDGoMQFxSOo
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kOEUiDtLfvJU
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.pdf

