
 

Translation and Interpretation Center Admission Criteria for Special Admission Middle Schools 

8/2016 Khmer 

លក្ខណៈវិនចិ្ឆយ័ននការទទលួសសិសនៅអនវិុទាលយ័ទទលួសសិសដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តពិនិសស 
សាលាអាចសម្រេចចតិ្តដរូលក្ខណៈវនិិចឆយ័ននការទទលួសិសសរបសព់កួ្ម្េ។ ក្នុងរាដដលមានភាពខសុ

ាន រវាង ឯក្សារម្នេះ និង ចាបរ់បសស់ាលា ចាបរ់បសស់ាលាជាឯក្សាររត្ូវតាេផ្លូវការ។ 

ផែនទីនន អនុវទិាល័យទទួលសិសសផែលមានលក្ខណៈសម្បតិ្តិពិសសសស 
 
អនុវទិ្យាល័យ Academy for the Middle Years (AMY) Northwest (ថ្នា កទី់្យ៦ ដល់ ទី្យ៨) 
6000 Ridge Ave. 

Philadelphia, PA 19128 

(ផែនទី!) 

 ពិនទុ A និង B, មនិអាចមានពិនទុ C លលើសពីពីរបានលទ្យ កាុងរយៈលពលពីរឆ្ា ាំកនលងលៅលនេះ។ 
សិសសដដលបានពិនទុ ៧០ ភាគរយ ឬខ្ពស់ជាងលនេះ ននការប្រឡង PSSA កាុងការអាន និងគណិតវទិ្យា (អាចពិចារណា ការប្រឡង
ទូ្យលៅដដលលគទ្យទ្យលួស្គា ល់ទូ្យទាំងប្រលទ្យស។) (តារាងសរមាបក់ារប្តូររង្វា សពិ់នទុ PSSA) 

 សិសសដដលមកលរៀនលទ្យៀងទត ់– មនិអាចអវតតមានលលើសពី៧ដង ឬមកយឺតលពល៥ដង កាុងកាំឡុងឆ្ា ាំសិកាកនលងលៅលនេះ។ 
 សិសសដដលមានអាករបកិរយិាលអ – គ្មា នប្រវតតិល វ្ើអវីខុ្ស ង្ន់្ ងរ ឬគ្មា នការរញ្ឈររ់លណាដ េះអាសនា (លគនឹងតប្មូវឲ្យមាតារិតាចុេះហតថ
លលខាលលើកិចចប្ពមលប្ពៀងពីអាករបកិរយិាដដលសនាថ្ននឹងលគ្មរពតាម ប្កមសីល្មន៌នអាករបកិរយិាសិសស។ លរើសិនជាកូនររស់
ពកួគ្មតម់និរកាអាករបកិរយិាលអ សិសសអាចបាតរ់ងច់ាំណាតត់ាាំងលៅស្គលា AMY NW លហើយលគអាចរញ្ជូ នសិសសល េះលៅស្គ
លាកាុងតាំរនរ់រស់ពកួលគវញិ។) 

 សិសសដដលមាន មាតារិតា/អាណាពាបាល ដដលសនាថ្ននឹងសា័ប្គចិតតចូលរមួជយួ កាុងសកមាសភាពររស់ស្គលា យា៉ា ងលោច
ណាស់មដងកាុងឆ្ា ាំសិកា។ 

ប្កុមអាកពិនិតយការទ្យទ្យលួសិសសររស់ស្គលា នឹងរាំលពញការសលប្មចចិតតននការទ្យទ្យលួសិសសទាំងអស់។ សូមប្ជារថ្ន លគប្រដហលជាមនិអាច
ទ្យទ្យលួលរកខជនដដលមានលកខណៈសមបតតិប្គរប់្គ្មនប់ានទាំងអស់ល េះលទ្យ លោយមូលលហតុកដនលងមានកាំណត។់ 

អនុវទិ្យាល័យ Andrew Hamilton Achieving in Middle School (AIMS) កមាវ ិ្ ីដដលទកទ់ញសិសស (ថ្នា កទី់្យ៦ ដល់ ទី្យ៨) 
5640 Spruce St. 

Philadelphia, PA 19139  

(ផែនទី!) 

 

 ប្រពន័ធននការវាយតនមលស្គលា ននរដឋផិនសីុលលវញ៉ា  (PSSA) ដដលមានកប្មតិ advanced (ខ្ពស់) ឬ proficient (ដល់កប្មតិននការ
ចងប់ាន)។ 

 របាយការណ៍ពិនទុលអ កាុងរយៈលពលពីរឆ្ា ាំកនលងលៅលនេះ រង្ហា ញថ្នបានពិនទុ “A និង B” ទាំងអស់។ 
 វតតមាន ៩០% លឡើងលៅ លហើយមកលរៀនយឺតលពលតិចរាំផុត។ 
 ប្តូវមានអាករបកិរយិាលអ។ 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kTp9YKOwPmfY
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10LFysZ-7sKFIyqKDIXbo1EOFg6k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Khmer.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1ZLmaj2VwGGsXHIsLMP3dbX4K_bg
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1ZLmaj2VwGGsXHIsLMP3dbX4K_bg
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kTp9YKOwPmfY
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អនុវទិ្យាល័យ Engineering & Science Middle Years Program (ថ្នា កទី់្យ៧ ដល់ ទី្យ៨) 
1600 West Norris Street 

Philadelphia, PA 19121 

(ផែនទី!) 

 
 ពិនទុ - A និង B ននមុខ្វទិ្យាសាំខាន់ៗ ទាំងអស់។ 
 វតតមានអវតតមាន - មកលរៀនយឺតលពល និង អវតតមាន តិចរាំផុត។ 
 អាករបកិរយិា - គ្មា នការរញ្ឈររ់លណាដ េះអាសនា គ្មា នមូលវាចាអាំពីអាករបកិរយិាលៅកាុងរបាយការណ៍ពិនទុ។ 
 ការប្រឡងទូ្យលៅ - ៨០% និងខ្ពស់ជាងលនេះ។ ចាំននួភាគរយននការប្រឡងទូ្យលៅកាុងលពលថ្ាីៗ។ 

(តារាងសរមាបក់ារប្តូររង្វា សពិ់នទុ PSSA) 
 ដតងលសចកតី - ដតងលសចកតីមយួទ្យាំពរ័ (វាយកុាំពយូទ្យរ័) លរៀររារល់មអតិអាំពីមូលលហតុដដលអាកចងម់កលរៀនលៅស្គលា Carver E&S ។ 

អនុវទិ្យាល័យ Conwell Middle Magnet School (ថ្នា កទី់្យ៥ ដល់ ទី្យ៨) 
1849 E. Clearfield St. 

Philadelphia, PA 19134 

(ផែនទី!) 

សិសានុសិសសចូលលរៀនលៅថ្នា កទី់្យ៥។ ការទ្យទ្យលួសិសសមានកាំណតល់ៅថ្នា កទី់្យ ៦ ៧ និងទី្យ ៨។ 

 ពិនទុទររាំផុតននការប្រឡងទូ្យលៅដផាក ការអាន និង គណិតវទិ្យា លដើមបមីានលកខណៈសមបតតិប្គរប់្គ្មនស់ប្មារក់ារទ្យទ្យលួសិសស 
មានដូចតលៅ៖ 

ថ្នា កទី់្យ៦ – ៧០ ភាគរយ 
ថ្នា កទី់្យ៧ និងទី្យ៨ – ៨០ ភាគរយ 

(តារាងសរមាបក់ារប្តូររង្វា សពិ់នទុ PSSA) 
 របាយការណ៍ពិនទុលអ កាុងរយៈលពលពីរឆ្ា ាំកនលងលៅលនេះ រង្ហា ញថ្នបានពិនទុ “A និង B” ទាំងអស់។ 
 កាំណតប់្តាលអដផាកអាករបកិរយិា កាុងរយៈលពលពីរឆ្ា ាំកនលងលៅលនេះ មូលវាចាលអទាំងអស់ គ្មា នកាំណតប់្តា រញ្ឈររ់លណាដ េះអាសនា 
សប្មារឆ់្ា ាំោកព់ាកយសុាំចូលលរៀនលនេះ។ 

 វតតមាន៩៥% ឬប្រលសើរជាងលនេះ លរើមកលរៀនយឺតលពល ប្តូវមានតិចរាំផុត។ 
 លរកខជនមាា ក់ៗ ប្តូវដតមកចូលរមួកាុងការល វ្ើសមាា សន ៍និងមកប្រឡង លៅស្គលា Conwell។ ស្គលាដដលរញ្ជូ នសិសសនឹងផដល់
ដាំណឹងអាំពីការចូលរមួលនេះ។ មាតារិតា/អាណាពាបាល ប្តូវដតជូនលរកខជនលៅកានក់ដនលងល វ្ើសមាា សន។៍ 

អនុវទិ្យាល័យ Girard Academic Music Program (GAMP) (ថ្នា កទី់្យ៥ ដល់ ទី្យ៨) 
2136 W. Ritner St. 

Philadelphia, PA 19145  

(ផែនទី!) 

 
 តប្មូវការននការសិកា៖ 

o ៨០% កាុងការប្រឡង PSSA ឬ ការប្រឡងទូ្យលៅ 
(តារាងសរមាបក់ារប្តូររង្វា សពិ់នទុ PSSA) 

o របាយការណ៍ពិនទុ – A និង B 
o វតតមានអវតតមាន 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1s3jTi8VfkMGKwRsyyQ-YgXM-fkk
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Khmer.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1OEhr-bND4H82NMKZwiiCbeAMlbg
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1OEhr-bND4H82NMKZwiiCbeAMlbg
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Khmer.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1P2SKN_HnGmjSa_rq1dtrjSxRGMY
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Khmer.pdf
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o អាករបកិរយិា 
 

 តប្មូវការននការសដមដងស្គកលបង៖ 
o សលមលង – លគតប្មូវឲ្យសិសានុសិសសទាំងអស់ សដមដងស្គកលបងដផាកចលប្មៀង លោយមូលលហតុថ្ន សិសសទាំងអស់ររស់
លយើង ប្តូវចូលរមួកាុងប្កុមចលប្មៀងជាពកួររស់លយើង។ 

o ឧរករណ៍តន្រនតី – សិសានុសិសសដដលធ្លល រល់លងឧរករណ៍តន្រនតីលលើសពីមយួឆ្ា ាំ ប្តូវលគជាំរុញឲ្យសដមដងស្គកលបងជា 
មយួឧរករណ៍តន្រនតីររស់ខ្លួន។ សិសសដដលសដមដងឧរករណ៍តន្រនតីស្គកលបង ប្តូវលគតប្មូវឲ្យសដមដងរទ្យលលលងដដលបាន
លប្តៀមទុ្យក 

អនុវទិ្យាល័យ Grover Washington Music Magnet Program (ថ្នា កទី់្យ៥ ដល់ ទី្យ៨) 
201 E. Olney Ave. 

Philadelphia, PA 19120  

(ផែនទី!) 

នឹងប្រកាសប្បារល់ៅនថ្ងលប្កាយ 

អនុវទិ្យាល័យ Hill-Freedman World Academy (ថ្នា កទី់្យ៦ ដល់ ទី្យ៨) 
1100 E. Mt. Pleasant Ave. 

Philadelphia, PA 19150  

(ផែនទី!) 

 ប្រពន័ធននការវាយតនមលស្គលា ននរដឋផិនសីុលលវញ៉ា  (PSSA) ដដលមានកប្មតិ (ខ្ពស់) ឬ proficient (ដល់កប្មតិននការចងប់ាន)។ 
 របាយការណ៍ពិនទុលអ កាុងរយៈលពលពីរឆ្ា ាំកនលងលៅលនេះ រង្ហា ញថ្នបានពិនទុ “A និង B” ទាំងអស់។ 

អនុវទិ្យាល័យ Masterman Laboratory and Demonstration Middle Magnet School (ថ្នា កទី់្យ៥ ដល់ ទី្យ៨) 
1699 Spring Garden St. 

Philadelphia, PA 19130  

(ផែនទី!) 

 ការប្រឡង PSSA បាន ៨៨ ភាគរយលៅកាុងតាំរន ់គឺជាការតប្មូវទររាំផុតសប្មារ ់ការអាន និង គណិតវទិ្យា។ សិសានុសិសស
ភាគលប្ចើនដដលលគទ្យទ្យលួឲ្យចូលលរៀន បានពិនទុខ្ពស់ជាងលនេះ។  (តារាងសប្មារក់ាររតូររង្ហវ ស់ពិនទុ PSSA) 

 ប្កុមប្គួស្គរលៅលប្ៅស្គលារដឋ ប្តូវទកទ់្យងលៅស្គលារចចុរបនាររស់កូន លដើមបសុីាំពត័ម៌ានននរមាល ស់រដូរពិនទុ។ លគនឹងពិចារណាកប្មតិ
ភាគរយទូ្យទាំងប្រលទ្យស កាុងការប្រឡងទូ្យលៅដដលលគទ្យទ្យលួស្គា ល់ទូ្យទាំងប្រលទ្យស លៅលពលណាដដលមាន។ សិសសស្គលាឯកជន
អាច ប្រគល់ពិនទុ ERB ឬ ការប្រឡងទូ្យលៅលផសងលទ្យៀត ដដលលគទ្យទ្យលួស្គា ល់ទូ្យទាំងប្រលទ្យស។ 

 លគអាចទ្យទ្យលួយកពិនទុននការអានដដលទរជាងលនេះមកពិចារណា ចាំលពាេះសិសសណាដដលបានមករស់លៅសហរដឋកាុងរយៈលពលរី
ឆ្ា ាំ ឬតិចជាងលនេះ។ 

 លគតប្មូវឲ្យបានពិនទុ A និង B ទាំងអស់ លដើមបោីកព់ាកយសុាំចូលលរៀន។ សិសសភាគលប្ចើនដដលលគទ្យទ្យលួឲ្យចូលលរៀន បានពិនទុ A លសទើរ
ដតទាំងអស់។ លគកច៏ងប់ានកប្មតិខ្ពស់រាំផុតននប្រពន័ធឲ្យពិនទុលផសងលទ្យៀតផងដដរ។ 

 លគតប្មូវឲ្យលរៀនភាស្គ បារាាំង ឬ លអសប៉ាញ៉ាុល និង លពជគណិត លពញមយួឆ្ា ាំ មុនលពលចូលលរៀនថ្នា កទី់្យប្បាាំរនួ។ 
 ពិនទុសប្មារ ់អាករបកិរយិា/ភាពជាពលរដឋ ប្គរដ់ផាកទាំងអស់ ប្តូវបាន B ឬ ខ្ពស់ជាងលនេះ។ 
 តប្មូវឲ្យមាន វតតមាន និង ការមកលរៀនទនល់ពលលវលា លអរាំផុត។ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1sXfdh-wsPDVKQRrYim5A3434xVE
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1sXfdh-wsPDVKQRrYim5A3434xVE
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10CmOWKdZF_o9vTEveoFOIbNF-mw
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10CmOWKdZF_o9vTEveoFOIbNF-mw
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1KWA7ZWhkUR6BAYQPXDcSYj2nE4k
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1KWA7ZWhkUR6BAYQPXDcSYj2nE4k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Khmer.pdf

