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Tiêu Chuẩn Tuyển Sinh Vào Trường Trung Học Cơ Sở  

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 cơ sở có quy định tuyển sinh đặc biệt 

 

Trường Academy for the Middle Years (AMY) Northwest  (Lớp 6-8) 

6000 Ridge Ave. 

Philadelphia, PA 19128 

(Bản đồ!) 

 Học bạ trong 2 năm trước đây học sinh được điểm A & B; không quá 2 môn bị điểm C. 

Học sinh đạt được điểm 70 phân vị trở lên trong kỳ thi PSSA môn Tập Đọc và Toán (Có 

thể xét duyệt kết quả thi các kỳ thi tiêu chuẩn quốc gia). (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA) 

 Những học sinh đi học đều - nghỉ học không quá 7 lần hoặc đi trễ không quá 5 lần trong 

năm học trước. 

 Học sinh có hạnh kiểm tốt, không có tiền sử các sự cố nghiêm trọng hoặc bị đình chỉ (cha 

mẹ sẽ được yêu cầu ký một thỏa thuận hành vi trong đó cho biết họ sẽ cam kết làm theo 

Nội Quy Điều Lệ Nhà trường. Nếu như con họ không duy trì được hạnh kiểm tốt thì học 

sinh này sẽ không được nhận vào Trường AMY NW và sẽ bị trả lại cho trường địa 

phương của mình).   

 Phụ huynh / người giám hộ cam kết sẽ tình nguyện tham gia sinh hoạt trường ít nhất một 

lần cho mỗi năm học. 

Tất cả các quyết định cho nhập học được hoàn thành bởi nhóm xét duyệt tuyển sinh của nhà 

trường. Xin lưu ý rằng vì chỗ học có giới hạn nên các học sinh hội đủ điều kiện có thể sẽ không 

được nhận.  

 

Chương Trình Nam Châm Andrew Hamilton Achieving in Middle School (AIMS) (Lớp 6-8) 

5640 Spruce St. 

Philadelphia, PA 19139  

(Bản đồ!) 
 

 Điểm Cao Cấp hoặc Thành Thạo môn Tập Đọc và Toán trong kỳ thi PSSA. 

 Điểm học kỳ trong vòng 2 năm vừa qua đạt được toàn điểm "A và B". 

 Đi học đều đạt 90% hoặc cao hơn, và số lần đi học trễ ít. 

 Được giáo sư phê bình tốt về mọi lĩnh vực.  

 

 

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_Vietnamese.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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Chương Trình Engineering & Science Middle Years  (Lớp 7-8) 

1600 West Norris Street 

Philadelphia, PA 19121 

(Bản đồ!) 

 Các môn học chánh đều được điểm A và B 

 Đi học đều, và số lần đi học trễ ít. 

 Hạnh kiểm - Không bị đình chỉ học tập, không bị phê bình về hạnh kiểm trong phiếu 

điểm. 

 Điểm thi tiêu chuẩn – 80% trở lên. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA) 

 Bài luận mẫu- (đánh máy) 1 trang giấy viết chi tiết lý do tại sao em muốn vào học trường 

Carver. 

Trường Nam Châm Conwell Middle (Lớp 5-8) 

1849 E. Clearfield St. 

Philadelphia, PA 19134 

(Bản đồ!) 

Học sinh vào lớp 5, giới hạn tuyển sinh vào lớp 6, 7, và 8.  

 Để hội đủ tiêu chuẩn tuyển sinh thì điểm tối thiểu của học sinh trong các kỳ thi tiêu chuẩn 

quốc gia (xếp hạng điểm phân vị) về môn Tập Đọc và môn Toán phải là (Biểu Đồ Đối 

Chiếu Điểm PSSA): 

  

                                Lớp 6            70 phần trăm 

                                Lớp 7 & 8     80 phần trăm   

 

 Tất cả điểm học kỳ trong hai năm trước đây cho thấy toàn điểm "A và" B ". 

 Hồ sơ hạnh kiểm xuất sắc trong hai năm trước đây với lời phê bình tốt, không bị đình chỉ 

học tập trong hồ sơ năm học hiện tại.   

 Đi học đều chiếm tỷ lệ 95% hoặc cao hơn, với quy định số lần đi trễ tối thiểu.   

 Mỗi học sinh phải đến dự buổi phỏng vấn và kiểm tra tại Trường Conwell.  Trường gởi đi 

sẽ thông báo cho biết về buổi phỏng vấn này. Phụ huynh/giám hộ phải cùng đi với học 

sinh đến dự buổi phỏng vấn.  

 

Chương Trình Âm Nhạc Girard Academic (GAMP) (Lớp 5-8) 

2136 W. Ritner St. 

Philadelphia, PA 19145  

(Bản đồ!) 

 

 Tiêu chuẩn về học tập:  

o Điểm PSSA 80% hoặc nộp điểm kỳ thi tiêu chuẩn  

(Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA) 

o Điểm học kỳ – A và B 

o Sĩ số 

o Hạnh kiểm  

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_Vietnamese.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_Vietnamese.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Vietnamese.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_Vietnamese.pdf
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 Trình Diễn Thử - Tất cả các ứng viên được khuyến khích tham dự một buổi trình diễn thử 

tại trường. 

o Xướng âm - Tất cả học sinh phải tham dự buổi diễn thử giọng cho môn xướng âm vì 

tất cả học sinh chúng tôi đều hát trong ban hợp xướng.  

o Nhạc cụ - Học sinh nào chơi 1 nhạc cụ trên 1 năm thì nên trình diễn thử với nhạc cụ 

của mình. Học sinh trình diễn thử với nhạc cụ phải chuẩn bị 1 bài để diễn.  

 

Chương Trình Nam Châm Âm Nhạc Grover Washington (Lớp 5-8) 

201 E. Olney Ave. 

Philadelphia, PA 19120  

(Bản đồ!) 

 Sẽ công bố  

 

Trường Hill-Freedman World Academy (Lớp 6-8) 

1100 E. Mt. Pleasant Ave. 

Philadelphia, PA 19150  

(Bản đồ!) 

 Điểm thi PSSA ở trình độ Cao Cấp hoặc Thành Thạo. 

 Điểm học kỳ xuất sắc trong hai năm trước đây cho thấy toàn điểm "A và" B ". 

 

Trường Nam Châm Masterman Laboratory and Demonstration Middle (Lớp 5-8) 

1699 Spring Garden St. 

Philadelphia, PA 19130  

(Bản đồ!) 

 Quy định điểm PSSA về môn tập đọc và toán tối thiểu là 88 %. Hầu hết những học sinh 

được nhận vào có điểm cao hơn. (Biểu Đồ Đối Chiếu Điểm PSSA). 

 Gia đình có con không học trường công lập nên liên lạc với trường hiện tại để biết thông 

tin về bảng đọ chiếu điểm). Điểm phân vị trong các kỳ thi tiêu chuẩn hóa quốc gia sẽ 

được xét duyệt khi nào có. Học sinh trung học độc lập có thể nộp điểm ERB hay bất kỳ 

điểm thi quốc gia khác. 

 Học sinh nào có điểm thấp hơn sẽ được xét duyệt nếu em đó sinh sống tại Hoa Kỳ dưới 3 

năm.  

 Tất cả các điểm phải tối thiểu là A và B. Hầu hết các học sinh được tuyển vào trường đều 

được điểm A.  

 Học sinh phải học môn Pháp Văn hoặc tiếng Tây Ban Nha và môn Đại Số trước khi vào 

lớp 9. 

 Điểm hạnh kiểm/công dân về mọi mặt phải từ điểm B trở lên.  

 Phải đi học đều và đúng giờ. 

 

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_Vietnamese.pdf

