
CW= សាលាដែលទទលួសិសសទូទាំងក្រុង 

SA= សាលាទទលួសិសសដែលមានលរខណៈសម្បត្តិពិសសស 

 

Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Khmer) 

គោលការណ៍ណណនាំសម្រាបស់ាលាណែលានលក្ខណៈវិនចិ្ឆយ័ននការទទលួសសិស របសម់្រក្សងួអបរ់ ាំននទមី្រក្ងុហ្វឡីាណែលហ្វយ៉ា សម្រាបស់រិទរែវូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
១. សសចរដីសសក្ម្ចននការទទលួសិសស គឺសោងសៅសលើការសចញផ្សាយអាំពីលរខណៈវនិិចឆយ័ននការទទលួសិសសរបស់សាលានីម្យួៗ 
២. ក្រសួងអបរ់ ាំននទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ក្តូ្វបែិសសធការទទលួឲ្យចូលសរៀនសៅ សាលា ឬ រម្មវធីិសិរា ណាម្យួ ចាំស ោះសិសសដែលម្និរស់សៅទីសនោះ ដែលការទទលួឲ្យចូលសរៀនស ោះប៉ាោះ ល់ែល់
សិសសដែលរស់សៅទីសនោះ ឬ អាចឲ្យក្រសួងសចញថវកិាបដនែម្សទៀត្។ 

៣. លរខណៈសម្បត្តិពិសសសរបស់សបរខជន អាចឲ្យសគពិចារណាសែើម្បសីធវើោ៉ា ងណាឲ្យសហ្គម្នរ៍បស់សាលាមានសមាជិរ ចក្មុ្ោះជាតិ្សាសន ៍និង បទពីសសាធនន៍នជីវតិ្ ដបែរៗពីគ្នា ។ រិចចក្បឹងដក្បងទាំងអស់
គឺសែើម្បដីរលម្អ សម្ភាព និង លរខណៈចក្មុ្ោះ រសបស់ាលា។ 

៤. សោយសាររដនែងមានរាំណត្ ់សគម្និអាចទទលួយរសិសានុសិសសដែលមានលរខណៈសម្បត្តិក្គបក់្គ្នន ់ទាំងអស់បានសទ។ 
៥. សគម្និយរ ការបញ្ឈបប់សណាដ ោះអាសនា ម្រវាយត្នម្ែសលើសបរខជនស ោះសទ។ 

 

គ ម្ ោះសាលា ម្ររគេទ ក្ម្ររតិថ្នន ក្ ់ ពនិទ ុ ពនិទនុនការម្ររឡងទគូៅ វតតានអវតតាន អាក្របក្រិយិា តម្ររវូការបណនែរ 

Academy At Palumbo SA ៩‐១២ ពិនទុ៖ A នងិ B អាចមាន C 
ម្យួចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំខាន់ៗ  
សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨៨ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារ ការអាន នងិ គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

ត្ក្ម្ូវឲ្យមានការសរសសរសារលបង 
អាចត្ក្ម្ូវឲ្យសធវើសមាា សន ៍ចាំស ោះសិសសដែលគ្នម ន
ពត័្ម៌ានក្គបក់្គ្ននស់ៅរាុងលិខិត្ោរ ់រយ 

Achieving In Middle 
School Academic 
Advancement Program 
(AIMS) AIMS Program at 
the Andrew Hamilton 
Elementary School 

SA ៥‐៨ A B ឬ C សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៧០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

 

Amy Northwest Middle 
School 

SA ៦‐៨ A នងិ B ម្និអាចមាន C 
សលើសពី ២ សៅរាុងរបាយ
ការណ៍ពនិទុសរុបរាុងសពលថមីៗ
សនោះ 

៧០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

 

ទាំពរ័ ១ នន ៨ 



CW= សាលាដែលទទលួសិសសទូទាំងក្រុង 

SA= សាលាទទលួសិសសដែលមានលរខណៈសម្បត្តិពិសសស 

 

Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Khmer) 

គ ម្ ោះសាលា ម្ររគេទ ក្ម្ររតិថ្នន ក្ ់ ពនិទ ុ ពនិទនុនការម្ររឡងទគូៅ វតតានអវតតាន អាក្របក្រិយិា តម្ររវូការបណនែរ 

Arts Academy at Rush 
High School 

SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលង
ឲ្យមាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិា
សាំខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សគនឹងសៅសិសានុសិសសណាដែលមានលរខណៈ
ក្ត្ូវតាម្លរខណៈននការវនិចិឆយ័ ឲ្យសដម្ដងសារលបង 
សក្មាបក់ារលបងសម្ើលរក្ម្តិ្ននចាំសណោះែឹងននមុ្ខ
វទិាសិលបៈដែលសិសសស ោះបានសក្ជើសសរ ើស។ 

Bodine, William W. High 
School 

SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលង
ឲ្យមាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិា
សាំខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

លិខិត្គ្នាំក្ទ ៣ ពីក្គូ ឬ ពីបុគគលដែលមានត្ួ ទី
ជាថ្នា រែ់រឹ ាំ។ 

Building 21 CW ៩‐១២     ៦០% ចងប់ានសិសសដែលរស់សៅរាុងត្ាំបន។់ 
បង្ហា ញពចីាំណាបអ់ារម្មណ៍ថ្នចងម់្រសរៀនសៅ
សាលាសនោះ។ 

Central High School SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលង
ឲ្យមាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិា
សាំខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨៨ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារ ការអាន នងិ គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

ត្ក្ម្ូវឲ្យមានការសរសសរសារលបង។ 

Constitution High School CW ៩‐១២ A B ឬ C សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

អត្ ់រព់ន័ធ ៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

ត្ក្ម្ូវឲ្យមានការសរសសរសារលបង។ 

Conwell, Russell Middle 
School 

SA ៥‐៨ A នងិ B សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

ថ្នា រទ់ ី៦ – ៧០ ភាគរយ ឬ
ខពស់ជាងសនោះ ននការក្បឡង 
PSSA ដផ្សារការអាន នងិ  
គណិត្វទិា 
ទី៧ និង ទ៨ី – ៨០ ភាគ
រយ ឬខពស់ជាងសនោះ ននការ
ក្បឡង PSSA ដផ្សារការ
អាន និង គណិត្វទិា  

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សបរខជនក្គបរូ់បក្ត្ូវមានលទធភាពអាចម្រសធវើ សមាា សន ៍
និង ចូលរមួ្វគគក្បឡង សៅសាលា Conwell។ ការផ្សតល់
ែាំណឹងអាំពីវគគទាំងសនោះ គឺតាម្រយៈសាលាដែលបញ្ជូ ន
សិសស។ មាតា/បតិា/អាណាពាបាល ក្ត្វូដត្ជូនសបរខ
ជនសៅសធវើសមាា សន។៍ 

ទាំពរ័ ២ នន ៨ 



CW= សាលាដែលទទលួសិសសទូទាំងក្រុង 

SA= សាលាទទលួសិសសដែលមានលរខណៈសម្បត្តិពិសសស 

 

Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Khmer) 

គ ម្ ោះសាលា ម្ររគេទ ក្ម្ររតិថ្នន ក្ ់ ពនិទ ុ ពនិទនុនការម្ររឡងទគូៅ វតតានអវតតាន អាក្របក្រិយិា តម្ររវូការបណនែរ 

Creative and Performing 
Arts High School 

SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សគនឹងសៅសិសានុសិសសណាដែលមានលរខណៈ
ក្ត្ូវតាម្លរខណៈននការវនិចិឆយ័ ឲ្យសដម្ដងសារលបង 
សក្មាបក់ារលបងសម្ើលរក្ម្តិ្ននចាំសណោះែឹងននមុ្ខ
វទិាសិលបៈដែលសិសសស ោះបានសក្ជើសសរ ើស។ 

Dobbins, Murrell High 
School 

CW ៩‐១២     សិសានុសិសសដែលមានចាំណងច់ងក់្បរួត្ក្បដជង
ដផ្សារវជិាជ ទូសៅ និង មានបាំណងចងសិ់រាពីមុ្ខជាំ ញ 
និង បសចចរវទិា ដែលខែួនសក្ជើសសរ ើស ក្ត្ូវបានសគសលើរ
ទឹរចតិ្តឲ្យោរ ់រយ។ 

Engineering & Science 
High School 

SA ៧‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សហ្ើយគ្នម នធ្លែ រមុ់្ខវទិា
ណាម្យួ សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨៥ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

ត្ក្ម្ូវឲ្យមានការសរសសរសារលបង។ 

Franklin Learning Center SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សគនឹងសៅសិសានុសិសសណាដែលមានលរខណៈក្ត្វូ
តាម្លរខណៈននការវនិចិឆយ័ ឲ្យសដម្ដងសារលបង 
សក្មាបក់ារលបងសម្ើលរក្ម្តិ្ននចាំសណោះែឹងននមុ្ខវទិា
សិលបៈដែលសិសសស ោះបានសក្ជើសសរ ើស។ 

George Washington 
High School 
International 
Baccalaureate Program 

SA ៩‐១២ A នងិ B សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨៥ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

 

Girard Academic Music 
Program 

SA ៥‐១២ A នងិ B សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សគនឹងសៅសិសានុសិសសណាដែលមានលរខណៈក្ត្វូ
តាម្លរខណៈននការវនិចិឆយ័ ឲ្យសដម្ដងសារលបង 
សក្មាបក់ារលបងសម្ើលរក្ម្តិ្ននចាំសណោះែឹងននមុ្ខវទិា
សិលបៈដែលសិសសស ោះបានសក្ជើសសរ ើស។ អាទភិាពនន
ការទទួលឲ្យចូលសរៀន ក្ត្ូវបានសគផ្សដល់ឲ្យែល់សិសស
ថ្នា រទ់ ី៨ របស់រម្មវធិី GAMP បចចុបបនា។ 

ទាំពរ័ ៣ នន ៨ 



CW= សាលាដែលទទលួសិសសទូទាំងក្រុង 

SA= សាលាទទលួសិសសដែលមានលរខណៈសម្បត្តិពិសសស 

 

Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Khmer) 

គ ម្ ោះសាលា ម្ររគេទ ក្ម្ររតិថ្នន ក្ ់ ពនិទ ុ ពនិទនុនការម្ររឡងទគូៅ វតតានអវតតាន អាក្របក្រិយិា តម្ររវូការបណនែរ 

Highschool Of The 
Future 

CW ៩‐១២ A B ឬ C សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

អត្ ់រព់ន័ធ ៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

អត្ ់រព់ន័ធ 

Hill‐Freedman World 
Academy 

SA 6‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សិសានុសិសសដែលមានលរខណៈក្ត្វូតាម្ត្ក្ម្ូវការ
ននវទិាទូសៅសក្មាបក់ារទទួលឲ្យចូលសរៀន ក្ត្ូវបាន
សគសៅឲ្យម្រសមាា សន ៍និង ក្បឡង ជាម្យួឯរសារ
ដែលសបាោះពុម្ាសៅរាុងសសៀវសៅ 21st Century 
Skills។ 
សិសសរបស់សាលា Hill‐Freedman World 
Academy Middle Years ទាំងអស់ក្ត្វូដត្ោរ់
 រយសឡើងវញិ សែើម្បសុីាំចូលសរៀនថ្នា រវ់ទិាល័យ។ 

Lankenau High School SA ៩‐១២ A B នងិ C សៅរាុងរបាយ
ការណ៍ពនិទុសរុបរាុងសពលថមីៗ
សនោះ 

៧០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

អត្ ់រព់ន័ធ 

Mastbaum, Jules E. High 
School 

CW ៩‐១២     សិសានុសិសសដែលមានចាំណងច់ងក់្បរួត្ក្បដជង
ដផ្សារវជិាជ ទូសៅ និង មានបាំណងចងសិ់រាពីមុ្ខជាំ ញ 
និង បសចចរវទិា ដែលខែួនសក្ជើសសរ ើស ក្ត្ូវបានសគសលើរ
ទឹរចតិ្តឲ្យោរ ់រយ។ 

ទាំពរ័ ៤ នន ៨ 



CW= សាលាដែលទទលួសិសសទូទាំងក្រុង 

SA= សាលាទទលួសិសសដែលមានលរខណៈសម្បត្តិពិសសស 

 

Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Khmer) 

គ ម្ ោះសាលា ម្ររគេទ ក្ម្ររតិថ្នន ក្ ់ ពនិទ ុ ពនិទនុនការម្ររឡងទគូៅ វតតានអវតតាន អាក្របក្រិយិា តម្ររវូការបណនែរ 

Masterman, Julia R. High 
School 

SA ៥‐១២ ោ៉ា ងទបបាំផុ្សត្ A នងិ B នន
មុ្ខវទិាទាំងអស់។ សិសសភាគ
សក្ចើនដែលសគទទលួឲ្យចូលសរៀន 
មានពនិទុ A ទាំងអស់ ឬសឹងដត្
ទាំងអស់។  
សបើសិនជាសិសសោរ ់រយម្រ
ពីសាលាណាម្យួដែលក្បពន័ធ
ឲ្យពិនទុម្និដម្នជាអរសរ សគរច៏ង់
បានពនិទុរក្ម្តិ្ខពស់បាំផុ្សត្នន
ក្បពន័ធស ោះដែរ។ 

៨៨ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា (សិសសភាគសក្ចើនដែល
សគទទលួយរ បានពនិទុខពស់
ជាងសនោះសក្ចើន) 
 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សិសានុសិសសដែលមានចាំណងច់ងក់្បរួត្ក្បដជង
ដផ្សារវជិាជ ទូសៅ ក្ត្ូវបានសគសលើរទឹរចិត្តឲ្យោរ ់រយ។ 

Motivation High School SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៧០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

ត្ក្ម្ូវឲ្យ សធវើសមាា សន ៍និង ការសរសសរសារលបង។ 

Northeast High School 
International 
Baccalaureate Program 

SA ៩‐១២ A នងិ B សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨៥ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

 

Northeast High School 
Magnet Program 

SA ៩‐១២ A នងិ B សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨៥ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

 

ទាំពរ័ ៥ នន ៨ 



CW= សាលាដែលទទលួសិសសទូទាំងក្រុង 

SA= សាលាទទលួសិសសដែលមានលរខណៈសម្បត្តិពិសសស 

 

Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Khmer) 

គ ម្ ោះសាលា ម្ររគេទ ក្ម្ររតិថ្នន ក្ ់ ពនិទ ុ ពនិទនុនការម្ររឡងទគូៅ វតតានអវតតាន អាក្របក្រិយិា តម្ររវូការបណនែរ 

Parkway CC‐Middle 
College Program 

SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៦៣ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សិសសដែលម្និរស់សៅរាុងទីក្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
គ្នម នសិទធោិរ ់រយសុាំចូលសរៀនសៅសាលាសនោះសទ។ 
សិសសដែលមានសិទធោិរ ់រយ នឹងក្ត្ូវសគសុាំឲ្យម្រ 
សរសសរសារលបង។ 
អាទភិាពននការទទលួសិសស ក្ត្ូវបានសគផ្សដល់ឲ្យ 
សិសសណាដែលគ្នម នសមាជរិក្រមុ្ក្គសួារសៅសរៀនសៅ
ម្ហាវទិាល័យ។ 
សាលាត្ក្ម្ូវឲ្យសិសសដែលនឹងចូលសរៀនថ្នា រទ់ ី៩ 
ទាំងអស់សៅសរៀនសៅរែូវសដដ ជាម្យួ រម្មវធិ ីSummer 
Bridge។ 

Parkway West High 
School 

SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៧០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សិសានុសិសសដែលមានចាំណងច់ងក់្បរួត្ក្បដជង
ដផ្សារវជិាជ ទូសៅ។ 
សគអាចសុាំឲ្យសធវើការសមាា សន ៍

Parkway‐Northwest 
High School 

SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៧០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សាលាត្ក្ម្ូវឲ្យសម័ក្គចិត្តសធវើការបសក្ម្ើ សាលា/
សហ្គម្ន ៍នងិ សធវើសមាា សន។៍ 

Philadelphia High School 
for Girls 

SA ៩‐១២ A នងិ B សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៨៥ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សិសានុសិសសដែលមានចាំណងច់ងក់្បរួត្ក្បដជង
ដផ្សារវជិាជ ទូសៅ។ 
សគអាចសុាំឲ្យសធវើការសមាា សន ៍

ទាំពរ័ ៦ នន ៨ 



CW= សាលាដែលទទលួសិសសទូទាំងក្រុង 

SA= សាលាទទលួសិសសដែលមានលរខណៈសម្បត្តិពិសសស 

 

Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Khmer) 

គ ម្ ោះសាលា ម្ររគេទ ក្ម្ររតិថ្នន ក្ ់ ពនិទ ុ ពនិទនុនការម្ររឡងទគូៅ វតតានអវតតាន អាក្របក្រិយិា តម្ររវូការបណនែរ 

Philadelphia Military 
Academy 

CW ៩‐១២ A B ឬ C សៅរាុងរបាយ
ការណ៍ពនិទុសរុបរាុងសពល
ថមីៗសនោះ 

អត្ ់រព់ន័ធ ៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

ត្ក្ម្ូវឲ្យសធវើការហ្វរឹហ្វនឺសៅរែូវសដដ ។ ក្ត្វូយល់
ក្ពម្សគ្នរពតាម្ចាបរ់បស់ JROTC Cadet 
Creed និងចាបដ់ែល រព់ន័ធទាំងអស់។ 

Randolph Technical High 
School 

CW ៩‐១២     សិសានុសិសសដែលមានចាំណងច់ងក់្បរួត្ក្បដជង
ដផ្សារវជិាជ ទូសៅ និង មានបាំណងចងសិ់រាពីមុ្ខជាំ ញ 
និង បសចចរវទិា ដែលខែួនសក្ជើសសរ ើស ក្ត្ូវបានសគសលើរ
ទឹរចតិ្តឲ្យោរ ់រយ។ 

Robeson, Paul High 
School 

CW ៩‐១២ A B ឬ C សៅរាុងរបាយការណ៍
ពិនទុសរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

អត្ ់រព់ន័ធ ៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

សិសានុសិសសដែលមានចាំណងច់ងក់្បរួត្ក្បដជង
ដផ្សារវជិាជ ទូសៅ។ 

Saul, Walter B. High 
School 

SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

៧០ ភាគរយ ឬខពស់ជាង
សនោះ ននការក្បឡង PSSA 
ដផ្សារការអាន និង គណិត្
វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

 

Science Leadership 
Academy @ Beeber 
*Please be advised, to 
be considered for both 
SLA campuses, students 
must apply to both 
schools 

SA 5, ៩‐ 
១២ 

A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

រក្ម្តិ្សាទ ត្ជ់ាំ ញននការ
ក្បឡង PSSA ដផ្សារ ការ
អាន និង គណិត្វទិា 

ម្និអាចមានការឈបអ់ត្់
ចាបស់លើសព ី៥ ែងសទ។
ម្និអាចម្រសរៀនយតឺ្សពល
សលើសពី ៥ ែងសទ។ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

ត្ក្ម្ូវឲ្យសធវើការសមាា សនអ៍ាំពីគសក្មាងរចិចការ។ 
(ក្រុម្ក្គួសារក្ត្ូវទូរស័ពទសៅសាលាសែើម្បណីាត្់
សពលសមាា សន ៍ដែលនឹងក្បក្ពតឹ្តិសៅសៅសែើម្ដខ
តុ្លា នងិដខ វចិឆកិា។) 
សិសសថ្នា រទ់ី ៩‐១២ ‐ សាលាសាំណូម្ពរឲ្យសិសស
ដែលនឹងម្រសរៀនថ្នា រទ់ី ៩ សៅសរៀនសៅរែូវសដដ ម្យួ
សបាដ ហ៍្ ជាម្យួរម្មវធិី Summer Institute។ 

ទាំពរ័ ៧ នន ៨ 



CW= សាលាដែលទទលួសិសសទូទាំងក្រុង 

SA= សាលាទទលួសិសសដែលមានលរខណៈសម្បត្តិពិសសស 
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គ ម្ ោះសាលា ម្ររគេទ ក្ម្ររតិថ្នន ក្ ់ ពនិទ ុ ពនិទនុនការម្ររឡងទគូៅ វតតានអវតតាន អាក្របក្រិយិា តម្ររវូការបណនែរ 

Science Leadership 
Academy @ Center City 
*Please be advised, to 
be considered for both 
SLA campuses, students 
must apply to both 
schools 

SA ៩‐១២ A នងិ B អាចសលើរដលងឲ្យ
មាន C ម្យួ ចាំស ោះមុ្ខវទិាសាំ
ខាន់ៗ  សៅរាុងរបាយការណ៍ពនិទុ
សរុបរាុងសពលថមីៗសនោះ 

រក្ម្តិ្សាទ ត្ជ់ាំ ញននការ
ក្បឡង PSSA ដផ្សារ ការ
អាន និង គណិត្វទិា 

៩៥% ននវត្តមាន រាុងឆ្ា ាំ
សិរារនែងសៅ 

គ្នម នរបាយការណ៍អាំពី
ការោរវ់និយ័ សៅរាុង
របាយការណ៍ពិនទុសរុប
រាុងសពលថមីៗសនោះ 

ត្ក្ម្ូវឲ្យសធវើការសមាា សនអ៍ាំពីគសក្មាងរចិចការ។ 
(ក្រុម្ក្គួសារក្ត្ូវទូរស័ពទសៅសាលាសែើម្បណីាត្់
សពលសមាា សន ៍ដែលនឹងក្បក្ពតឹ្តិសៅសៅសែើម្ដខ
តុ្លា នងិដខ វចិឆកិា។) 
សាលាសាំណូម្ពរឲ្យសិសសដែលនឹងម្រសរៀនថ្នា រទ់ី 
៩ សៅសរៀនសៅរែូវសដដ ម្យួសបាដ ហ៍្ ជាម្យួរម្មវធិ ី
Summer Institute។ 

Swenson Arts/Tech High 
School 

CW ៩‐១២     សិសានុសិសសដែលមានចាំណងច់ងក់្បរួត្ក្បដជង
ដផ្សារវជិាជ ទូសៅ និង មានបាំណងចងសិ់រាពីមុ្ខជាំ ញ 
និង បសចចរវទិា ដែលខែួនសក្ជើសសរ ើស ក្ត្ូវបានសគសលើរ
ទឹរចតិ្តឲ្យោរ ់រយ។ 

The LINC CW ៩‐១២     បង្ហា ញចាំណាបអ់ារម្មណ៍ថ្នចងម់្រសរៀនសៅសាលា
សនោះ។ 

 
សិសានុសិសសដែលមានចាំណងច់ងក់្បរួត្ក្បដជង
ដផ្សារវជិាជ ទូសៅ។ 

The U School CW ៩‐១២     បង្ហា ញចាំណាបអ់ារម្មណ៍ថ្នចងម់្រសរៀនសៅសាលា
សនោះ។ 

 
៥០% ននសិសានុសិសស គឺម្រពីសលខត្ាំបន ់១០ 
ជុាំវញិសនោះ និង ៥០% ម្រពទូីទាំងក្រងុ។ 

The Workshop School 
 
 
 
 
 

 

CW ៩‐១២  
 
 
 
 
 

 

   អាទភិាពក្ត្ូវបានសគឲ្យសៅសិសានុសិសសដែល
រស់សៅដប៉ារខាងលិចននទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា។ 

បង្ហា ញចាំណាបអ់ារម្មណ៍ថ្នចងម់្រសរៀនសៅសាលា
សនោះ។ 

 

ទាំពរ័ ៨ នន ៨ 


