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Hướng Dẫn Của Sở Giáo Dục Philadelphia Về Việc Tuyển Sinh Vào các Trường Có Tiêu Chuẩn Tuyển Sinh Đặc Biệt Mùa Thu Năm 2018  

1. Quyết định tuyển sinh được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn mà mỗi trường đã công bố.  

2. Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ từ chối việc thu nhận một học sinh không là thường trú dân vào bất kỳ trường học hay chương trình học tập nào mà việc ghi 

danh đó sẽ đuổi một học sinh khác là thường trú dân hoặc bắt buộc Sở phải chịu thêm chi phí. 
3. Điều kiện duy nhất của người nộp đơn có thể được xét duyệt là để đảm bảo cộng đồng nhà trường có những thành viên đa dạng về nguồn gốc và kinh 

nghiệm cuộc sống. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để làm tăng sự công bằng và đa dạng của nhà trường. 

4. Do hạn chế về chỗ trống, không phải tất cả các ứng viên đủ điều kiện đều có thể được thu nhận vào học. 

5. Việc đình chỉ học tập bất hợp pháp sẽ không được xét duyệt khi đánh giá người nộp đơn. 

 

Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Bổ Sung Khác 

Academy At Palumbo SA 9‐ 12 
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 PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 88% trở 

lên.  

 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có báo 

cáo về kỷ luật 

xấu trong phiếu 

điểm gần đây 

nhất.  

 

Phải nộp bài luận mẫu  

Học sinh phải đến phỏng vấn nếu 

trong đơn xin nhập học không có đủ 

dữ liệu  

 

   

   

   

   

   

Achieving In Middle SA 5‐ 8 Điểm A, B, hoặc C 

trong phiếu điểm 

gần đây nhất. 

 

Điểm phân vị của 

các kỳ thi PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 70% trở 

lên. 

 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

 

School Academic   

Advancement Program 

(AIMS) Chương Trình 

AIMS tại Trường Tiểu 

Học Andrew Hamilton. 

 

  

  

  

   

Amy Northwest Middle SA 6‐ 8 Trong phiếu điểm 

gần đây nhất, tất cả 

các môn đều đạt 

được điểm A và B 

và không có hơn 2 

điểm  C.  

Điểm phân vị của 
các kỳ thi PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 70% trở 
lên. 
 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

 

School   
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

Arts Academy at Rush 

High School 

SA 9‐ 12 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 PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 80% trở 

lên. 

 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Học sinh nào hội đủ điều kiện về 

học tập được mời đến trình diền 

thử để được kiểm tra trình độ kỹ 

năng về lĩnh vực nghệ thuật mà 

học sinh đã chọn.  

Bodine, William W. 

High School 

SA 9‐ 12 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 PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 80% trở 

lên. 

 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

3 thơ giới thiệu của giáo viên, hiệu 

trưởng, hoặc 1 người trong ban 

lãnh đạo.   

Building 21 CW 9‐ 12 
    

Ưu tiên 60% cho học sinh 

trong địa phương. Có ý muốn 

học ở trường này.  

Central High School SA 9‐ 12 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 PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 88% trở 

lên. 

 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Phải nộp bài luận mẫu.  

Constitution High 

School 

CW 9‐ 12 Điểm A, B, hoặc 

C trong phiếu 

điểm gần đây 

nhất.  

N/A Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Phải nộp bài luận mẫu. 
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

Conwell, Russell 

Middle School 

SA 5‐ 8 Điểm A và B trong 

phiếu điểm gần đây 

nhất. 

 

Lớp 6 – 

Điểm phân vị của 

các kỳ thi PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 70% trở 

lên. 

Lớp 7 & 8 – 

Điểm phân vị 

của các kỳ thi 

PSSA môn Tập 

Đọc và Toán từ 

80% trở lên. 

 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Mỗi người ứng viên phải đến 

tham dự buổi phỏng vấn và 

kiểm tra tại Trường Conwell. 

Thông báo về buổi phỏng vấn này sẽ 

do trường gởi đi cung cấp. Phụ 

huynh/người giám hộ phải dẫn con 

em mình đến buổi phỏng vấn.   

Creative and 

Performing Arts High 

School 

SA 9‐ 12 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 PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 80% trở 

lên. 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Học sinh nào hội đủ điều kiện về 

học tập được mời đến trình diền 

thử để được kiểm tra trình độ kỹ 

năng về lĩnh vực nghệ thuật mà 

học sinh đã chọn.  

Dobbins, Murrell 

High School 

CW 9‐ 12 
    

Học sinh nào có động cơ mạnh 

mẽ để được thử thách về học tập 

và có ý muốn học hỏi về ngành 

nghề và công nghệ mà mình chọn 

đều được hoan nghênh nộp đơn 

vào học.  



CW= Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố 
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

Engineering & Science SA 7‐ 12 Trong phiếu điểm 

gần đây nhất, tất cả 

các môn chánh đều 

đạt được điểm A và 

B với ngoại lệ 1 

điểm C của môn phụ 

và không bị rớt môn 

nào.  

Điểm phân vị của 
các kỳ thi PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 85% trở 
lên. 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

Phải nộp bài luận mẫu.  

High School    

    

    

     

      

       

       

Franklin Learning 

Center 

SA 9‐ 12 
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 PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 80% trở 
lên. 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

Học sinh nào hội đủ điều kiện về học 
tập được mời đến trình diền thử để 
được kiểm tra trình độ kỹ năng về 
lĩnh vực nghệ thuật mà học sinh đã 
chọn.  

   

   

   

    

    

George Washington SA 9‐ 12 
Trong phiếu điểm 
gần đây nhất, tất cả 
các môn đều đạt 
được điểm A và B.  
 

Điểm phân vị của 
các kỳ thi PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 85% trở 
lên. 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

 

High School   

International   

Baccalaureate Program   

     

      

Girard Academic Music SA 5‐ 12 
Trong phiếu điểm 
gần đây nhất, tất cả 
các môn đều đạt 
được điểm A và B.  
 

Điểm phân vị của 
các kỳ thi PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 80% trở 
lên. 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

Học sinh nào hội đủ điều kiện về học 

tập được mời đến trình diền thử để 

được kiểm tra trình độ kỹ năng về 

lĩnh vực nghệ thuật mà học sinh đã 

chọn. Ưu tiên tuyển chọn học sinh 

đang học lớp 8 tại Trường. 

Program   

   

   

     

     



CW= Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố 
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

Highschool Of 

The Future 

CW 9‐ 12 
Trong phiếu điểm 

gần đây nhất, tất 

cả các môn đều 

đạt được điểm A, 

B và C.  

 

N/A Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

N/A 

Hill‐ Freedman 

World Academy 

SA 6‐ 12 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 PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 80% trở 

lên. 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Học sinh nào hội đủ điều kiện về 

học tập được mời đến để phỏng vấn 

và đánh giá theo thang điểm với nội 

dung về Kỹ Năng Của Thế Kỷ 21. 

Tất cả học sinh của Trường Hill‐
Freedman World Academy 

Middle Years phải nộp đơn xin 

nhập học lại.  

Lankenau High School SA 9‐ 12 Trong phiếu điểm 

gần đây nhất, tất 

cả các môn đều 

đạt được điểm A, 

B và C  

Điểm phân vị của 

các kỳ thi PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 70% trở 

lên. 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

N/A 

Mastbaum, Jules E. 

High School 

CW 9‐ 12 
    

Học sinh nào có động cơ mạnh 

mẽ để được thử thách về học tập 

và có ý muốn học hỏi về ngành 

nghề và công nghệ mà mình chọn 

đều được hoan nghênh nộp đơn 

vào học.  



CW= Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố 

SA= Trường Có Quy Định Tuyển Sinh Đặc Biệt 
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

Masterman,Julia R. 

High 

SA 5‐ 12 Điểm tối thiểu của 

tất cả các môn đều  

là điểm A và B. Hầu 
hết học sinh được 
tuyển vào đều có 
toàn bộ hoặc hầu hết 
là điểm A. 
Nếu hệ thống điểm 
số của trường nộp 
đơn không sử dụng  
chữ cái trong hệ 
thống điểm số của 
mình thì học sinh 
cũng phải đạt được 
trình độ cao nhất của 
hệ thống điểm số đó. 

Điểm phân vị của 
các kỳ thi PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 88% trở 
lên. 
(Hầu hết học sinh 
nào được tuyển vào 
đều được điểm 
cao.) 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  

 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

Học sinh nào có động cơ mạnh mẽ 

để được thử thách về học tập đều 

được hoan nghênh nộp đơn vào học. 

 

School   

   

   

     

     

      

      

      

       

       

       

       

       

       

Motivation High School SA 9‐ 12 
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 PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 70% trở 
lên. 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  

 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

Phỏng vấn và phải nộp bài luận mẫu.  

    

    

    

     

      

Northeast High School SA 9‐ 12 
Trong phiếu điểm 
gần đây nhất, tất cả 
các môn đều đạt 
được điểm A và B.  
 

Điểm phân vị của 
các kỳ thi PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 85% trở 
lên. 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  

 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

 

International   

Baccalaureate Program   

   

    

      



CW= Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố 
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

Northeast High School SA 9‐ 12 
Trong phiếu điểm 
gần đây nhất, tất cả 
các môn đều đạt 
được điểm A và B.  
 

Điểm phân vị của 
các kỳ thi PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 85% trở 
lên. 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

 

Magnet Program   

   

   

     

      

Parkway CC‐ Middle SA 9‐ 12 
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 PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 63% trở 

lên.  

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

Học sinh nào không cư ngụ trong 

thành phố Philadelphia thì không đủ 

điều kiện nhập học.  

Học sinh nào đủ tiêu chuẩn sẽ được 

mời đến để nộp bài luận mẫu. 

Việc tuyển sinh sẽ ưu tiên cho thế hệ 
học sinh đầu tiên vào đại học. 
 Chương trình chuyển tiếp mùa hè là 
bắt buộc cho tất cả học sinh sắp vào 
lớp 9.   
 

College Program   

   

   

    

     

       

       

       

       

       

Parkway West High SA 9‐ 12 
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 PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 70% trở 
lên. 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

Học sinh có động cơ mạnh mẽ để 
được thử thách về học tập. 
Có thể được yêu cầu phỏng vấn.  School   

   

   

     

      



CW= Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố 

SA= Trường Có Quy Định Tuyển Sinh Đặc Biệt 
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

Parkway‐ Northwest 

High School 

SA 9‐ 12 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 PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 70% trở 

lên. 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Phải đến phỏng vấn cá nhân 

và giờ làm việc tình nguyện 

cho trường và/hoặc cộng 

đồng. 

Philadelphia High 

School for Girls 

SA 9‐ 12 Trong phiếu điểm 

gần đây nhất, tất cả 

các môn đều đạt 

được điểm A và B.  

 

Điểm phân vị của 

các kỳ thi PSSA 

môn Tập Đọc và 

Toán từ 85% trở 

lên. 

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Học sinh có động cơ mạnh mẽ để 

được thử thách về học tập. 

Có thể được yêu cầu phỏng vấn.  

Philadelphia 

Military Academy 

CW 9‐ 12 Trong phiếu điểm 

gần đây nhất, tất 

cả các môn đều 

đạt được điểm A, 

B và C.  

 

N/A Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Bắt buộc tham dự khóa huấn luyện 

mùa hè; Phải đồng ý tuân thủ Tín 

Điều Thiếu Sinh Quân JROTC và 

tất cả các quy định có liên quan.  

Randolph Technical 

High School 

CW 9‐ 12 
    

Học sinh nào có động cơ mạnh 

mẽ để được thử thách về học tập 

và có ý muốn học hỏi về ngành 

nghề và công nghệ mà mình chọn 

đều được hoan nghênh nộp đơn 

vào học.  



CW= Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố 

SA= Trường Có Quy Định Tuyển Sinh Đặc Biệt 
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

Robeson, Paul High CW 9‐ 12 
Trong phiếu điểm 
gần đây nhất, tất cả 
các môn đều đạt 
được điểm A, B và 
C.  
 

N/A 
Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

Học sinh có động cơ mạnh mẽ để 
được thử thách về học tập. 

School    

    

     

      

      

Saul, Walter B. High SA 9‐ 12 
Trong phiếu điểm 
gần đây nhất, tất cả 
các môn đều đạt 
được điểm A và B 
với ngoại lệ 1 điểm 
C.  
 

Điểm phân vị của 
các kỳ thi PSSA 
môn Tập Đọc và 
Toán từ 70% trở 
lên. 

Số ngày đến 
trường năm học 
vừa qua là 95%.  
 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

 

School   

   

   

    

      

Science Leadership SA 5, 9‐  Trong phiếu điểm 

gần đây nhất, tất cả 

các môn đều đạt 

được điểm A và B 

với ngoại lệ 1 điểm 

C.  

 

Trình độ Thành 

Thạo trong kỳ thi 

PSSA môn Tập 

Đọc và Toán.  

Không được 

nghỉ học không 

phép quá 5 ngày; 

không được đi 

trễ quá 5 lần. 

Không có báo 
cáo về kỷ luật 
xấu trong phiếu 
điểm gần đây 
nhất. 

Bắt buộc phải tham dự phỏng vấn  

 (Gia đình phải gọi cho trường để lập 
cuộc hẹn phỏng vấn được tổ chức 
vào đầu tháng 10 và tháng 11.) 
Học sinh lớp 9‐ 12‐  Đề nghị tất cả 
học sinh sắp vào lớp 9 nên tham gia 
một tuần lể Học Viện Mùa Hè.   
 

Academy @ Beeber  12 

*Để được xét duyệt cho 

cả 2 khu vực SLA thì 

học sinh phải nộp đơn 

cho cả 2 trường.  

 

  

  

  

   

    

      

       



CW= Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố 

SA= Trường Có Quy Định Tuyển Sinh Đặc Biệt 
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

Science Leadership 

Academy @ Center 

City 

*Để được xét duyệt cho 

cả 2 khu vực SLA thì 

học sinh phải nộp đơn 

cho cả 2 trường. 

SA 9‐ 12 Trong phiếu điểm 

gần đây nhất, tất cả 

các môn đều đạt 

được điểm A và B 

với ngoại lệ 1 điểm 

C.  

Trình độ Thành 

Thạo trong kỳ 

thi PSSA môn 

Tập Đọc và 

Toán.  

Số ngày đến 

trường năm học 

vừa qua là 95%.  

 

Không có 

báo cáo về 

kỷ luật xấu 

trong phiếu 

điểm gần 

đây nhất. 

Bắt buộc phải tham dự phỏng vấn  

(Gia đình phải gọi cho trường để 

lập cuộc hẹn phỏng vấn được tổ 

chức vào đầu tháng 10 và tháng 

11.) Đề nghị tất cả học sinh sắp 

vào lớp 9 nên tham gia một tuần lể 

Học Viện Mùa Hè.   

 

Swenson Arts/Tech 

High School 

CW 9‐ 12 
    

Học sinh nào có động cơ mạnh 

mẽ để được thử thách về học tập 

và có ý muốn học hỏi về ngành 

nghề và công nghệ mà mình chọn 

đều được hoan nghênh nộp đơn 

vào học.  

The LINC CW 9‐ 12 
    Cho thấy có ý muốn theo học tại 

trường này.  
Học sinh có động cơ mạnh 

mẽ để được thử thách về 

học tập.  

The U School CW 9‐ 12 
    

Cho thấy có ý muốn theo học 

tại trường này.  
50% học sinh cư ngụ xung quanh 

10 mã số bưu điện và 50% là từ 

khắp thành phố.  



CW= Trường Tuyển Sinh Khắp Thành Phố 

SA= Trường Có Quy Định Tuyển Sinh Đặc Biệt 
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Tên Trường Loại Lớp Điểm Số Điểm Thi Tiêu 

Chuẩn  

Số Ngày Đến 

Trường 

Hạnh Kiểm Những Quy Định Khác 

The Workshop School CW 9‐ 12 
    

Ưu tiên cho học sinh nào cư ngụ 

ở vùng Phía Tây của thành phố. 

Cho thấy có ý muốn theo học tại 

trường này.  

 


