
 
 

Cách Thức 

Giải Thưởng  
The Seal of Biliteracy 

_____________ 

Trung Học 

  

Sở Giáo Dục Philadelphia 
 Văn Phòng Chương Trình 

Giảng Dạy Đa Ngôn Ngữ 

(OMCP)                                 

215-400-4240 

Kỳ Thi/ Ngôn 

Ngữ Có Sẵn  

Hãy bảo đảm là kỳ thi mà bạn 

dự định thi có sẵn bằng ngôn 

ngữ (Xếp Loại Cao Cấp AP, IB 

hoặc SAT) mà bạn muốn chứng 

tỏ sự thành thạo.  

 
Nếu ngôn ngữ của bạn không  

có trong danh sách ở trên, thì 

văn phòng chúng tôi 

sẽ cung cấp kỳ thi.  
 

 

1. Khóa Học & Kỳ Thi: học lớp 

Ngôn Ngữ Thế Giới trên 3 năm & 

kỳ thi Ngôn Ngữ Thế Giới  

(3+AP, 5+ IB hoặc 600+SAT). 

2. Chỉ Thi: chỉ thi Ngôn Ngữ Thế 

Giới với điểm cao (4+AP hoặc 

700+SAT). 

3. Học Bạ Nước Ngoài: Học bạ của 

nước bản xứ từ lớp 6 trở lên bao 

gồm học hơn 3 năm môn Ngữ Văn 

bằng ngôn ngữ không phải là Anh 

Ngữ với điểm trung bình là điểm 

“B” hoặc cao hơn. 

 

Email cho chúng tôi tại 

sealofbiliteracy@philasd.org 

nếu bạn muốn hoàn tất đơn  

mailto:sealofbiliteracy@philasd.org
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Tiêu Chuẩn Anh Văn:  

Những học sinh hội đủ các tiêu chí được 

mô tả trong tài liệu này liên quan đến trình 

độ thành thạo của họ về cả hai, Anh Ngữ 

và một ngôn ngữ khác tiếng Anh. 

Dấu Ấn Song Ngữ dành cho tất cả học sinh 

thành thạo theo tiêu chuẩn học thuật Anh 

Ngữ và bất kỳ ngôn ngữ nào khác.  

Điểm trung bình GPA là 3.0 trở lên với 

môn Anh Văn từ lớp 10 đến lớp 12 được 

điểm “B” hoặc cao hơn .  

và 

điểm “Thành Thạo” môn Văn Chương 

trong Kỳ Thi Keystone hoặc 4.5 trở lên 

trong kỳ thi ACCESS gần đây nhất 

(phiên bản thi trung học).  

Mục đích để giúp cho học sinh nhận ra rằng 

song ngữ là một tài sản và để cung cấp động 

lực cho các em được thành công tại trường. 

Một mục tiêu quan trọng khác là kết nối 

những học sinh song ngữ với các cơ quan 

tuyển dụng nhân viên.  

 

 

 

 

 Đơn này có trên tài khoản Naviance của bạn.  

Tiêu Chí Ngôn Ngữ Khác 

Hơn Là Anh Ngữ: 

Bạn có 3 cách để chứng tỏ sự thành thạo 

về ngôn ngữ mà bạn chọn. Bạn phải 

chọn 1 cách để hội đủ điều kiện trước 

khi tốt nghiệp.  

Seal of Biliteracy (Dấu Ấn Song Ngữ) là 

một giải thưởng được trường, Sở, hoặc 

phòng giáo dục của quận cấp cho học sinh 

nào đã học và đạt được trình độ thành thạo 

2 hoặc nhiều ngôn ngữ cho đến khi tốt 

nghiệp trung học. 

3.0+ 

 


