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Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ,

Vào năm 2018, Đạo Luật 158 đã được thống đốc ký thành luật nêu rõ các quy định tốt nghiệp của tiểu bang 
có hiệu lực đối với học sinh từ Lớp 2023 trở lên. Để tốt nghiệp trung học, học sinh phải đáp ứng tất cả những 
quy định tốt nghiệp của địa phương liên quan đến tín chỉ và môn học cùng với các quy định của tiểu bang 
được nêu trong Đạo Luật 158. Ở Philadelphia, những quy định đó bao gồm có được tổng cộng 23,5 tín chỉ 
của các khóa học thích hợp và hoàn tất thành công Dự Án Dịch Vụ Học Tập.

Học sinh cũng phải đáp ứng một trong năm lộ trình của Bang Pennsylvania được nêu dưới đây để lấy bằng 
tốt nghiệp và chứng minh sự sẵn sàng cho ngành nghề và / hoặc đại học. Bạn có thể tìm thêm thông tin về 
những quy định tốt nghiệp của bang Pennsylvania tại: www.philasd.org/gradreq. 

Ban giám hiệu, giáo viên tư vấn và các thành viên khác trong nhóm của trường sẽ làm việc chặt chẽ với từng 
học sinh để xem xét và giúp học sinh quyết định lộ trình nào là tốt nhất để đáp ứng được các quy định tốt 
nghiệp trên toàn tiểu bang này.

Vui lòng gọi cho trường và hẹn gặp để trao đổi với giáo viên tư vấn của con bạn nếu bạn có thắc mắc về Đạo 
Luật 158 và / hoặc lộ trình tốt nghiệp của con bạn. Một lá thư sẽ được gửi riêng đến phụ huynh của học sinh 
lớp 12 hiện tại, học sinh lớp 11 và học sinh lớp 10, thông báo cho họ về tình trạng hiện tại của học sinh liên 
quan đến quy định tốt nghiệp và các lộ trình được đề xuất.

Trong những tuần lễ sắp tới, Văn Phòng Kết Nối Gia Đình và Sẵn Sàng Sau Trung Học của Sở Giáo Dục sẽ 
tổ chức các phiên họp cung cấp thông tin sau đây để giúp học sinh và gia đình hiểu rõ hơn về những quy 
định của tiểu bang PA. Hãy gởi đăng ký cho các sự kiện sau đây.

● Phiên Họp Thông Tin Cho Gia Đình – 19 tháng 10, 2022; 12:00 - 1:00 trưa (LINK) 
● Phiên Họp Thông Tin Cho Gia Đình - 19 tháng 10, 2022; 5:30 - 6:30 chiều (LINK)
● Giờ Làm Việc Hỗ Trợ Gia Đình - 20 tháng 10, 2022; 10:00 - 11:00 trưa và 5:00 – 6:00 chiều (LINK)
● Giờ Làm Việc Hỗ Trợ Gia Đình – 27 tháng 10, 2022; 10:00 - 11:00 trưa và 5:00 – 6:00 chiều (LINK)
● Phiên Họp Thông Tin FACT -  15 tháng 11, 2022; 10:00 - 11:00 trưa (LINK) và 6:00 – 7:00 tối (LINK)

Đạo Luật 158 – Lộ Trình Tốt Nghiệp Của Tiểu Bang 

Để đáp ứng những quy định tốt nghiệp của tiểu bang, học sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về sau phải đáp 
ứng một trong các lựa chọn lộ trình sau đây:

Lộ Trình 1 Điểm Thành Thạo Trong Kỳ Thi Keystone: Đạt được điểm Thành Thạo hoặc Cao Cấp trong cả 
ba bài thi Keystone (Đại Số I, Văn Chương và Sinh Vật)
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Lộ Trình 2 Điểm Tổng Hợp Trong Kỳ Thi Keystone: Điểm tổng hợp trong các bài thi Đại Số I, Văn Chương 
và Sinh Vật đạt yêu cầu (4452) (đồng thời đạt được ít nhất một điểm thành thạo / nâng cao và không có điểm 
nào dưới điểm cơ bản trong hai bài thi còn lại)

Lộ Trình 3 Giáo Dục Kỹ Thuật và Hướng Nghiệp: Tập Trung CTE (học sinh đã hoàn thành 50% hoặc cao 
hơn chương trình CTE đã đăng ký): Hoàn tất thành công các quy định dựa trên cấp lớp, được thiết lập tại địa 
phương đối với các lĩnh vực học tập liên quan đến mỗi kỳ thi Keystone (tức là đậu kỳ thi cuối khóa Môn Đại 
Số I, Sinh Vật và Anh Văn 2) và MỘT trong những điều sau:

● Đạt được chứng chỉ năng lực ngành
● Chứng minh khả năng thành công cao trong bài thi năng lực ngành
● Sẵn sàng để tiếp tục tham gia vào chương trình nghiên cứu của Tập Trung CTE 

Lộ Trình 4 Kỳ Thi Thế: Hoàn tất thành công những quy định dựa trên cấp lớp, được thiết lập tại địa phương 
đối với các lĩnh vực học tập liên quan đến kỳ thi Keystone (tức là đậu kỳ thi cuối khóa Môn Đại Số I, Sinh Vật 
và Anh Văn 2) VÀ một trong những điều sau:

 Đạt được số điểm được quy định trong kỳ thi thế đã được phê duyệt: SAT (1010), PSAT (970), ACT 
(21), ASVAB (31)

 Đạt được Trình Độ Vàng trở lên trong Kỳ Thi ACT WorkKeys 
 Đạt 3 điểm trở lên trong (các) Kỳ Thi AP (Xếp Loại Cao Cấp) liên quan đến từng nội dung Kỳ Thi 

Keystone và điểm thấp hơn điểm Thành Thạo 
 Đạt 4 điểm trở lên trong (các) Kỳ Thi IB (Tú Tài Quốc Tế) liên quan đến từng nội dung Kỳ Thi Keystone 

và điểm thấp hơn điểm Thành Thạo 
 Hoàn tất thành công (các) khóa học ghi danh kép đồng thời liên quan đến từng nội dung Kỳ Thi 

Keystone và điểm thấp hơn điểm Thành Thạo 
 Hoàn tất thành công chương trình trước khi học việc 
 Được chấp nhận vào chương trình 4 năm của Tổ Chức Giáo Dục Đại Học (IHE) phi lợi nhuận đối với 

các môn học ở trình độ đại học 

Lộ Trình 5 Dựa Vào Bằng Chứng: Hoàn tất thành công những quy định dựa trên cấp lớp được thiết lập tại 
địa phương đối với các lĩnh vực học tập liên quan đến mỗi kỳ thi Keystone (tức là đậu kỳ thi cuối khóa môn 
Đại Số I, Sinh Vật và Anh Văn 2) VÀ chứng minh ba (3) bằng chứng phù hợp với mục tiêu và kế hoạch 
hướng nghiệp của học sinh bao gồm:
 

● MỘT hoặc nhiều hơn những điều sau đây: 
Đạt được Trình Độ Bạc trở lên trong Kỳ Thi ACT WorkKeys
Đạt 3 điểm trở lên trong bất kỳ Kỳ Thi Xếp Loại Cao Cấp nào
Đạt 3 điểm trở lên trong bất kỳ Kỳ Thi Tú Tài Quốc Tế nào
Được chấp nhận vào Tổ Chức Giáo Dục Đại Học (IHE) được công nhận, phi lợi nhận đối với các 
môn học ở trình độ đại học 
Được công nhận chứng chỉ ngành
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Hoàn tất thành công bất kỳ khóa học nào đang đăng ký hoặc sau trung học

● Và không quá HAI bằng chứng bổ sung từ những điều sau đây: 
Đạt được điểm Thành Thạo hoặc Cao Cấp trong bất kỳ Kỳ Thi Keystone nào 
Thư đảm bảo việc làm việc toàn thời gian hoặc nhập ngũ. 
Hoàn tất chương trình giáo dục thực tập, thực tập hoặc hợp tác
Hoàn tất thành công một dự án dịch vụ học tập
Tuân thủ những quy định học tập của NCAA Division II

Chúng tôi cam kết đảm bảo hỗ trợ mức độ cao cho học sinh và gia đình để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của 
học sinh.

Trân trọng,

Jovan A. Moore
Trưởng 


