
Chỉ Dẫn Nộp Đơn Xin Học Governor’s School  

Đơn Xin Học và Bài Luận 

• Nên dùng phông chữ Times New Roman, ghi nhãn theo hướng dẫn đơn xin học và in ra. 

• Bài luận là một phần quan trọng của tiến trình xét tuyển. Nên nhờ người lớn cho biết ý 

kiến về bài luận để giúp các em nộp bài luận tốt.  

• Những điều cần suy ngẫm:  

– Nội dung có nói đến cụ thể những gợi ý bài luận không?  

– Bài luận có tập trung vào gợi ý và được tổ chức theo cách hợp lý không? 

– Có các ví dụ và dẫn chứng cụ thể để hỗ trợ câu trả lời không? 

– Bài luận có được viết tốt, ít hoặc KHÔNG có lỗi ngữ pháp hoặc đánh vần không?  

Mẫu Sẵn Sàng Cá Nhân 

 Liệt kê những việc tham gia, các giải thưởng, danh dự trong nhiều lãnh vực sau đây: 

– Học tập (bảng tên danh dự, Các Tổ Chức Danh Dự, Toàn Quận, Y Sinh AIMS, 

v.v…) 

– Các hoạt động hướng đến dịch vụ (Câu Lạc Bộ Beta, Hội Đồng Học Sinh, Giải 

Thưởng Công Dân, các hoạt động học tập phục vụ, NCNAYO, JROTC, Ủy Ban 

Pow Wow, v.v…) 

– Các hoạt động thể thao (làm đội trưởng, Xét Tuyển Toàn Quận, AAU, khiêu vũ, 

cổ vũ, Đai Đen môn Võ Thuật, Nhóm Nhảy, Nhóm Khiêu Vũ Cộng Đồng, v.v…)  

– Tham gia cộng đồng (Hội Hướng Đạo Nam, Hội Hướng Đạo Nữ, các hoạt động 

nhà thờ, Jack & Jill, GLAAD, Các Câu Lạc Bộ cho Nam và Nữ, v.v…) 

– Việc làm (làm bán thời gian, số giờ làm việc) 

– Trách nhiệm ở nhà (chăm sóc em nhỏ) 

 Viết ra bất cứ chức vụ lãnh đạo nào các em đã làm (chủ tịch hội đồng, nhân viên văn 

phòng, trưởng nhóm). Việc tham gia vào những hoạt động này giúp các em chuẩn bị ra 

sao cho việc học ở Governor’s School (Trường Thống Đốc)? 

Khuyến Cáo 

• PHỤ HUYNH, NGƯỜI THÂN HAY HỌC SINH KHÔNG nên nộp giấy giới thiệu. 

• Các em phải có HAI mẫu giới thiệu do người biết rõ ưu điểm của các em trong lãnh vực 

xin học viết ra. 

• Phải có ít nhất MỘT giấy giới thiệu từ giáo viên trường trung học, tốt hơn là trong lãnh 

vực các em xin học. Giới thiệu này không cần phải từ giáo viên hiện tại của các em; 

nhưng phải từ một giáo viên trung học, người biết các em ham mê tri thức, yêu học tập và 

có thể học hỏi tốt từ Governor’s School. 

• Đề nghị người giới thiệu sớm để họ có đủ thời gian điền thông tin vào mẫu. 

• Hỏi xem họ có thoải mái giới thiệu tích cực cho các em không. 


