
 
 

 في والية شمال كارولينا Governor's Schoolمدرسة  

 أسئلة شائعة 

 ؟ Governor's School ما هي مدرسة 

في والية شمال كارولينا عبارة عن برنامج صيفي بنظام داخلي لطالب المرحلة الثانوية   Governor's Schoolمدرسة 

أسابيع ونصف.  يمكن للطالب في الصفين العاشر والحادي عشر التقدم بطلب للحضور في أحد   5الموهوبين والمتفوقين مدته 

أحد المجاالت األكاديمية. ويركز المنهاج  مجاالت الفنون ويمكن للطالب في الصف الحادي عشر التقدم بطلب للحضور في

على استكشاف أحدث األفكار والمفاهيم في كل من المجاالت وال يشتمل على ساعات معتمدة أو اختبارات أو عالمات.  يتعلم 

ديم الطالب من خالل النقاش والحوار والتجربة يتم أخذ جميع أفكار ونظريات المشاركين على محمل الجد. يقوم الطالب بتق

الطلب في مدرستهم ويقوم فريق مدارس مقاطعة جيلفورد بتوصية الطالب المشاركين إلى لجنة االختيار في مدرسة  

Governor’s School.ومن ثَم تقوم لجنة االختيار بتحديد الطالب المقبولين من خالل تقييم الطلبات بشكل تنافسي . 

 ما هي المجاالت التي يمكن لطفلي أن يتأهل لها؟ 

مكن للطالب في الصفين العاشر والحادي عشر التقدم بطلب للمشاركة في الفنون )الموسيقى واألدوات الصوتية والرقص  ي

والمسرح والفن البصري(.  ويمكن للطالب في الصف الحادي عشر التقدم بطلب للمشاركة باللغة اإلنجليزية واإلسبانية 

 االجتماعية.  والفرنسية والرياضيات والعلوم الطبيعية والعلوم

 ؟ Governor's School كيف يمكن لطفلي التأهل لمدرسة

المئوية.  ويمكن استخدام نتائج نهاية الدورة جنباً إلى جنب   92يجب أن يكون الطالب حاصل على عالمة ضمن شريحة الـ 
 .   JOWAأو  Pre-ACTأو   PSATمع عالمات تقييم الـ 

سيُطلب من الطالب إكمال الطلب الذي يتضمن: نموذج معلومات أساسي ومقاالن كتبهما الطالب ونموذج االستعداد الشخصي  

 الذي أكمله الطالب ونموذج أهلية الطالب وشهادة المدرسة الثانوية وخطابات توصية من ُمعل َِّمين اثنين مختلفين.

 ؟ Governor's School ما هي تكلفة االلتحاق بمدرسة

مجانية لطالب مدارس مقاطعة جيلفورد. تُغطي الرسوم الدراسية جميع النفقات بما في  Governor's Schoolإن مدرسة 

 للمشاركة يُعتبرا من الشرف.  ذلك السكن والوجبات واألنشطة. يتم تغطية جميع النفقات ألن التأهل واالختيار

 ؟ Governor's School ما هي أسباب ذهاب طفلي إلى مدرسة

المشاركة هي فرصة رائعة للعقلية األكاديمية والنمو للطالب الذين تم اختيارهم.  يختبر الطالب التعلم في بيئة مريحة إلى  

 وطلب االلتحاقجانب الطالب المتقدمين اآلخرين في جميع أنحاء الوالية. يمكن إدراج هذه التجربة على السيرة الذاتية 

 بالجامعة.

 السالمة  

بجد لضمان سالمة كل طالب.  وتوجد إجراءات وسياسات تحدد توقعات  Governor’s Schoolيعمل موظفو مدرسة  

المعيشة السكنية وسلوك الطالب والزوار.  ستتاح للطالب وأولياء األمور الفرصة لمراجعة التوقعات في قانون الشرف ودليل  

 الطالب الذي سيحصل عليه كل طالب.  

 

 



 
 اإلسكان

الفرصة للطالب لتجربة العيش في الحرم الجامعي بينما يتم اإلشراف عليهم عن كثب  Governor’s Schoolدرسة تتيح م
.  يتم توفير سكن منفصل لكل من الطالب والطالبات كما يعيش ُمشرف بالغ Governor's Schoolمن قِّبل موظفي مدرسة 

احة في الحرم الجامعي.  في بعض األحيان، يتم تحديد في كل قاعة سكن.  يمكن للطالب الوصول إلى معظم وسائل الر
.  يجب على الطالب البقاء في  Governor's Schoolمواعيد رحالت ميدانية وغيرها من الرحالت من قِّبل موظفي مدرسة 

قديم طوال فترة البرنامج باستثناء عطلة منتصف الدورة المقررة.  يجب على أولياء األمور ت  Governor's Schoolمدرسة 
 وثائق مكتوبة لتحديد أي شخص يُسمح له بزيارة أو استالم الطفل.   

 ما هي أنواع األنشطة المقدمة؟ 

بي ولعبة البحث عن الكنز.   زيمكن للطالب االختيار من بين العديد من األنشطة التي تتراوح بين بطوالت الرقص والفري

في المساء األخير، يحضر الطالب حفلة تنكرية وهي حفلة  و.  هناك المتحدثون الضيوف وعروض األفالم والعروض الطالبية

 رقص شبه رسمية. 


