
 
 

Trường Thống Đốc Bắc Phần Carolina 

Những Thắc Mắc Thông Thường 

 

Governor’s School (Trường Thống Đốc) là gì? 

Governor’s School of North Carolina (Trường Thống Đốc Bắc Phần Carolina) là chương trình mùa hè nội 

trú trong 5 tuần rưỡi cho học sinh trung học có năng khiếu và tài năng. Học sinh lớp 10 và lớp 11 có thể ghi 

danh tham gia trong lãnh vực nghệ thuật và học sinh lớp 11 có thể ghi danh trong lãnh vực học tập. Chương 

trình giảng dạy tập trung vào khám phá những ý tưởng và khái niệm mới nhất trong mỗi lãnh vực, và không 

liên quan đến tín chỉ, bài thi hay cấp lớp. Học sinh học qua những buổi bàn thảo, tranh luận, thử nghiệm, và 

tất cả ý kiến và lý thuyết của những người tham gia đều được coi trọng. Học sinh nộp đơn xin học ở trường 

của các em và nhóm GCS giới thiệu những học sinh tham gia cho Hội Đồng Xét Tuyển của Trường Thống 

Đốc. Hội đồng chọn học sinh tham gia học qua một tiến trình ghi danh cạnh tranh.  

Con tôi có thể đủ tiêu chuẩn cho những lãnh vực nào? 

Học sinh lớp 10 và lớp 11có thể xin học trong lãnh vực nghệ thuật (nhạc cụ và thanh nhạc, khiêu vũ, nhạc 

kịch và nghệ thuật hình ảnh). Học sinh lớp 11có thể xin học tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, 

toán, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

Cách nào để con tôi đủ tiêu chuẩn học Trường Thống Đốc? 

Học sinh phải có điểm thành tích đủ tiêu chuẩn ở mức phân vi thứ 92. Có thể dùng Kết Quả Cuối Khóa 

cùng với điểm đánh giá PSAT hoặc Pre-ACT hay IOWA để xét đủ tiêu chuẩn .  

Học sinh sẽ được đề nghị hoàn tất đơn xin học, bao gồm: mẫu thông tin căn bản, hai bài luận do học sinh 

viết, mẫu sẵn sàng của cá nhân do học sinh điền thông tin, mẫu học sinh đủ tiêu chuẩn, và bảng điểm 

trung học, thư giới thiệu từ hai giáo viên khác nhau. 

Phí tổn để học Trường Thống Đốc là bao nhiêu? 

Học sinh GCS được học Trường Thống Đốc miễn phí. Học phí bao gồm tất cả các chi phí, gồm cả nhà ở, 

ăn uống và các hoạt động. Tất cả các chi phí được bao trả do đủ tiêu chuẩn và là một vinh dự để tham gia. 

Tại sao con tôi nên học Trường Thống Đốc? 

Học ở trường này là một cơ hội tuyệt vời để học tập và phát triển tư duy cho những học sinh được chọn. 

Học sinh được học trong môi trường thoải mái cùng với những học sinh tài năng khác ở khắp tiểu bang. 

Kinh nghiệm này có thể được ghi kèm trên hồ sơ cá nhân và đơn xin vào trường đại học của các em.  

Vấn đề an toàn  

Nhân viên của Trường Thống Đốc cố gắng bảo đảm an toàn cho mỗi học sinh. Chúng tôi có các thể thức 

và chánh sách nêu rõ những mong muốn cho cuộc sống nội trú, hành xử của học sinh và khách thăm. Học 

sinh và phụ huynh sẽ được xem lại những mong muốn này trong Quy Tắc Danh Dự và Sổ Tay Học Sinh 

phát cho mỗi học sinh.  

 



 
 

Nhà ở 

Trường Thống Đốc cho học sinh cơ hội ở trong khu trường sở, đồng thời được nhân viên của trường giám 

thị chặt chẽ. Học sinh nam và nữ ở hai nơi khác nhau và có người lớn đi kèm ở mỗi khu nhà ở. Học sinh 

được dùng hầu hết các tiện nghi của khu trường sở. Đôi khi sẽ có các buổi đi dã ngoại và bên ngoài 

trường, có nhân viên của Trường Thống Đốc đi cùng. Học sinh phải ở tại Trường Thống Đốc trong suốt 

thời gian của chương trình, trừ thời gian nghỉ giữa mùa theo lịch biểu. Phụ huynh phải có giấy cho phép 

thì người khác mới được đến thăm/đón con họ.  

Trường có những hoạt động gì? 

Học sinh có thể chọn nhiều hoạt động, từ khiêu vũ, cuộc thi ném đĩa nhựa đến trò chơi truy tìm kho báu. 

Có khách mời phát biểu, xem phim và biểu diễn của học sinh. Trong buổi tối cuối cùng, học sinh tham dự 

một buổi dạ tiệc hóa trang, buổi khiêu vũ bán trang trọng. 


