
 
 

Shule ya Gavana (Governor’s School)  ya North Carolina 

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara  

 

Shule ya Gavana ni nini? 

Shule ya Gavana ya North Carolina ni mpango wa makazi wa majira ya joto wa wiki tano na 

nusu unaotolewa kwa wanafunzi wa shule ya upili wenye vipawa na talanta. Wanafunzi katika 

daraja la 10 na 11 wanaweza kuomba kuhudhuria masomo ya sanaa na wanafunzi katika 

daraja la 11 wanaweza kuomba kuhudhuria masomo ya kitaaluma. Mtaala huo unazingatia 

uchunguzi wa maoni na dhana za hivi karibuni katika kila eneo, na haihusiki na sifa, majaribio, 

au alama. Wanafunzi hujifunza kupitia majadiliano, mijadala, majaribio; maoni na nadharia za 

washiriki wote huchukuliwa kwa uzito. Wanafunzi hutuma ombi kwenye shule zao nayo timu ya 

Shule za Kata ya Guilford hupendekeza washiriki kwa Kamati ya Uteuzi ya Shule ya Gavana. 

Wanafunzi watakao hudhuria huchaguliwa na kamati hiyo kupitia mchakato wa maombi ya 

ushindani.  

Mtoto wangu anaweza kuhitimu katika maeneo gani?  

Wanafunzi katika daraja la 10 na 11 wanaweza kuomba kushiriki katika sanaa (muziki wa sauti 

na vyombo, densi, sanaa ya michezo ya ukumbi na ya kuona). Wanafunzi katika daraja la 11 

wanaweza kuomba kushiriki katika Kiingereza, Kihispania, Ufaransa, hisabati, sayansi ya asili 

na sayansi ya kijamii. 

Mtoto wangu anaweza kustahili vipi kuingia Shule ya Gavana?  

Wanafunzi lazima wawe na alama inayostahili ambayo ni bora kuliko ya 92% ya waombaji 
wengine. Matokeo ya mwisho wa kozi yanaweza kutumika pamoja na PSAT au Pre-ACT au 
alama za tathmini za IOWA.  

Wanafunzi watatakiwa kukamilisha maombi ambayo ni pamoja na: fomu ya habari za msingi, 

insha mbili zilizoandikwa na mwanafunzi, fomu ya utayari wa kibinafsi iliyokamilishwa na 

mwanafunzi, fomu ya kustahiki kwa  mwanafunzi, hati ya shule ya upili, na barua za pendekezo 

kutoka kwa walimu wawili tofauti. 

Je, gharama ya kuhudhuria Shule ya Gavana ni gani? 

Shule ya Gavana ni bure kwa wanafunzi wa Shule za Kata ya Guilford. Ada ya mafundisho 

itagharamia gharama zote, pamoja na nyumba, milo na shughuli. Gharama zote 

zimeshughulikiwa kwa sababu ni heshima ya kuhitimu kuchaguliwa kushiriki.  

Kwa nini mtoto wangu ahudhurie shule ya Gavana? 

Ushiriki ni fursa nzuri ya kitaaluma na ukuaji wa kiakili kwa wanafunzi waliochaguliwa. 

Wanafunzi hupata uzoefu wa kusoma katika mazingira tulivu wakiwa pamoja na wanafunzi 

wengine walioendela kutoka jimbo lote. Uzoefu huu unaweza kujumuishwa katika maelezo yako 

ya kitaaluma na maombi ya chuo kikuu. 

Usalama  



 
Wafanyikazi wa Shule ya Gavana hufanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha usalama wa kila 

mwanafunzi. Kuna taratibu na sera ambazo zimewekwa kuelezea matarajio ya kuishi katika 

makazi, mwenendo wa wanafunzi, na wageni. Wanafunzi na wazazi watapata fursa ya kukagua 

matarajio katika Msimbo wa Heshima na Kitabu cha Wanafunzi ambacho kila mwanafunzi 

atapata.   

 

Makazi 

Shule ya Gavana inatoa fursa kwa wanafunzi kupata uzoefu wa kuishi katika vyuo vikuu wakiwa 
wamesimamiwa kwa karibu na wafanyikazi wa Shule ya Gavana. Wanafunzi wa kiume na wa 
kike wana makazi tofauti na wana msimamizi anayeishi katika kila ukumbi. Wanafunzi hupata 
huduma nyingi za chuo kikuu. Mara kwa mara safari za nje na safari zingine hupangwa chini ya 
usimamizi wa wafanyikazi wa Shule ya Gavana. Wanafunzi lazima wabaki katika Shule ya 
Gavana wakati wote wa programu, isipokuwa wakati wa mapumziko ya katikati ya kipindi. 
Wazazi lazima watoe hati zilizoandikwa za mtu yeyote anayeruhusiwa kumtembelea / 
kumchukua mtoto wao.    

Ni aina gani ya shughuli zinazotolewa? 

Wanafunzi wanaweza kuchagua shughuli tofauti kuanzia densi, mashindano ya frisbee hadi 

uwindaji wa ndege mla mizoga. Kuna wanenaji wageni, utazamaji wa filamu na maonyesho ya 

wanafunzi. Siku ya mwisho jioni, wanafunzi uhudhuria ngoma ya kifahari, ambayo ni densi isiyo 

rasmi.  


