نصائح حول طلب االلتحاق بمدرسة Governor's School
طلب االلتحاق والمقاالت
•

يجب أن يتم طباعتها باستخدام الخط ال ُمس ّمى بـ  Times New Romanوأن يتم تصنيفها وفقًا إلرشادات التطبيق
وطباعتها.

•

جزء كبير من عملية االختيار يكون بنا ًء على المقاالت .لذا ننصح القيام بالطلب من شخص بالغ أن يقدم مالحظات
حول مقاالتك لمساعدتك في تقديم موضوع إنشائي مكتوب بشكل جيد.

•

أشياء يجب اعتبارها:
– هل يعالج المحتوى موضوع المقالة بشكل خاص؟
– هل يركز المحتوى على موضوع المقالة وهل هو ُمن َّ
ظم بأسلوب منطقي؟
– هل هناك أمثلة وتوضيح لدعم اإلجابة؟
– هل المقالة مكتوبة بشكل جيد مع القليل أو بال أخطاء نحوية أو إمالئية؟

نموذج االستعداد الشخصي
•

إدراج المشاركة والجوائز والتكريم في المجاالت التالية:
–
–
–
–
–
–

•

األكاديمي( :قائمة الشرف وجمعيات الشرف وعلى مستوى جميع المقاطعات ومدرسة  AIMSللطب
الحيوي ...إلخ).
هادف للخدمة ( Beta Clubومجلس الطالب وجوائز المواطنة وأنشطة تعلُّم الخدمة ومنظمة الشباب من
األمريكيين األصليين في والية شمال كارولينا ( )NCNAYOوفيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( )JROTCولجنة  ...Pow Wowإلخ).
الرياضي (منصب الكابتن واختيارات على مستوى جميع المقاطعات واتحاد الرياضيين الهواة والرقص
والتشجيع والحزام األسود في فنون القتال وفريق الـ  Stepوفريق الرقص المجتمعي ...الخ).
المشاركة المجتمعية (فتيان الكشافة وفتيات الكشافة وأنشطة الكنيسة ومنظمة  Jack & Jillواتحاد المثليين
والمثليات ضد التشهير ( )GLAADونادي البنين والبنات ...إلخ)
العمالة (بدوام جزئي وعدد الساعات)
المسؤوليات المنزلية (رعاية األشقاء األصغر سنا)

قم بتضمين أي مناصب قيادية شغلتها (رئاسة لجنة أو ضابط أو كابتن فريق) .كيف أعدتك مشاركتك في هذه
األنشطة لتجربة مدرسة Governor's School؟

التوصيات
•

يجب أال يقدم أي من الوالدين أو األقارب أو الطالب توصية.

•

يجب أن يكون لديك اثنتين من استمارات التوصية تم استكمالهما بواسطة أشخاص يمكنهم التحدث عن نقاط القوة
لديك في مجال الترشيح.

•

يجب أن يكون هناك توصية واحدة على األقل من معلم للمرحلة الثانوية ويفضل أن يكون ذلك في مجال الترشيح.
وليس من الضروري أن يكون من المعلمين الحاليين ولكن يجب أن تكون من معلم للمرحلة الثانوية يمكنه التحدث
إلى فضولك الفكري وحب التعلم وإمكانية االستفادة من تجربة مدرسة .Governor's School

•

اطلب في وقت مبكر بما يكفي لقيام مقدمي التوصية باستكمال النموذج.

•

اسأل إذا كان الشخص يشعر بالراحة بعمل توصية إيجابية في حقك عند ملء النموذج.

