Những Câu hỏi thường gặp cho gia đình
School of the Arts @ Central Gwinnett High School là gì?
School of the Arts @ Central Gwinnett High School hay SOTA là
một trường trong phạm vi một trường học, cung cấp chương trình
giảng dạy chuẩn bị cho đại học nghiêm ngặt, kết hợp các môn học
bắt buộc với các lớp mỹ thuật mở rộng và các kỳ thực tập liên
quan đến nghệ thuật và kinh nghiệm làm việc tại một trường dự bị
chuyên nghiệp và chuyên nghiệp cấp độ. Các lĩnh vực tập trung sẽ
bao gồm nghệ thuật biểu diễn (âm nhạc, sân khấu, khiêu vũ),
nghệ thuật thị giác và công nghệ cho nghệ thuật. Các mối quan hệ
đối tác trong ngành độc đáo sẽ có sẵn cho học sinh trong từng lĩnh
vực trọng tâm.

Tại sao lại tập trung vào nghệ thuật?
Những học sinh tài năng về nghệ thuật sẽ phát triển và phát triển
với tư cách là nghệ sĩ và người biểu diễn tại SOTA. Với một
chương trình tập trung, dự bị chuyên nghiệp, SOTA sẽ chuẩn bị
cho học sinh vào đại học và sự nghiệp trong nghệ thuật và các
lĩnh vực liên quan. Và, đây là những cơ hội mà học sinh có thể
tìm thấy ngay tại Georgia, nơi các ngành công nghiệp sáng tạo là
một ngành trị giá 62,5 tỷ đô la, sử dụng hơn 200.000 nghệ sĩ, diễn
viên và nhân viên hành chính.

Trường này khác với các trường trung học thông thường
và các trường theo chủ đề GCPS như thế nào?
School of the Arts @ Central Gwinnett High School là một
“trường trong một trường học,” không phải là một trường trung
học riêng biệt. SOTA sẽ có một trợ lý hiệu trưởng được chỉ định
là một phần của nhóm quản trị Gwinnett Trung tâm. Chương trình
sẽ cung cấp một loạt các khóa học mỹ thuật với chương trình
Nhạc viện (yêu cầu thử giọng / danh mục đầu tư) và chương trình
Nghiên cứu sinh (không yêu cầu nhập học).

Trường Nghệ thuật ở đâu?
Chương trình sẽ được đặt tại Central Gwinnett High School (564
W. Crogan St. ở Lawrenceville). Cơ sở hiện đại, rộng 31.000
foot vuông của SOTA sẽ mở cửa vào tháng 8 năm 2021.

Ai có thể tham dự SOTA?
Trường Nghệ thuật sẽ phục vụ các học sinh của Trường Trung
học Central Gwinnett cũng như các học sinh từ khắp học khu đủ
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điều kiện để được phép chuyển trường. Học sinh chuyển tiếp có thể
thử giọng để theo học SOTA với tư cách là học sinh Nhạc viện
hoặc họ có thể tham dự SOTA trong chương trình Nghiên cứu sinh
(không cần thử giọng). Trong năm khai giảng, SOTA sẽ nhận học
sinh lớp 9 và lớp 10 đang lên.

Những chương trình mỹ thuật nào sẽ có sẵn?
Nhạc viện SOTA: Chương trình tập trung, dự bị chuyên nghiệp
này dành cho những học sinh có kế hoạch theo đuổi tầm nhìn nghệ
thuật của mình ở cấp đại học và / hoặc như một sự nghiệp. Học
sinh Nhạc viện sẽ theo học chuyên ngành mỹ thuật để tập trung
học, tối thiểu 4 môn mỹ thuật mỗi năm và sẽ dành 20 giờ mỗi tuần
trong chương trình học nghệ thuật của mình. Năm chương trình của
Nhạc viện SOTA là Nghệ thuật và Thiết kế, Khiêu vũ, Công nghệ
Âm nhạc và Sản xuất Âm thanh, Sân khấu và Giọng. Học sinh
nhạc viện có thể hoàn thành các khóa học chính trực tuyến để tối
đa hóa các khóa học mỹ thuật. Nhập học bằng cách thử giọng / gửi
danh mục đầu tư, được phép chuyển nhượng dễ dàng.
Nghiên cứu sinh của SOTA: Được thiết kế cho những học sinh có
niềm yêu thích mạnh mẽ với nghệ thuật, các chương trình Nghiên
cứu sinh mang đến cơ hội mở rộng khóa học tự chọn về viết sáng
tạo, âm nhạc (Bộ gõ, Đàn dây, Woodwinds) và sân khấu. Học sinh
có thể tham gia các khóa học trực tuyến và kết hợp để mở lịch học
các lớp mỹ thuật. Không có tiêu chuẩn nhập học, được phép
chuyển nhượng dễ dàng.

Phương tiện đi lại sẽ được cung cấp?
Dịch vụ đưa đón đến Trường Nghệ thuật sẽ được cung cấp cho
những học sinh sống trong khu vực học của Cenral Gwinnett. Học
sinh được nhận vào Trường Nghệ thuật từ bên ngoài của khu vực
phải tự cung cấp phương tiện di chuyển.

Những trường trung học cơ sở nào sẽ cung cấp chương
trình? Các trường Moore và Jordan là các trường trung cấp cho
trường Trung học Central Gwinnett. Tuy nhiên, Trường Nghệ thuật
mở cửa cho học sinh trên toàn khu học. Học sinh phải thử giọng
hoặc trình bày danh mục công việc để được nhận vào chương trình
Nhạc viện. Học sinh theo học từ bên ngoài khu Central Gwinnett
phải đủ điều kiện để được phép chuyển trường. Tìm hiểu thêm về
quy trình chuyển trường trên trang web SOTA.
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Trường có cung cấp chương trình giảng dạy của
Gwinnett không?
Có. Học sinh SOTA sẽ học và chứng tỏ khả năng thông thạo
chương trình giảng dạy Kiến thức và Kỹ năng Học thuật (AKS)
của Trường Công lập Quận Gwinnett, đồng thời tham gia vào các
lớp mỹ thuật mở rộng, thực tập và kinh nghiệm làm việc ở cấp độ
sơ cấp và chuyên nghiệp. Kế hoạch học tập được cá nhân hóa sẽ
đảm bảo rằng học sinh đạt được các mục tiêu học tập và nghệ
thuật của mình.

Chương trình giảng dạy tại trường sẽ khác như thế nào
so với những gì được giảng dạy ở nơi khác?
Học sinh nhạc viện sẽ có tùy chọn tham gia các lớp học chính trực
tuyến và trực tiếp. Học sinh sẽ tham gia tối thiểu bốn khóa học mỹ
thuật mỗi năm và có cơ hội hoàn thành các khóa học chính trực
tuyến, để lại nhiều thời gian hơn cho các khóa học mỹ thuật.
Các học sinh nhạc viện trong mỗi lĩnh vực nghiên cứu sẽ gặp nhau
mỗi ngày để khởi động thanh nhạc hoặc thể chất và tập trung hàng
ngày.

Các đặc điểm của tòa nhà mỹ thuật mới là gì? Tất cả các
chương trình mỹ thuật sẽ được đặt trong tòa nhà mới, có lối vào
riêng và dành riêng cho không gian mỹ thuật. Tòa nhà sẽ bao gồm:
 Một rạp chiếu phim hộp đen để dàn dựng linh hoạt và các
buổi biểu diễn dành cho khán giả nhỏ;
 Các phòng học nghệ thuật thị giác mới và phòng máy tính
nghệ thuật;
 Ban nhạc, dàn nhạc, dàn hợp xướng, công nghệ âm nhạc
và phòng thu âm mới và mở rộng;
 Phòng tập khiêu vũ;
 Trường học và lớp học riêng độc đáo và chuyên biệt; và
 Mở rộng biểu diễn, diễn tập và lưu trữ.

Điều kiện tiên quyết hoặc yêu cầu là gì?
Tất cả học sinh của trường trung học Central Gwinnett đều có thể
tiếp cận với chương trình mỹ thuật mới, cho dù họ muốn tham gia
một khóa học mỹ thuật, theo đuổi con đường mỹ thuật trong một
lĩnh vực chuyên ngành cụ thể, tham gia vào chương trình Nghiên
cứu sinh hay thi vào Nhạc viện.
Việc chấp nhận vào Nhạc viện SOTA dựa trên thử giọng / danh
mục đầu tư và dành cho học sinh được phân vùng theo bất kỳ
trường trung học GCPS nào. Ứng viên phải:
• Hoàn thành đơn đăng ký;và
• Tham gia một cuộc phỏng vấn, và tham gia một buổi thử
giọng hoặc nộp hồ sơ về ngành nghệ thuật mong muốn.

Học sinh SOTA có thể tham gia các hoạt động thể thao /
ngoại khóa không?
Việc chấp nhận nhập học vào SOTA vừa là cam kết giảng dạy vừa
là cam kết về thời gian ngoại khóa. Với các buổi diễn tập, triển lãm
và biểu diễn, học sinh sẽ khó có thời gian tham gia các hoạt động
bổ sung tại CGHS (trường học tại nhà của các em khi học tại
SOTA). Học sinh SOTA sẽ có cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ
và tổ chức liên quan đến nghệ thuật.

Trường sẽ cung cấp hướng dẫn cho người học tiếng Anh
(EL), các lớp năng khiếu, dịch vụ giáo dục đặc biệt, v.v.?
Có, chương trình sẽ phục vụ những học sinh đủ điều kiện nhận các
dịch vụ EL, giáo dục đặc biệt và năng khiếu.

Liệu học sinh tham dự có kiếm được chứng chỉ hoặc văn
bằng đặc biệt dựa trên các môn học của họ không?
Tất cả những học sinh hoàn thành lộ trình mỹ thuật gồm ba khóa
học trong một lĩnh vực tập trung đều đủ điều kiện tốt nghiệp với
Chứng chỉ Mỹ thuật do SOTA và Bộ Giáo dục Georgia trao tặng.
Học sinh Nhạc viện sẽ hoàn thành khóa thực tập liên quan đến
nghệ thuật và / hoặc có cơ hội biểu diễn hoặc làm việc ở hậu
trường trong các tác phẩm chuyên nghiệp với các nhà hát và tổ
chức nghệ thuật địa phương. Học sinh trong các chương trình Công
nghệ Âm nhạc và Sản xuất Âm thanh sẽ đủ điều kiện để đạt được
chứng chỉ ngành.

Học sinh sẽ chuẩn bị cho những chuyên ngành đại học
nào sau khi tốt nghiệp SOTA?
Học sinh tốt nghiệp SOTA sẽ được chuẩn bị cho một loạt các
chuyên ngành đại học biểu diễn và mỹ thuật dẫn đến
thị trường ngành công nghiệp sáng tạo ngày càng phát triển. Tuy
nhiên, vì học sinh sẽ học chương trình AKS nên các em sẽ sẵn sàng
cho bất kỳ chuyên ngành đại học nào mà các em muốn theo đuổi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh không chắc chắn về kế hoạch
sau khi tốt nghiệp trung học và liệu họ có theo đuổi sự
nghiệp nghệ thuật không? Học sinh trong chương trình này sẽ
được chuẩn bị cho bất cứ điều gì họ quyết định làm sau khi tốt
nghiệp. Lập kế hoạch học tập cá nhân cho các nghệ sĩ học sinh của
chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ sẽ tận dụng được tối đa trải nghiệm
của mình tại Trường Nghệ thuật.

Tôi có thể tìm hiểu thêm bằng cách nào?
Để biết thêm thông tin, hãy gửi email cho Hiệu trưởng Shane Orr
tại Shane.Orr@gcpsk12.org hoặc truy cập trang web tại
gcpsk12.org/SOTA.

School of the Arts @ Central Gwinnett High School được thiết kế để nuôi
dưỡng tài năng, sự quyết tâm và kỹ năng của nghệ sĩ, cung cấp cho học
sinh kinh nghiệm và giáo dục để theo đuổi đam mê của họ ở cấp độ đại
học và chuyên nghiệp.
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