TUYÊN BỐ SỨ MỆNH
Sứ mệnh của Halbert and Nancy Robinson Center for Young Scholars (RC,
Trung Tâm Robinson Dành Cho Học Giả Trẻ Halbert and Nancy) tại Đại Học
Washington gồm ba lĩnh vực: giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ. RC dẫn đầu
cả nước về việc phát triển các chương trình phục vụ học sinh trước khi vào
đại học và sinh viên trẻ có năng lực. Chúng tôi cam kết tăng cường khả năng
tiếp cận và bồi dưỡng tiềm năng của những học sinh/sinh viên bị gạt ra
ngoài lề và không được tham gia vào các cơ hội học tập nâng cao trong
quá khứ.
Thông qua các chương trình nhập học sớm, chúng tôi giúp học sinh chuẩn
bị sẵn sàng cho việc học đại học, đồng thời cung cấp cho các em cơ hội học
tập đầy thử thách và tăng tốc trong một cộng đồng sôi động đầy trí tuệ.
Chúng tôi cung cấp phương pháp tiếp cận cộng đồng thông qua các chương
trình nâng cao, phát triển chuyên môn, trực tuyến, mùa hè và Thứ Bảy.
Robinson Center là cơ sở nghiên cứu và khám phá ra phương thức thực
hành hiệu quả nhất, đồng thời duy trì vị thế là trung tâm nổi tiếng quốc tế
về giáo dục năng khiếu của UW.
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Thách Thức Mùa Hè (Lớp 5-6)
Học sinh trong chương trình Thách Thức Mùa Hè khám phá những khái niệm cơ
bản thông qua các hoạt động tương tác, thực tế. Giáo viên khuyến khích học sinh
học hỏi bằng cách khám phá và giải quyết vấn đề. Các lớp học được thiết kế để
khuyến khích sự tham gia sâu vào một chủ đề và hợp tác với các bạn cùng trang
lứa.
Mùa Hè Nâng Cao (Lớp 7-11)
Các khóa học Mùa Hè Nâng Cao cho phép học sinh khám phá một lĩnh vực cụ
thể, thoả mãn mong muốn trải nghiệm chuẩn bị cho việc học đại học đầy thử
thách, thêm động lực học các khóa học nâng cao, hoặc đơn giản là dành thời
gian cho các môn tự chọn và những hoạt động mà các em có thể phải từ bỏ
trong chương trình trung học phổ thông. Học sinh có quyền sử dụng các phòng
thí nghiệm nghiên cứu và cơ sở vật chất tại Đại Học Washington.

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO THỨ BẢY
Chương Trình Thứ Bảy cung cấp cho các học sinh trẻ một trải nghiệm học tập
năng động, đầy thách thức và truyền cảm hứng. Các khóa học về toán, khoa học,
viết và triết học được cung cấp cho học sinh Mẫu giáo-Lớp 8. Tất cả các khóa học
của chúng tôi đưa học sinh ra khỏi chương trình giảng dạy tiêu chuẩn để khám
phá các lĩnh vực của chủ đề được chọn trong một môi trường học tập thú vị và
hấp dẫn. Học sinh được trao cơ hội chấp nhận rủi ro, sáng tạo và mạo hiểm
trong việc học của mình. Các lớp học của chúng tôi coi trọng sự hợp tác và chia
sẻ ý tưởng với các bạn cùng trang lứa. Không có điểm số hay các bài kiểm tra.
Giáo viên hướng dẫn trong chương trình Thứ Bảy là các giáo viên và những người
đang hành nghề có kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ. Tất cả học sinh đang
nhận bữa trưa miễn phí hay giảm giá đều được miễn toàn bộ học phí.

Chương Trình Nhập Học Sớm tại Đại Học Washington là một chương
trình gồm hai giai đoạn, bắt đầu với Chuyển Tiếp. Chuyển Tiếp (TS) là
chương trình chuẩn bị cho đại học một năm, được đặt tại Robinson
Center for Young Scholars, nơi tiếp nhận một nhóm nhỏ các học sinh
dưới 15 tuổi vào mỗi Mùa Thu. Học sinh đã hoàn tất thành công chương
trình Chuyển Tiếp và chứng tỏ sự sẵn sàng cho việc học ở cấp đại học sẽ
chuyển lên Đại Học với tư cách là sinh viên toàn thời gian, thông qua
Chương Trình Nhập Học Sớm (EEP) vào năm sau đó. Để thành công trong
trải nghiệm học tập chuyên sâu và tăng tốc này, các ứng viên cần chứng
minh thành tích học tập, khả năng nghiên cứu học thuật và động lực của
mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp một trải nghiệm học tập đầy
thử thách và bổ ích được hỗ trợ bởi đội ngũ giảng viên, nhân viên cố vấn
có chuyên môn và một cộng đồng sôi nổi các bạn cùng trang lứa.

HỌC VIỆN UW DÀNH CHO CÁC HỌC GIẢ TRẺ
Học Viện UW là một chương trình nhập học sớm đầy cạnh tranh vào Đại
Học Washington dành cho học sinh trung học phổ thông. Học sinh nộp
đơn vào Học Viện UW trong năm học lớp 10, và nếu được nhận, sẽ rút
khỏi trường trung học phổ thông vào cuối năm lớp 10 để ghi danh là tân
sinh viên trúng tuyển vào Đại Học Washington. Với tư cách là học sinh
của UW, các em có quyền tự do theo đuổi mục tiêu của mình và tham gia
vào tất cả các cơ hội mà Trường Đại Học phải cung cấp. Trung Tâm
Robinson cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn học tập để đáp ứng nhu
cầu của các em khi còn là những sinh viên trẻ trong môi trường
đại học.

CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM ROBINSON
Chương Trình Trực Tuyến của Trung Tâm Robinson là một cơ hội học tập tăng
tốc do các giảng viên từ khoa Chuyển Tiếp cung cấp, mang đến chương trình
giảng dạy chuẩn bị cho việc học đại học tiên tiến trên nền tảng trực tuyến dành
cho tất cả học sinh trung học phổ thông. Chương trình này cung cấp các lớp học
và thử thách đa dạng cho học sinh trung học phổ thông nhằm giúp các em nâng
cao trải nghiệm học tập cấp đại học của mình trong tương lai.
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