
ፕሮግራማችን 

አድቫንሲንግ ማኑፈክቸሪንግ 
              ፋብሪኬሽን |ፕሮዳክሸን | ማሽነሪ  

የቢዝነስ አገልግሎቶች ፡ 

 ስራ ፈጣሪነት/እንተርፐረነርሺፕ  | የንግድ ግብይት የልዩ 

ስራ /ፕሮጀክት አመራር  

ጤና እና ደህንነት 

ፋርማሲ ቴክኒሻን | CNA የጤና/የነርስ  ረዳት | ኦክፔሽናል 

እና ፍዝካል ቴራፒ (O T/PT) የአዕምሮ ጤንነት በህርያት 

ሆቴልና እና ቱሪዝም ፡፡ 

የተማሪ ካፌ | ProStart/ የመሰናዶ ዝግጅት ዕቅድ የሪዞርት 
አስተዳደር 

የመሠረተ ልማት ምህንድስና  

የግንባታ አስተዳደር | የትልልቅ -ግንባታ ጽንሰ-ሀሳብ  

ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ IT እና STEAM 

የኮምፕዩተር ደህንነት | የዳታ ሳይንስ 

 |  በሪሞት የምሰራ ትንንሽ አውሮፕላን ንድፈ አስተሳሰብ | 

Virtual Reality ምናባዊ እውነታ እይታ | ሮባትክስ  

ትራንስፖርተሽን 

ቴክንሽያን |  የአቪዬሽን ጥገና  

ጽንሰ-ሐሳብ። 
የቼሪ ክሪክ ኢኖቬሽን ካምፓስ እራሱን ችሎ የምንቀሳቀስ 

የኮሌጅ እና የሙያ ዝግጁነት ማዕከል ስሆን በቼሪ ክሪክ ትምህርት 
ቤቶች ውስጥ ለሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ተማሪዎች በሙሉ 
ክፍት ነው።  ስርአተ ትምህርቱ  በገሃዱ ዓለም እውቀቶችና ብዙ  
ዘርፍ በለቸው  የንግድ ሰርቲፊኬቶች ላይ  የተመሰረተ ስሆን 
እነዝህም   የኮምፕዩተር ሳይንስ፤ ኤቪዬሽንና ፤ ጤና ሳይንስ   
ያጠቃልላል። ይህ ተቋም አድስና ፈር ቀዳጅ የሆነ ስኬታማ የስራ 
መስክ  ድልድይ  ለተማሪዎች ያቀርባል። 

 
   በሙያና እና የቴክኒካዊ ትምህርት (CTE) /ማዕቀፍ ስር  CCIC 
የምባለው ደግሞ  ለ 21ኛው ክፍለዘመን በምመጥን መልኩ ተማሪዎችን 
ለአካዳሚክ እና ለፕሮፈሽናል ብቁነት  ለማዘጋጀት የድስትሪክቱን የልማት 
ጥረት ያሰፋዋል። የተማሪዎች  የመማሪያ ተሞክሮ አለ የተባለዉን ዘመናዊ  
የስራ አካባቢዎችን ይመስላል እንደዝሁም ትኩረቱም  ተማሪዎችን 
በኢንዱስትሪ-ተኮር ባህል እና ድባብ ላይ ማስቀመጥ ነው።     

 

የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤቶች ሰፊ የCTE ፕሮግራሞችን 
መስጠትን  ይቀጥላሉ። ይህ አዲሱ  ማዕከል የአሁኑን ፕሮግራሞች  
ያሻሽላል በተጨማሪም የላቁና  እና የተራቀቁ የትምህርት እድሎችን 
ለተማሪዎች ይሰጣል። 

CHERRY CREEK INNOVATION CAMPUS 

8000 South Chambers Road, Centennial, CO 80112 
720-554-2600 

ለተጨማሪ መረጃ ፡፡ 

ccic.cherrycreekschools.org 
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እያንዳንዱ ተማሪ 
እንድያስብ፤እንድማሪና 
እንድመረመር  ለሌላው 
ዴንታ ያለው እንድሆን 

• የCCSD ተልእኮ 
 

  

  

 



የቼሪ ክሪክ እኖቬሽን ካምፓስ  ኦገስት 2019 
ይከፈታል/ይጀምራል  

ካምፓሱ 
 Dove Valley በምበለው ሰፈር በግንባር ቦታ  በ117,000 ሱኬሪ 
ካሬ  ሜትር  ላይ የምገኘው ይህ የCCIC ካምፓስ እጅግ በጣም ዘመናዊ 
የሆነ  ተቋም ነው። ተማሪዎቻችንና እና የብዝነስ  አጋሮቻችን በሳንቴንያል  
አውሮፕላን ማረፊያና ዴንቨር ቴክ አቅራቢያ በሚገኝ በ 40 ሄክታር 

ስፋት ላይ የተገነባዉን ካምፓሳችንን  በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ ፡፡ - 

ተሳታፊ ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ማጠናቀቂያ ዲፕሎማቸዉን  ከየትምህርት 
ቤቶቻቸው   ማግኘታቸውን ይቀጥላሉ ፡፡ ተማሪዎች ወደ የቼሪ ክሪክ ካምፓስ 
የምመጡት በሳምንት ዉስጥ  በየቀኑ ሳይሆን አንድ ቀን እየዘለሉ  በምርጫቸው 

መሰረት ወይ የጥዋት/ወይንም የከሰአት ቦሃላ  ሽፍት ልሆን ይችላል እንደዝሁም 

የትምህርት ቤት የተማሪ መጉጓዣ/አዉቶብስ ወደ/እና ከየትምህርት ቤቶቻቸው 

ያመለልሳቸዋል። የተማሪዎች ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምረቃ/ማጠናቀቂያ  
እቅዶች ወደ ኮሌጅ ፣ ውትድሪና ፣ ወይም  ቀጥታ ወደ የሥራ ኃይል  

መግባት ቢሆንም እንኳን 

ካምፓሳችን (CCIC)  ተማሪዎች  የምወስዱት ኮርሶች   ነጥቡ ወደ ኮሌጅ 

እንድተለለፍላቸው   ወይም በኢንዱስትሪው/በመስኩ  ዕውቅና ያለው  

ማረጋገጫዎችን/ሠርተፍኬቶችን  እንድያገኙ  እድሎችን ይሰጠቸዋል ።
ለሁሉም የቼሪ ክሪክ ተመራቂዎች የላቀ ውጤት/ከፍተኛ ጥራት ያለው 
ትምህርትና ልዩ  ጥቅም ለማቅረብ    ቆርጠን እንሰራለን ፡፡ በቼሪ ክሪክ 

ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ ሁል ጊዜም ጥሩ ቀን ነው!.! 

  

  
   

    

 
 

 

  
 

 


