
 

 

 

 

 

 
               الهدف

 مبنى و مستقلة مدرسةعن عبارة ستكون لإلبتكار كريك تشيري مدرسة

 الوصول كريك تشيري مدارس في الثانوية لطالب يمكن مهني استعداد

 و الحقيقي العالم مهارات في متجذر الدراسي المنهج ألن نظرا. اليه

 مهارات الى الحاسوب علم بين ما تتراوح التي التجارة شهادات

، فإن هذا المبنى سيوفر للطالب جسرا العافية و الصحة الى و الطيران

  .يأخذهم الى الكلية و المهن الناجحة

 لإلبتكار كريك تشيري مدرسة ستقوم التقني و المهني التعليم مظلة تحت

المهنية في توسيع نطاق التزامها بتهيئة الطالب للمتطلبات األكاديمية و ب

تجربة التعلم للطالب ستكون مماثلة ألحدث . القرن الواحد و العشرون

بيئات العمل مع التركيز على وضع المعلمين في ثقافة و مناخ قائم على 

  . الصناعة

 التقني التعليم برامج من واسعة مجموعة استضافة الثانوية المدارس ستواصل    

البرمجة الحالية و ستكون أيضا  تعزيز على الجديدة البناية هذه ستعمل. المهني و

  . موطنا لمزيد من الفرص التعليمية المتقدمة و المتطورة للطالب

  المسارات           

المتقدم التصنيع  

باآلالتالتقطيع  | االنتاج |التصنيع  

 الخدمات التجارية

األعمال ادارة المشاريع تسويق | المشاريع ادارة |  

العافية و الصحة  

الصيدلة تقني الممرضة مساعدة |  الوظيفي المعالج |     

العقلية الصحة لوكس    |  الترويضي و  

  السياحة و الضيافة

الطالب مقهى ستارت وبر |  الحفالت متنظي |  ادارة 

المنتجعات ادارة  

(ناءبال تجارة) التحتية البنية هندسة  

االنشاءات ادارة الكبيرة البنايات بناءفكرة  |   

الستيم و المعلومات تكنولوجيا  
يااللكترون األمن  بدون طائرات تصميم |المعلوماتيات |

االفتراضي الواقع |طيار  الروبوتات | 

 المواصالت

السيارات تكنولوجيا الطيران صيانة |   
 
 

لإلبتكار كريك تشيري مدرسة  

8000 South Chambers Road, Centennial, CO 80112 

720-554-2600 

 لمزيد من المعلومات

ccic.cherrycreekschools.org 
 

 
 

 

 

 

To inspire every 

student to think, to 

learn, 

to achieve, to care. 

• CCSD Mission 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفر فرصا للحصول س  لإلبتكار كريك تشيري مدرسة ، مباشرة

أو شهادات معترف بها في  \على ائتمان مدرسي قيم و 

نحن ملتزمون بالتميز و تقديم ميزة تنافسية لجميع خريجي .الصناعة

انه يوم رائع دائما في مدارس تشيري .مدارس  تشيري كريك 

.كريك  

 

 مدارسهم من شهادات على الحصول في المشاركون الطالب سيستمر

 خالل يوم كل لإلبتكار كريك تشيري مدرسة الى الطالب سيحضر.الثانوية

المدارس  كل ، مع توفير وسائل نقل من و الى الظهر بعد او الصباح جلسة

كانت خطط الطالب ما بعد الثانوية تشمل الكلية او حتى لو  .الثانوية

الدخول الى القوى العاملة  العسكرية  او  

المدرسي الحرم                                                        

و هي بناية  فالي، دوف قلب في لإلبتكارواقعة كريك تشيري مدرسة      

 سوف يكتشف الطالب و.قدم مربع 117000حديثة تبلغ مساحتها 

طريقة سهلة للوصول الى المبنى و الذي تم انشاءه على مساحة الممولون 

   .فدانا بالقرب من مطار سنتينيل و مركز دنفر التقني 40

 اإلفتتاح             مدرسة تشيري كريك لإلبتكار

2019, أغسطس   


