
 

 

 

 

 

 
 KHÁI NIỆM 

The Cherry Creek Innovation Campus (CCIC) sẽ là một 
trường đại học độc lập và là một trường học chuẩn bị nghề 
nghiệp phù hợp cho học sinh trung học tại các trường 
Cherry Creek. Với những  chương trình giảng dạy bắt nguồn 
từ các kỹ năng và chứng chỉ trong thế giới thật, từ khoa học 
máy tính đến hàng không, đến sức khỏe, trường này sẽ cung 
cấp cho học sinh chiếc cầu nối mới và khả thi để đi đại học 
và thành công trong sự nghiệp. 

Dưới sự bảo trợ của nền Giáo Dục Kỹ Thuật Và Hướng 

Nghiệp (CTE), CCIC sẽ mở rộng những cam kết của Sở Học 
Chánh để chuẩn bị cho học sinh những nhu cầu trong học 
tập và trong chuyên nghiệp của thế kỷ 21. Những trải 
nghiệm học tập của học sinh sẽ tương đương với môi 
trường làm việc hiện đại, tập chung việc đưa học sinh vào 
nền văn hóa và môi trường của ngành công nghiệp. 

Các trường trung học sẽ tiếp tục cung cấp những chương 
trình CTE. Trường học này sẽ nâng cao những chương trình 
hiện tại, và cũng sẽ là nơi cung cấp các cơ hội giáo dục tiên 

tiến và tinh vi hơn cho học sinh. 
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  CHƯƠNG TRÌNH HỌC   

 Sản Xuất Tiên Tiến 

Chế Tạo | Sản Xuất | Gia Công 
 

Dịch Vụ Kinh Doanh 

Doanh Nhân | Tiếp Thị Kinh Doanh | Quản Lý 
Dự Án  

Sức Khỏe Và Chăm Sóc Sức Khỏe 
 Kỹ Thuật Viên Dược | Trợ Lý Y Tá Điều 

Dưỡng (CNA) | Vật Lý Trị Liệu (PT) & Phục 
Hồi Chức Năng (OT) | Kỹ Thuật Viên cho x`Sức 

Khỏe Tâm Thần 

 Khách Sạn Và Du Lịch 
 Quán Café Học Sinh | ProStart | Tổ Chức Sự 

Kiện | Quản Lý Du Lịch 

 
Kỹ Thuật Xây Dựng (Xây Dựng Thương Mại) 
Quản Lý Xây Dựng | Xây Dựng Công Trình Lớn 

  
IT & STEAM 

An Ninh Mạng | Khoa Học Dữ Liệu | Tư Duy, Thiết Kế Máy 
Bay Không Người Lái | Thực Tế Ảo | Rô Bốt 

Vận Chuyển 
             Kỹ Thuật Viên Ô Tô | Bảo Trì Hàng Không 
 

CHERRY CREEK INNOVATION CAMPUS 
8000 South Chambers Road, Centennial, CO 80112 

720-554-2600 

 Để biết thêm thông tin 

ccic.cherrycreekschools.org 
 

 
 

 

 

 

Truyền cảm hứng cho 

mỗi học sinh để suy 

nghĩ, để học tập, 

 để đạt thành tích, để 
quan tâm. 

• CCSD Mission 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRUỜNG HỌC  
Trường CCIC nằm trong trung tâm khu Dove Valley, là một 

ngôi trường hiện đại, với diện tích 117,000 feet vuông.  Học 

sinh và đối tác kinh doanh sẽ dễ dàng tiếp cận với trường 

học.  Ngôi trường này được xây dựng trên 40-mẫu đất gần 

phi trường Centennial và Trung Tâm Công Nghệ Denver. 

Những học sinh tham gia sẽ tiếp tục nhận chứng chỉ trung 

học từ trường của họ.  Học sinh sẽ học ở trường CCIC cách 

mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi chiều.  Mỗi trường trung 

học sẽ có dịch vụ đưa đón học sinh đến trường CCIC. 

Cho dù học sinh có kế hoặch sẽ đi đại học, gia nhập quân 

sự, hoặc đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học, CCIC sẽ 

 cung cấp cơ hội cho học sinh để đạt đuợc tín chỉ của đại học 

hoặc chứng chỉ của nghành công nghiệp.  Chúng tôi cam kết sự 

xuất sắc và cung cấp lợi thế cho tất cả học sinh tốt nghiệp trung 

học tại Cherry Creek.  Luôn luôn là một ngày tuyệt vời tại Sở 

Học Chánh Cherry Creek 

CHERRY CREEK INNOVATION 
CAMPUS 

Khai Giảng vào 
Tháng 8, 2019 


