
 College Credit Plus (CCP)برنامج 

 !College Credit Plus (CCP)عزز جاھزیتك المھنیة ونجاحك بعد المرحلة الثانویة بااللتحاق ببرنامج 

الصفوف السابع إلى  (العالمات من أجل الجامعة بلس)، ھو برنامج والیة أوھایو لاللتحاق المزدوج الذي یتیح لطالب CCPبرنامج 
) الفرصة الكتساب العالمات (الوحدات الدراسیة أو الساعات المعتمدة) للدراسة الجامعیة (كلیات/ جامعات) 7–12الثاني عشر (

والمرحلة الثانویة في نفس الوقت، وذلك عن طریق دراسة مقررات (مواد) من كلیات أو جامعات والیة أوھایو بدون تكلفة أو تكلفة 
أو نتیجة اختبار  3.0 (GPA)على الطالب وعائالتھم! وھذه الفرصة مفتوحة للطالب الحاصلین على معدل درجات تراكمي  محدودة
 مؤِھلة.

. ویمكن الحصول على النموذج (االستمارة) 2021احرص على تقدیم خطاب نیة عبر اإلنترنت بحلول األول من شھر مایو/ أیار 
CPS :(-https://www.cpsرس سینسیناتي التعلیمیة (على الموقع اإللكتروني لمنطقة مدا

plus-credit-k12.org/academics/college 
 

 المتوفرة!تحدث المرشد المدرسي الخاص بك للحصول على المزید من المعلومات حول المقررات الدراسیة 
 

 ): Aiken High Schoolمدرسة أیكن الثانویة ( ●
اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات وتاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة من خالل كلیة سینكلیر  - CCPمواد برنامج  ○

 ). Sinclair Community Collegeالمجتمعیة (
 Riverview، و Virtual High School، و Oyler School، و Gilbert A. Dater High Schoolمدارس  ●

East Academy: 
o  .ُتقدم الفصول بحرم الكلیة 

 ):Gamble Montessori High Schoolمدرسة غامبل مونتیسوري الثانویة ( •
 مقررات الزراعة من كلیة كالرك ستیت المجتمعیة  - CCPمواد برنامج 

)Clark State Community College .( 
 ): Hughes STEM High Schoolمدرسة ھیوز ستیم الثانویة ( ●

اللغة اإلنجلیزیة، التاریخ، التشریح والفسیولوجیا (وظائف األعضاء)، الریاضیات من خالل  - CCPمواد برنامج  ○
 ). Cincinnati State Technical and Community Collegeكلیة سینسیناتي ستیت الفنیة والمجتمعیة (

 ): Robert A. Taft IT High Schoolیا المعلومات (مدرسة روبرت أ. تافت الثانویة لتكنولوج ●
اللغة اإلنجلیزیة، الریاضیات، التكنولوجیا من خالل كلیة سینسیناتي ستیت الفنیة والمجتمعیة  - CCPمواد برنامج  ○

)Cincinnati State Technical and Community College .( 
● SCPA — ) مدرسة الفنون اإلبداعیة واألدائیةSchool for Creative and Performing Arts :( 

التاریخ، من خالل جامعة سینسیناتي، واللغة اإلنجلیزیة من خالل كلیة سینكلیر المجتمعیة  - CCPمواد برنامج  ○
)Sinclair Community College .( 

 ): Western Hills University High Schoolمدرسة ویسترن ھیلز یونیفرسیتي الثانویة ( ●
التكنولوجیا الطبیة في الطوارئ، التشریح، اللغة اإلنجلیزیة من خالل كلیة سینسیناتي ستیت  - CCPمواد برنامج  ○

 ). Cincinnati State Technical and Community Collegeالفنیة والمجتمعیة (
 ): Withrow University High Schoolمدرسة ویثرو یونیفیرسیتي الثانویة ( ●

 Cincinnatiنجلیزیة، المحاسبة، من خالل كلیة سینسیناتي ستیت الفنیة والمجتمعیة (اللغة اإل - CCPمواد برنامج  ○
State Technical and Community College .( 

 ): Woodward Career Technical High Schoolمدرسة وودوارد الثانویة للتعلیم المھني والتقني ( ●
 تي ستیت الفنیة والمجتمعیة الریاضیات، من خالل كلیة سینسینا - CCPمواد برنامج  ○

)Cincinnati State Technical and Community College .( 
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