
بیاوند 
ذا 

تاسل 

Grades 11-12 

معرض الجامعة
4:00 - 6:30 مساًء في مدرسة ویذرو یونیفیرستي الثانویة 

(Withrow University High School)
قابل مندوبین من الكلیات المحلیة والوطنیة وفیلق تدریب ضباط االحتیاط (ROTC) وموارد 

المجتمع الوظیفي ومسارات AAA! تناول شریحة من الروزا* وكأًسا من المثلجات من جراترز 
في حین زیادة معرفتك بآفاق جامعتك! یحصل أول 200 مسجل على قبعة صغیرة مجانیة!

:(BEYOND THE TASSEL) بیاوند ذا تاسل
FAFSA المعونة المالیة و

@CincinnatiPublicSchools — Facebook
لقد تفھمنا األمر، قد تكون نفقات الكلیة باھظة. تعلم كل السبل الممكنة للحصول على المال من أجل الكلیة - من المنح 

الدراسیة إلى المنح والقروض - لقد تكفلنا بتغطیة احتیاجاتك.

قنوات الدعم الجامعیة
@IamCPS وسائل التواصل االجتماعي - تابع

تابعنا على فیسبوك وإنستجرام وتویتر إذ نشارك معلومات حول قنوات الدعم الجامعیة لمدارس سینسیناتي العامة. تساعدك 
قنوات الدعم على اكتساب درجات اعتماد جامعیة وخبرة في مجاالت مھنیة عدیدة!

یوم الروح المعنویة!
#CPSCollegeWeek - طوال الیوم في جمیع المدارس

أظھر روح الجامعة أو الخریجین المفضلة عندك! أشر إلینا بالوسم CPSCollegeWeek# على وسائل التواصل 
االجتماعي.

 

لمعرفة مزید من المعلومات أو للرد على فعالیة، امسح رمز االستجابة السریعة ضوئیًا أو زر الموقع اإللكتروني 
www.cps-k12.com/CollegeWeek

األلعاب الریاضیة في الجامعة:
الداخلیة أو في النادي أو تنافسیة

10:00 صباًحا - 1:00 لیالً في جامعة سینسیناتي
ترغب في لعب الریاضات في الجامعة؟ سواء كنت مھتًما باللعب لعبًا تنافسیًا أو بغرض التسلیة فحسب، تدعو مدارس 

سینسیناتي العامة وجامعة سینسیناتي الطالب في الصفین 11 و12 لقضاء یوم مفعم بالنشاط. ** ستكون وجبات الطعام 
والمواصالت متوفرة. اتصل بوكیل مدرستك للتسجیل.

استكشاف 
األسبوع 
الجامعي

تعلم واحتِف باألشیاء التي تحتاج إلى معرفتھا لالستعداد للجامعة والمسیرة 
المھنیة على مدار أسبوع كامل!

24 إلى 28 أكتوبر
#CPSCollegeWeek أشر إلینا بالوسم

اإلثنین

الثالثاء

الجمعة

األربعاء

الخمیس

سجل الیوم على 
 https://bit.ly/

2022CPSCollegeFair

*حتى نفاد اإلمدادات  
**بفعل لوائح توظیف الرابطة الوطنیة لریاضة الجامعات، ال یُسمح للطالب في الصفین 9 و10 بحضور الفعالیة غیر أنھ، 

  سنعمل على توفیر تسجیل للفعالیة.


