
    
 
                                   
                                                     
 
 
 

Caminho para a faculdade com antecedência FAQ 
 
Quanto ira estes cursos universitários custar? 
Esta oportunidade vem absolutamente sem custo aos estudantes ou famílias. Todas as despesas, incluindo aulas, taxas 
estudantis e materiais do curso serão abordados através de nossa concessão federal * Juventude CareerConnect (YCC). 
 
Como é que estes cursos serão agendados? 
Cursos voltados a faculdade estão programados como parte do dia escolar com um professor credenciado adjunto. 
Estudantes elegem uma área, que ocorre durante um período do dia escolar regular. Os alunos não serão obrigados a 
tomar dois períodos de grandes áreas como Inglês e / ou Matemática ao participar do programa da faculdade com 
antecedência. 
 
Será que esses cursos universitários preenchem os requisitos de graduação Marlborough High School? 
Todas as classes irão cumprir adequadamente alinhado com os requisitos da Marlborough High School e da MassCore de 
graduação. 
 
Como ira o histórico escolar refletir após a conclusão destes cursos universitários? 
Todos os cursos voltados a faculdade com antecedência refletirão o nome e descrição do curso universitário. Seguindo a 
conclusão do curso, os alunos irão ver esses cursos e notas explicativas  na sua transcrição da Marlborough High School. 
Cursos universitários serão alinhados com cursos de Colocação Avançada para G.P.A. fins. Os alunos também receberão 
uma transcrição separada da Quinsigamond Community College destacando conclusão do curso. 
 
Como que os cursos universitários antecipados compararam com os cursos de Programação Avançada? 
Cursos universitários antecipados são cursos universitários reais que fornecem crédito da faculdade em tempo real. Cursos 
de Programa Avançado normalmente requer uma pontuação de qualificação no exame de AP, a fim de ser considerado 
para crédito em uma instituição pós- secundária. Na Marlborough High School, esperamos ver nossos alunos participarem 
de uma combinação de faculdade e cursos avançados. Essas combinações são descritas mais detalhadas na nossa 
Programação de Estudos. 
 
Como os alunos atingem mais de 12 créditos? 
Cada caminho é construído para ser 12 - 15 créditos ao longo de anos juniores e seniores. Certos cursos delineados numa 
via pode também cumprir os requisitos em outra. Dependendo da disponibilidade, os alunos podem optar por fazer cursos 
de múltiplas vias e completar mais de 12 créditos antes da formatura, sem nenhum custo adicional. 
 
E se um aluno decide transferir para um caminho diferente ou fora do programa da faculdade antecipada inteiramente? 
Os alunos não serão penalizados ou cobrados por mudarem de vias ou optar por sair do programa da faculdade antecipada. 
Nosso objetivo é ajudar todos os alunos e ajudá-los a encontrar-se com sucesso no seu percurso universitário desejado. 
 
Que benefícios adicionais acompanhar este programa da faculdade antecipada? 
Em parceria com Parcerias para uma força de trabalho qualificada, Inc., Marlborough High School vai trabalhar para colocar 
todos os estudantes participantes em uma oportunidade de estágio, alinhado com a sua área de faculdade, antes da 
formatura do ensino médio. Além disso, os alunos da MHS que matricularem no programa da faculdade antecipada CCQ 
receberá um desconto de 25 % sobre as taxas de matrícula. 
 

 

Para mais informações por favor visite, www.mps-edu.org 
 

Conecte com seu conselheiro ou contate agente diretamente 
Dan Riley, Diretor do STEM Early College High School 

E-mail: driley@mps-edu.org 
Telefone: (508) 460-3500, ext. 7510 

 
 

* CareerConnect Juventude é financiado pelo Departamento Federal do Trabalho e beneficiário principal, Jobs for the Future, Inc.  
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