
For more information contact us at hsconnections@clackamas.edu or 503-594-3161

Alternative and/or Supplemental Coursework
High School Connections
Clackamas Community College (CCC) has four High School Connections programs designed specifically
for high school students. High School Connections programs provide low cost/no cost college credit 
opportunities in partnership with area high schools. To learn more about college credit options within
area high schools visit www.clackamas.edu/highschoolconnections or call 503-594-3161.

Adult High School Diploma and GED®
CCC offers alternative high school completion options for students who are at least 16 years old.  High 
school aged students must be released or referred by their high school to participate.  The college has 
an Adult High School Diploma program which provides students the opportunity to complete a high 
school diploma at CCC. The college also offers day and evening GED preparation classes in both English 
and Spanish. To learn more about the Adult High School Diploma and the GED® visit 
www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/ged-adult-programs or call 503-594-3028 (English),
503-594-3029 (Spanish).

Charter Schools
High school students who are seeking alternatives to comprehensive high schools have options to enroll
with charter schools. For more information about area charter schools that partner with CCC, contact us
at 503-594-3161 or hsconnections@clackamas.edu. 

Home School
Planning to home school a child? Parents/guardians of students who live in Clackamas County and plan
to home school their child, must register with Clackamas Education Service District (ESD) within 10 days 
of withdrawing their child from school. To learn more about home schooling and registering your
student, visit www.clackesd.org/home-school or call 503-675-4031.

Taking Classes at CCC While Still in High School
Students still in high school are welcome to take college courses at CCC!  Students should follow the Getting
Started Steps and do not need to go through a special process to take general classes at CCC unless they are 
under 16. Students under the age of 16 who wish to take a class must complete an “Under 16 Enrollment 
Consent” form to register for classes. The form, is linked above, and available at www.clackamas.edu/forms.
Students without a GED or high school diploma are responsible for paying full tuition and fees and are not 
eligible for financial aid or scholarships. CCC tuition and fees are available at
https://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/tuition-fees. 

Giáo trình Thay thế và/hoặc Bổ sung

Tham gia các lớp học tại CCC khi vẫn còn học trung học
Học sinh đang học trung học được hoan nghênh tham gia các khóa học đại học tại CCC! Học sinh nên làm theo
các Bước Bắt đầu và không cần phải trải qua một quy trình đặc biệt để tham gia các lớp học chung tại CCC trừ 
khi các em dưới 16 tuổi. Học sinh dưới 16 tuổi muốn tham gia một lớp học phải hoàn thành biểu mẫu “Under 16 
Enrollment Consent” (Mẫu Chấp thuận Ghi danh cho Học sinh dưới 16 tuổi) để đăng ký tham dự các lớp học. 
Biểu mẫu này được liên kết ở trên và có sẵn tại www.clackamas.edu/forms. Học sinh không có GED hoặc bằng 
tốt nghiệp trung học có trách nhiệm thanh toán toàn bộ học phí và lệ phí và không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài 
chính hoặc học bổng. Học phí và lệ phí CCC hiện có tại  
https://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/tuition-fees.

Để biết thêm thông tin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hsconnections@clackamas.edu hoặc số 503-594-3161

Trường học ở nhà
Có kế hoạch cho trẻ học tập tại nhà? Phụ huynh/người giám hộ của các học sinh sống trong Quận Clackamas 
và dự định cho con học ở nhà, phải đăng ký với Khu Dịch vụ Giáo dục Clackamas (ESD) trong vòng 10 ngày kể 
từ ngày cho con em nghỉ học ở trường. Để tìm hiểu thêm về cách học tại nhà và đăng ký chương trình này cho 
học sinh, hãy truy cập www.clackesd.org/home-school hoặc gọi 503-675-4031.

Trường Công đặc cách
Học sinh trung học đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho các trường trung học phổ thông toàn diện có các 
lựa chọn ghi danh vào các trường công đặc cách. Để biết thêm thông tin về các trường công đặc cách trong khu 
vực hợp tác với CCC, hãy liên hệ với chúng tôi theo số 503-594-3161 hoặc hsconnections@clackamas.edu.

Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông dành cho Người lớn và GED®
CCC cung cấp các lựa chọn hoàn thành trung học phổ thông thay thế cho các học sinh từ 16 tuổi trở lên. Học 
sinh ở độ tuổi trung học phổ thông phải được đưa lên hoặc giới thiệu bởi trường trung học của mình để được 
tham gia. Trường đại học có chương trình Tốt nghiệp Trung học Phổ thông dành cho Người lớn, cung cấp cho 
học sinh cơ hội hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học tại CCC. Trường cũng cung cấp các lớp luyện thi GED 
ban ngày và buổi tối bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Để tìm hiểu thêm về chương trình Tốt nghiệp 
Trung học Phổ thông dành cho Người lớn và GED®, hãy truy cập  
www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/ged-adult-programs hoặc gọi 503-594-3028 (tiếng Anh), 
503-594-3029 (tiếng Tây Ban Nha).

Chương trình High School Connections (Kết nối Trung học)
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas (CCC) có bốn chương trình High School Connections (Kết nối Trung học) 
được thiết kế đặc biệt dành cho học sinh trung học phổ thông. Các chương trình High School Connections (Kết 
nối Trung học) cung cấp các cơ hội có được tín chỉ đại học với chi phí thấp/miễn phí khi hợp tác với các trường 
trung học phổ thông trong khu vực. Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn tín chỉ đại học tại các trường trung học 
phổ thông trong khu vực, hãy truy cập www.clackamas.edu/highschoolconnections hoặc gọi 503-594-3161.
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