
 
 

Giáo dụ c đặc biệt (Nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật) tạ i trường Cao đẳng cộng đồng 

Clackamas (CCC) đối với sinh viên tham gia Chương trình dự bị  đạ i họ c (High school 

connections) 

Những câu hỏi thường gặp 

H: Làm cách nào để biết liệu tôi có cần sự hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật (DRC) và / hoặc cần phải 
yêu cầu sự điều chỉnh hợp lý đối với các lớp học đại học của tôi hay không? 
TL: Nếu một sinh viên nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt (Chương trình Giáo dục Cá nhân-IEP hoặc chương trình 504) 
ở trường trung học, các khóa học của CCC có thể có sự điều chỉnh phù hợp với những trường hợp khuyết tật được lưu 
trong học bạ. Sinh viên tham gia các lớp học được giảng dạy bởi các khoa của CCC (Chương trình Tùy chọn mở rộng - 
Expanded Options, chương trình Giáo dục nghề và kỹ thuật trung học- High School CTE chương trình Trung học mở rộng – 
High School Plus) mà cần sự điều chỉnh trong học tập phải có một cuộc gặp mặt với DRC để đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ 
giáo dục đặc biệt ở cấp đại học. Mỗi học kỳ, sinh viên phải yêu cầu khoa của mình nhận thư yêu cầu điều chỉnh thông qua 
để nhận được sự điều chỉnh trong học tập. 

 
H: Làm cách nào nhà trường biết tôi sẽ cần các dịch vụ / sự điều chỉnh giáo dục đặc biệt? 
TL: Tại CCC, sinh viên phải tự xác định tình trạng của mình bằng cách lên lịch hẹn với DRC và cung cấp hồ sơ thích hợp về tình 
trạng khuyết tật để yêu cầu sự điều chỉnh hợp lý. 

 
H: "Hồ sơ thích hợp” nghĩa là gì? 
TL: Hồ sư phải được cung cấp bởi một cá nhân được cấp phép (ví dụ như bác sĩ, nhà tâm lý học hoặc bộ phận Giáo dục Đặc 
biệt của trường). Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn hoàn chỉnh về hồ sơ tình trạng khuyết tật trên trang web của DRC. 

 
H: Nếu phụ huynh của tôi gửi hồ sơ của tôi từ trường trung học đến CCC, liệu vậy đã đủ để tôi nhận được sự điều chỉnh 
đặc biệt hay chưa?  
TL: Rất tiếc là không. Sinh viên phải liên lạc với DRC và lên lịch hẹn cho một cuộc họp ban đầu để xác định xem họ có hội 
đủ điều kiện cho các dịch vụ đại học hay không. Nhân viên CCC sẽ không thể tiết lộ thông tin của sinh viên cho phụ huynh 
hoặc người giám hộ mà không có sự cho phép có chữ ký của sinh viên. Sinh viên có thể nộp đơn công khai thông tin FERPA 
trực tuyến tại www.clackamas.edu/acc/register. Đơn này sẽ cho phép người/ những người được chỉ định liên hệ với CCC 
thay mặt cho sinh viên. 

 
H: Liệu tôi có nhận được những sự điều chỉnh tương tự như những gì tôi nhận được ở trường trung học? 
TL: Sự điều chỉnh có thể không hoàn toàn giống với những gì được cung cấp ở trường trung học. Ví dụ, một giảng viên đại 
học có thể sẽ không thay đổi nội dung chương trình hoặc nội dung khóa học chỉ cho một sinh viên đại học, nhưng một giáo 
viên trung học có thể làm như vậy ở trường trung học vì các dịch vụ được chỉ định bởi bộ phận giáo dục đặc biệt của trường 
trung học. Tuy nhiên, cũng có những sự điều chỉnh sẽ có cùng mức hỗ trợ với trường trung học, ví dụ như việc sử dụng công 
nghệ để ghi lại bài giảng, cung cấp dịch vụ chuyển lời nói thành văn bản hoặc cũng cấp người đọc sách giáo khoa hoặc người 
đọc trong kỳ thi. 

 

H: Làm thế nào để tôi đặt lịch hẹn với Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật? 
TL: Gửi email tại địa chỉ drc@clackamas.edu hoặc gọi cho DRC qua số 503-594-6357 để lên lịch hẹn. 

 

H: Làm thế nào để giảng viên của tôi biết rằng tôi nhận được sự điều chỉnh đặc biệt? 
TL: Sau khi sinh viên hội đủ điều kiện của DRC và sự điều chỉnh được xác định, mỗi học kỳ, học sinh phải yêu cầu rằng thư 
yêu cầu sự điều chỉnh của họ được gửi đến giảng viên của họ bằng cách sử dụng một hệ thống trực tuyến. Sinh viên sẽ 
không cần phải báo cáo tình trình khuyết tật cho giảng viên, sinh viên chỉ cần yêu cầu khoa gửi thư yêu cầu sự điều chỉnh 
cho giảng viên. 

Truy cập trang web của Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật của CCC tạ i đ ị a chỉ  

http://www.clackamas.edu/acc/register
mailto:drc@clackamas.edu


https://www.clackamas.edu/campus-life/student-services/disability- resource-

center 

https://www.clackamas.edu/campus-life/student-services/disability-resource-center
https://www.clackamas.edu/campus-life/student-services/disability-resource-center
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