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Câu hỏi thường gặp 
 

Làm thế nào để tôi biết về những chương trình High School Connections (Kết nối Trung học) nào 

tôi có thể tham gia? 
 

Học sinh chỉ có thể tham gia vào các chương trình Kết nối Trung học mà trường trung học cụ thể của các em có tham gia. 

Học sinh có thể chọn trường trung học của mình trên trang web High School Connections 

(www.clackamas.edu/highschoolconnections) và xem các chương trình dành cho mình. Học sinh thường tham gia các 

lớp học trong nhiều chương trình mỗi học kỳ và/hoặc trong suốt năm học. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng 

các mốc thời gian, kỳ vọng và thời hạn có thể khác nhau tùy theo chương trình và điều cực kỳ quan trọng là bạn phải 

nắm rõ yêu cầu đối với mỗi lớp học mà bạn tham gia. 

Học sinh Học tại nhà: bởi việc tham gia chương trình HS Connections (Kết nối Trung học) dựa trên hợp đồng với các 

trường trung học, học sinh phải được kết nối với một trường (trường công lập, công lập đặc cách hoặc trường tư) có 

tham gia để đủ điều kiện tham gia bất kỳ hoặc tất cả các chương trình HS Connections. 

 

Tham gia các chương trình High School Connections có khiến tôi trở thành sinh viên cao đẳng 

không? 
 

Có! Đối với tất cả các chương trình High School Connections (Kết nối Trung học), bạn phải đăng ký vào Cao đẳng Cộng 

đồng Clackamas trong vai trò sinh viên. Điều này cho phép bạn tiếp cận với tất cả các lợi ích giống như một sinh viên CCC 

bình thường. Bạn có thể nhận được thẻ ID sinh viên, sử dụng thư viện, tham gia các sự kiện thể thao và nhiều hoạt động 

khác. Mặc dù bạn có thể là một học sinh trung học, bằng cách tham gia HS Connections, bạn cũng có thể là một sinh viên 

cao đẳng. 

 

Sự khác biệt giữa nộp đơn vào CCC và đăng ký là gì? 
 

Khi bạn điền đơn tại CCC, bạn đang nộp đơn để trở thành sinh viên tại CCC. Bạn chỉ nên điền đơn vào lần đầu tiên bạn 

đăng ký lớp học. Sau khi nộp đơn, bạn sẽ nhận được một email và mật khẩu sinh viên duy nhất cho tài khoản của bạn. 

Nếu bạn đã từng tham gia bất kỳ hoạt động giáo dục cộng đồng hoặc buổi định hướng nào hoặc đã tham gia vào hoạt 

động CCC trước đây, rất có thể bạn đã có tài khoản CCC. Khi tài khoản CCC của bạn đã được tạo, bạn sẽ sử dụng thông 

tin tài khoản của mình để đăng ký lớp học. Bạn cần đăng ký trong thời hạn cho phép mỗi học kỳ, tùy vào việc bạn tham 

gia vào các chương trình HS Connections (Kết nối Trung học). 

 

Làm sao để tôi biết khi nào cần đăng ký lớp học? 
 

Đối với tất cả các chương trình HS Connections (Kết nối Trung học) của chúng tôi, ngoại trừ Giáo dục Kỹ thuật Hướng 

nghiệp Trung học (High School Career Technical Education, HS CTE) và High School Plus (HSP), việc đăng ký được thực 

hiện trực tuyến trong khung thời gian quy định, nhưng bạn có thể cần phải đăng ký nếu chưa có tài khoản với CCC. 

 Việc có đăng ký đúng hạn hay không là do học sinh. Bạn có thể xem ngày và hướng dẫn đăng ký tại www.clackam 

as.edu/acc/register. 

http://www.clackamas.edu/highschoolconnections)


 

Chi phí cho tín chỉ cao đẳng khi tôi còn học trung học là bao nhiêu? 
 

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao: $10 một tín chỉ – học sinh tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và Giảm giá có thể đủ 

điều kiện được miễn các khoản phí này (gặp cố vấn trung học của bạn để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không) 

HS CTE, High School Plus và các Tùy chọn Mở rộng:  Chi phí được chi trả bởi Học Khu/Trường Trung Học 

 

Làm thế nào để biết tôi có những tín chỉ đại học nào? 
 

Khi bạn bắt đầu tham gia vào bất kỳ chương trình HS Connections (Kết nối Trung học) nào và kiếm được tín chỉ cao đẳng, 

bạn sẽ bắt đầu hình thành bảng điểm cao đẳng của mình. Bảng điểm này liệt kê tất cả các lớp cao đẳng bạn đã học và 

điểm số bạn đạt được. Là sinh viên cao đẳng, bạn chịu trách nhiệm đối với điểm số tại các lớp học cao đẳng của mình. 

Bảng điểm cao đẳng của bạn sẽ đi theo bạn mãi mãi. Nếu bạn từng có kế hoạch chuyển sang một trường, viện khác, rất 

có thể bạn sẽ cần gửi bảng điểm CCC của mình cho họ. Bạn có thể tìm thấy thông tin về cách gửi bảng điểm tại 

www.clackam as.edu/academics/ academic - support/transcripts-and-duplicate -diplomas. 

 

Làm sao biết liệu tín chỉ cao đẳng tôi kiếm được khi còn học trung học có được chuyển sang 

trường khác hay không? 
 

Bất cứ khi nào một sinh viên chuyển đổi tín chỉ cao đẳng từ trường, viện này sang một trường, viện khác, thì cách 

chuyển đổi và áp dụng các tín chỉ đó sẽ luôn tùy thuộc vào tổ chức tiếp nhận. Trước khi đăng ký lớp học, bạn nên liên hệ 

với trường chuyển tiếp dự định để xem liệu các tín chỉ của bạn có được chuyển đổi thuận lợi nối tiếp lộ trình lấy bằng 

tiềm năng của bạn hay không. 

 

Sự khác biệt giữa các lớp ACC và Lớp nâng cao (Advanced Placement, AP) là gì? 
 

ACC: Chương trình ACC là sự hợp tác địa phương giữa CCC và các trường trung học trong khu vực. Các trường trung học 

sẽ đệ trình các khóa học và giáo viên để được phê duyệt cho cấp tín chỉ cao đẳng. Các trường cao đẳng sẽ xem xét thông 

tin giảng viên để đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng và các khoa sẽ xem xét chương trình giảng dạy cho khóa học để phù 

hợp với chương trình giảng dạy cao đẳng. 

AP: AP là một chương trình quốc gia do College Board điều hành với chương trình giảng dạy được chuẩn hóa và một kỳ 

thi tiêu chuẩn. Có thể cấp tín chỉ dựa trên điểm số đạt được trong kỳ thi này. Mỗi trường cao đẳng và đại học có chính 

sách riêng về cách họ cấp tín chỉ dựa trên điểm thi AP. 

 

Có quá muộn để đăng ký một lớp học mà lẽ ra tôi có thể nhận được tín chỉ cao đẳng cho năm 

trước không? 
 

Rất tiếc, đăng ký muộn không được chấp nhận cho các lớp học năm trước. Học sinh phải đăng ký trực tuyến trong 

những ngày được đăng trên trang web của chương trình HS Connections (Kết nối Trung học). Sau thời hạn đăng ký, học 

sinh có thể thêm khóa học ACC thông qua quy trình kháng nghị đăng ký muộn. Thông tin kháng nghị đăng ký muộn có 

trong sổ tay sinh viên ACC trực tuyến tại www.clackamas.edu/acc/register. 


