Hướng Dẫn Đăng Ký Tín Chỉ Đại Học Nâng Cao Năm Học 2020 - 2021
Trước khi bạn đăng ký... Tất cả sinh viên PHẢI có tài khoản CCC trước khi đăng ký. Khuyến cáo các tân sinh viên nên
đăng ký trực tuyến tại www.clackamas.edu/acc/register ít nhất một tuần trước khi kết thúc giai đoạn đăng ký.
Đảm bảo bạn biết mình cần phải đăng ký các lớp nào. Để xem các khóa học ACC hiện có sẵn tại trường trung học của
bạn, hãy truy cập www.clackamas.edu/highschoolconnections và chọn trường trung học của bạn.
Tất cả sinh viên ACC phải đọc Sổ Tay Sinh Viên ACC tại www.clackamas.edu/acaregister để tìm hiểu thêm về chương trình ACC cũng như hiểu được
các yêu cầu đối với một sinh viên ACC trước khi đăng ký học lớp ACC.

BƯỚC 1: Truy cập Hệ Thống Đăng Ký ACC
Truy cập www.clackamas.edu/acc/register. Nhấp vào ô 'ACC Registration' để truy cập hệ thống đăng ký ACC.
BƯỚC 2: Đăng nhập vào Hệ Thống Đăng Ký ACC
Nhấp vào nút 'LOG IN' (Đăng nhập) ở góc dưới bên phải của màn hình. Nhập tên
người dùng CCC (thường là họ.tên) và mật khẩu CCC của bạn. Nhấp vào Submit
(Gửi). Nếu bạn không biết thông tin đăng nhập của mình, hãy liên hệ
accinfo@clackamas.edu.

ĐĂNG NHẬP MENU CHÍNH

LIÊN HỆ

BƯỚC 3: Tìm các Lớp ACC của bạn
Nhấp vào Search/Register for Sections (Tìm
kiếm/đăng ký học phần) ở dưới cùng của màn
hình.

Học kỳ
Bắt đầu vào/sau ngày

Kết thúc trước ngày

Môn học

Cấp Độ Khóa Học

Học Phần Bắt Đầu Sau

Học Phần Kết Thúc Trước

Số Hiệu Khóa Học Học Phần

Để tìm các lớp của bạn, CHỈ nhập học kỳ vào ô
trên cùng và họ của giảng viên trung học của
bạn ở ô dưới cùng.
Nhấp vào Submit và một danh sách các lớp của
giảng viên đó sẽ xuất hiện.

Thứ hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm Thứ sáu

Từ khóa Tiêu Đề Khóa Học
Địa điểm

Thứ sáu

Chủ Nhật

Trình Độ Học Thuật

Họ của Giảng Viên

BƯỚC 4: Đăng ký các Lớp ACC của bạn
Chọn (các) lớp ACC của bạn từ danh sách, nhấp
vào Submit. (Các) lớp này sẽ xuất hiện lại. Ở bên
trái của mỗi lớp, xổ thanh thao tác xuống "RG
Register". Nhấp vào Submit (Gửi). Lặp lại

Hành động
RG - Đăng ký

Tên và Tiêu Đề Học Phần

Học kỳ
Học Kỳ Mùa
Hè 2019

MFG-102-01 (299209) Mkspc:
Giới Thiệu đến Digital Manu

Địa điểm
Khu Học Xá
Thành Phố
Oregon

Thông Tin Cuộc
Họp
06/17/2019-06/2
Thứ Sáu 9 giờ sáng
Bình luận Req

Đảm bảo xác minh rằng tất cả thông tin đăng ký của bạn đã được xử lý bằng cách chắc chắn rằng mọi khóa học ACC của bạn được liệt kê ở 'Here are all the
sections for which you are currently registered:" trước khi đến bước 5.

BƯỚC 5: Đóng tiền học các Lớp ACC của bạn*
Thông báo xác nhận đăng ký và liên kết thanh toán sẽ xuất hiện. Nhấp vào
dùng và mật khẩu CCC của bạn. Nhấp vào

Thực Hiện Thanh
Toán

Nhấp vào đây để thanh
toán.

và đăng nhập bằng tên người

và thực hiện theo các thông báo nhắc thanh toán.

*Nếu bạn đang tham gia chương trình ăn trưa miễn phí/giảm giá, hãy yêu cầu miễn lệ phí ACC. Yêu cầu cố vấn trung học của bạn thêm bạn vào danh sách
miễn lệ phí.
Để được hỗ trợ thêm về đăng ký, hãy truy cập www.clackamas.edu/acc/register hoặc liên hệ
accinfo@clackamas.edu I 503-594-3499

