
Bạn có thể
mua được gì với $40?

Bạn có thể
mua được gì với $40?

Bạn có thể
mua được gì với $40?

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương 
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao 
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $113 mỗi tín chỉ, cộng $11.00 lệ phí
cho một tín chỉ. ($124.00 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College 
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $496 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Liên hệ với HS Connections để biết thêm thông tin.
www.clackamas.edu/highschoolconnections

503.594.3499 | hsconnections@clackamas.edu

Liên hệ với HS Connections để biết thêm thông tin.
www.clackamas.edu/highschoolconnections
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Liên hệ với HS Connections để biết thêm thông tin.
www.clackamas.edu/highschoolconnections

503.594.3499 | hsconnections@clackamas.edu

Bạn có thể
mua được gì với $40?

Bạn có thể
mua được gì với $40?

Bạn có thể
mua được gì với $40?

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Liên hệ với HS Connections để biết thêm thông tin.
www.clackamas.edu/highschoolconnections

503.594.3499 | hsconnections@clackamas.edu
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Liên hệ với HS Connections để biết thêm thông tin.
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Bạn có thể
mua được gì với $40?

Bạn có thể
mua được gì với $40?

Bạn có thể
mua được gì với $40?

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $108 mỗi tín chỉ, cộng $11.50 lệ phí
cho một tín chỉ. ($119.50 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $478 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Liên hệ với HS Connections để biết thêm thông tin.
www.clackamas.edu/highschoolconnections

503.594.3499 | hsconnections@clackamas.edu

Liên hệ với HS Connections để biết thêm thông tin.
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Liên hệ với HS Connections để biết thêm thông tin.
www.clackamas.edu/highschoolconnections
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Bạn có thể
mua được gì với $40?

Bạn có thể
mua được gì với $40?

Bạn có thể
mua được gì với $40?

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

8-10 cốc cà phê từ cửa hàng cà phê yêu
thích

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

1 vé xem phim gồm vé và đồ ăn nhanh 
dành cho bạn và bạn đi cùng

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

4 tín chỉ cao đẳng thông qua chương
trình Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao
(Advanced College Credit, ACC) từ
Cao đẳng Cộng đồng Clackamas

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Học phí thông thường tại Cao đẳng Cộng đồng
Clackamas là $103 mỗi tín chỉ, cộng $8 lệ phí cho 
một tín chỉ. ($111 mỗi tín chỉ)

Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College
Credit, ACC) chỉ mất $10 mỗi tín chỉ; tiết kiệm
cho bạn và gia đình một khoản tiền đáng kể.

4 Tín chỉ với $444 hoặc 4 tín chỉ với $40
Hãy đảm bảo bạn đã đăng ký các tín chỉ ACC!*

* Nếu bạn tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí và
Giảm giá, bạn có thể không phải trả phí ACC. Bạn được
cấp tín chỉ miễn phí! Để được miễn phí, hãy trao đổi với cố
vấn trường trung học của bạn để được thêm vào danh sách
miễn trừ.

Liên hệ với HS Connections để biết thêm thông tin.
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ACC so với AP  ACC so với AP  ACC so với AP 
Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced 
College Credit, ACC) là chương trình hợp 
tác giữa Cao đẳng Cộng đồng Clackamas 
(Community College, CCC) và các trường 
trung học khu vực nhằm cấp tín chỉ cao 
đẳng cho các lớp học tại trường trung học, 
được giảng dạy bởi các giảng viên trung 
học đã được phê duyệt. 

Lớp Nâng cao (Advanced Placement, AP) 
được quản lý bởi College Board và cho phép 
học sinh kiếm tín chỉ cao đẳng dựa trên bài 
kiểm tra tiêu chuẩn được tính theo thang điểm 
năm. 

 
Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced 
College Credit, ACC) là chương trình hợp 
tác giữa Cao đẳng Cộng đồng Clackamas 
(Community College, CCC) và các trường 
trung học khu vực nhằm cấp tín chỉ cao 
đẳng cho các lớp học tại trường trung học, 
được giảng dạy bởi các giảng viên trung 
học đã được phê duyệt. 
Lớp Nâng cao (Advanced Placement, AP) 
được quản lý bởi College Board và cho phép 
học sinh kiếm tín chỉ cao đẳng dựa trên bài 
kiểm tra tiêu chuẩn được tính theo thang điểm 
năm. 

 
Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced 
College Credit, ACC) là chương trình hợp 
tác giữa Cao đẳng Cộng đồng Clackamas 
(Community College, CCC) và các trường 
trung học khu vực nhằm cấp tín chỉ cao 
đẳng cho các lớp học tại trường trung học, 
được giảng dạy bởi các giảng viên trung học 
đã được phê duyệt. 
Lớp Nâng cao (Advanced Placement, AP) 
được quản lý bởi College Board và cho phép 
học sinh kiếm tín chỉ cao đẳng dựa trên bài 
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