
Tài nguyên dành cho Sinh viên CCC 

Là sinh viên chương trình High School Connections (Kết nối Trung học), bạn 

có quyền truy cập vào nhiều tài nguyên của sinh viên tại CCC, bao gồm:  
 

Tư vấn Học tập Trực tuyến/Moodle 

Các sinh viên chương trình High School Connections 

sẽ có một cố vấn riêng để giúp bạn chọn lớp và phát 

triển kế hoạch học tập của mình, đảm bảo bạn theo 

đúng lộ trình học tập nhằm tiết kiệm thời gian và tiền 

bạc hướng tới mục tiêu giáo dục của mình. Chẳng bao 

giờ quá sớm để lập kế hoạch cho tương lai của bạn! 

hsconnections@clackamas.edu I 503-594-3252 Trung 

tâm Cộng đồng, Trung tâm Tư vấn và Hướng nghiệp 

Nhiều khóa học tại CCC yêu cầu sử dụng Moodle, hệ thống 

học tập trực tuyến của CCC. Nếu bạn đang tham gia một 

lớp học trực tuyến, hãy đảm bảo bạn đăng nhập vào Moodle 

khi các lớp học bắt đầu, nếu không sẽ có khả năng bạn bị 

giảng viên loại khỏi lớp học. Nếu đây là lần đầu tiên bạn 

tham gia lớp học trực tuyến hoặc sử dụng Moodle, hãy xem 

hướng dẫn của Moodle 101 tại online.clackamas.edu. 

online@clackamas.edu I 503-594-6618 McLoughlin 

Hall, Room 125 

Dịch vụ Hướng nghiệp Đăng ký 

Bạn có thể được hỗ trợ về các bài đánh giá nghề nghiệp, 

viết sơ yếu lý lịch và thư xin việc, phỏng vấn thực hành, 

hội chợ nghề nghiệp và cơ hội việc làm. Bạn có thể truy 

cập Trung tâm Nghề nghiệp trong khu học xá và trực 

tuyến tại www.clackamas.edu/careercenter. 

careercenter@clackamas.edu I 503-594-6001 Trung tâm 

Cộng đồng, Trung tâm Hướng nghiệp 

Các sinh viên chương trình High School Connections (Kết 

nối Trung học) luôn được hỗ trợ đăng ký qua điện thoại 

hoặc email. Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn đăng ký, 

video hướng dẫn và thông tin đặt lại mật khẩu trực tuyến tại 

www.clackamas.edu/acc/register. 

hsconnections@clackamas.edu I 503-594-3499 Trung 

tâm Cộng đồng, Phòng 112 

Dịch vụ Cố vấn Gia sư 

Bạn có thể nhận các dịch vụ cố vấn miễn phí bao gồm cố 

vấn sức khỏe tâm thần cá nhân, hỗ trợ khủng hoảng và 

giúp đỡ về các vấn đề học tập. Để biết thêm thông tin, hãy 

truy cập www.clackamas.edu/counseling.  

counseling@clackamas.edu I 503-594-3176 Trung tâm 

Cộng đồng, Phòng 129-131 

Bạn có thể được dạy kèm miễn phí trong khu học xá và trực 

tuyến cho các lớp CCC của mình. Dạy kèm được cung cấp 

tại các khu học xá Thành phố Oregon và Harmony. Bạn có 

thể xem thời gian dạy kèm và các bước về cách truy cập 

Smart Thinking, dịch vụ gia sư trực tuyến miễn phí 24/7 

của CCC trên mạng tại www.clackamas.edu/tutoring. 

tutoring@clackamas.edu I 503-594-6191  

Trung tâm Học tập Dye tại Khu học xá Thành phố 

Oregon 

Trung tâm Tài nguyên dành cho Người 

khuyết tật (Disability Resource Center, DRC) 
Quyền & Trách nhiệm của Sinh viên 

Bạn có thể nhận được các tiện nghi hợp lý trong các lớp 

học cao đẳng thông qua DRC. Nếu bạn nhận được các 

dịch vụ giáo dục đặc biệt ở trường trung học, bạn có thể 

đủ điều kiện được nhận sắp xếp tiện nghi tại CCC. Để 

thảo luận về việc sắp xếp tiện nghi trong các lớp học CCC, 

hãy đặt lịch hẹn với chuyên gia DRC. 

drc@clackamas.edu I 503-594-6357 
Trung tâm Cộng đồng, Phòng 150 

Các học sinh/sinh viên chương trình High School 

Connections (Kết nối Trung học) phải tuân thủ các chính 

sách tại trường trung học và CCC. Vui lòng tham khảo sổ 

tay học sinh trung học và sổ tay sinh viên của CCC. 

Chính sách của khu học xá có thể thay đổi. Vui lòng truy 

cập www.clackamas.edu/student-rights để biết thông tin 

cập nhật và tìm hiểu thêm về các quyền của bạn khi là 

sinh viên của Cao đẳng Cộng đồng Clackamas. 

 


