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Hướng Dẫn Đăng Ký Chương Trình Tự Học Theo Tín Chỉ Đại 

Học Nâng Cao (Advanced College Credit, ACC) 
 

Để đăng ký, các em sẽ cần một tài khoản CCC và biết tên người dùng và mật khẩu CCC của mình. Nếu các em chưa 
có tài khoản CCC, vui lòng đăng ký trước thời hạn ít nhất một tuần. Thường sẽ mất 1-2 ngày tính từ khi các em đăng 
ký trực tuyến thì các em sẽ nhận được thông tin tài khoản của mình qua email. Nếu các em cần trợ giúp để truy cập 

tài khoản CCC của mình, vui lòng liên hệ accinfo@clackamas.edu . 

Sử dụng các hướng dẫn bên dưới để đăng ký (các) lớp ACC của các em trong Chương Trình Tự Học. Các em cũng 
có thể tìm thấy video hướng dẫn đăng ký tại www.clackamas.edu/acc/register. Dự kiến, tất cả học sinh học theo 

chương trình ACC đều sẽ đọc cuốn sổ tay ACC trình bày thông tin quan trọng về chương trình ACC có tại 
www.clackamas.edu/acc/register. 
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Truy cập my.clackamas.edu và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu CCC của các em.  

Các em có cần trợ giúp liên quan đến thông tin đăng nhập của mình? 

Hãy gửi email đến accinfo@clackamas.edu và chúng tôi có thể giúp đỡ! 
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Trên thanh menu bên trái, nhấp vào ‘Classes’ (Lớp Học) và ‘Registration’ (Đăng Ký) 
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Bước 3: Nhấp vào ‘Course Catalog’  
(Danh Mục Khóa Học) trên trang  
chủ Chương Trình Tự Học 

Tìm các lớp ACC của các em bằng cách CHỈ điền vào các 
ô sau (hãy nhớ để trống tất cả những ô còn lại): 

 
 
Học kỳ 
 
Địa điểm (chọn trường trung học cơ sở của các em) họn 
HSC - ACC) 
 
Hình thức khóa học (chọn HSC - ACC) 
 
 

Nhấp vào ‘Search’ (Tìm Kiếm) - thao tác này sẽ hiển thị tất 
cả các khóa học ACC ở trường trung học phổ thôngcủa 
các em cho học kỳ đã chọn. 

 

https://onlineapplication.clackamas.edu/HSPartnerApp/Step1?sType=CRED_HS&progCode=NA.HIGHSCHOOL&_ga=2.136180408.847766172.1620617575-184247231.1616001003
mailto:accinfo@clackamas.edu
http://www.clackamas.edu/acc/register
http://www.clackamas.edu/acc/register
mailto:accinfo@clackamas.edu
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Tìm khóa học các em cần đăng ký và 
nhấp vào ‘View Available Sections’ (Xem 
Các Học Phần Có Sẵn). 
 
Các em không chắc chắn về nội dung cần 
đăng ký? Truy cập  
http://wcmsprod.clackamas.edu/ACC/ 
 HighSchools/ và chọn trường trung 
học phổ thông của các em để xem các 
khóa học ACC có sẵn tại trường trung 
học phổ thông. 
 
Sau khi các em tìm thấy khóa học mà các 
em cần đăng ký (nhớ kiểm tra tên người 
hướng dẫn!), nhấp vào nút ‘Add Section 
to Schedule’ (Thêm Học Phần vào Thời 
Khóa Biểu) ở bên phải của khóa học. 
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Màn hình Chi Tiết Học Phần sẽ xuất hiện cho 

khóa học mà các em đã chọn. Nhấp vào ‘Add 

Section’ (Thêm Học Phần) 

 

 
Nếu các em cần đăng ký thêm bất kỳ lớp học 

nào, vui lòng thêm tất cả các khóa học mà các 

em cần vào thời khóa biểu của mình. 
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Sau khi các em đã thêm tất cả các khóa học ACC vào thời khóa biểu của mình, hãy nhấp vào nút Home 

(Trang Chủ) ở thanh bên trái để quay trở lại màn hình trang chủ của Chương Trình Tự Học. 
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Nhấp vào nút ‘Register’ (Đăng Ký) trong thanh ‘Register Now’ (Đăng Ký Ngay) màu xanh lam ở đầu trang chủ. 
 

 
 

Chọn những khóa học mà các em muốn đăng ký và nhấp vào  
‘Register’ (Đăng Ký) 

 

http://wcmsprod.clackamas.edu/ACC/
http://wcmsprod.clackamas.edu/ACC/HighSchools/

