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ại Học ở Trung Học 

Giới thiệu về Chương Trình 
Dạy Nghề Ở Trung Học (High 
School Career Technical 
Education, HS CTE) tại CCC 

 

Các khóa học trong chương trình Dạy Nghề Ở Trung Học 
(HSCTE) đều mở rộng cho học sinh trung học tại các trường 
trung học tham gia chương trình. Các lớp được tổ chức trong 
khuôn viên trường CCC dùng không gian phòng lab đại học và 
thiết bị tiên tiến, giống như những gì bạn sẽ thấy ở lực lượng 
lao động. Để thành công, sinh viên phải có động lực, sẵn sàng 
học hỏi, và thích thú với thử thách — chương trình học và 
cường độ học vẫn là của một lớp đại học! Sinh viên phải cung 
cấp phương tiện đi lại đến trường và về nhà. Sau khi hoàn 
thành các khóa học này, sinh viên sẽ có được cả tín chỉ trung 
học lẫn tín chỉ đại học. Mỗi lớp đại học tương đương 3-6 tín 
chỉ đại học. 

BẠN QUAN TÂM? 
Hãy nói chuyện với cố vấn trung học của bạn để thảo luận liệu 
chương trình này có phù hợp với bạn hay không và để đăng ký 
— chỗ trống hạn chế! 

NẾU CÓ THÊM THẮC MẮC? 
Liên hệ Ashlee Hodgkinson, Chuyên Viên Ghi Danh Kết Nối 
Trung Học (HS Connections Enrollment Specialist) qua số 
503-594-3499 hoặc ashleet@clackamas.edu | 

www.clackamas.edu/high-school-cte 

Các Lớp Dạy Nghề 
Ở Trung Học 
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1. KHÁM PHÁ CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỌC VÀ CÁC LỰA CHỌN 
NGHỀ NGHIỆP 
Không cần cam kết khai báo một 
ngành học, bạn có thể thử trải 
nghiệm học tập thực tiễn trong một 
môi trường đại học, có thể giúp bạn 
học các kỹ năng làm việc dễ áp 
dụng trong lĩnh vực bạn chọn 

2. TIẾT KIỆM TIỀN CHO VIỆC 
HỌC CỦA BẠN 
Chi phí học đại học có thể ảnh 
hưởng rất lớn đến bạn và gia đình 
mình. Hầu hết các lớp HS CTE đều 
miễn phí 

 

3. TIẾT KIỆM THỜI GIAN 
Tất cả các khóa học HS CTE có 
trong nhiều chương trình lấy bằng 
và chứng chỉ dưới dạng các lớp cốt 
lõi bắt buộc hoặc các yêu cầu không 
bắt buộc, đẩy nhanh lộ trình hoàn 
thành chương trình lấy bằng hoặc 
chứng chỉ của bạn. 

 



TÔ VA ĐỤNG THÂN Ô TÔ GIA CÔNG / 
ỬA CHỮA & KIẾN THỨC CƠ BẢN 

100 KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ Ô TÔ 
g cấp kiến thức nền tảng và kinh nghiệm cơ bản về ô tô. 
hàm các hệ thống ô tô, bảo dưỡng phòng ngừa và thực 
những sửa chữa cơ bản. Bao hàm kỹ năng và kiến thức 
ua xe, chọn thợ máy có chất lượng, và đưa ra các quyết 
kinh tế hiệu quả về sửa chữa và chi phí. 

cầu mua sách $20 tại CCC 

121 SỬA CHỮA Ô TÔ ĐẠI CƯƠNG I 
viên sẽ trải nghiệm làm việc trong xưởng ô tô/phòng lab 
ọ sửa chữa xe của khách hàng. Các em sẽ áp dụng những 
niệm như sự an toàn của xưởng và an toàn cá nhân, sử 
công cụ và dịch vụ khách hàng để phát triển các kỹ 
và thói quen làm việc. 

118 SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ NHỎ 
g quan về bảo dưỡng, vận hành và sửa chữa động cơ nhỏ 
hàm vấn đề an toàn, lý thuyết về động cơ nhỏ, các hệ 
g điện và xử lý sự cố. Bao hàm lý thuyết vận hành, thiết 
à ứng dụng động cơ 2 thì và 4 thì, kết hợp với các dự án 
tiễn. Sinh viên học về các nguyên lý vận hành động cơ 
bao gồm thiết bị ngoài trời, xe máy và xe địa hình ATV. 

cầu: Mua sách $30,00 tại CCC 

122 SỬA CHỮA Ô TÔ ĐẠI CƯƠNG II 
theo khóa hoc̣ AM-121, khóa hoc̣ này gồm có công việc 
hữa thực tế và các kiến thức cơ bản như an toàn, dụng 
o lường và cài khóa. 

SỬA CHỮA/HOÀN THIỆN LẠI 
AB-113 SỬA CHỮA VA ĐỤNG I 
Cung cấp hướng dẫn cơ bản về sửa chữa va đụng, bao gồm an 
toàn xưởng và an toàn tránh nguy hiểm hóa chất; sử dụng 
công cụ đúng cách; kỹ nghệ sắt và hoàn thiện cơ bản; sử dụng 
chất độn dẻo; tháo, thay và căn chỉnh cửa; thay và căn chỉnh 
các bộ phận bằng thép tấm front end bắt bulông. 

AB-133 SỬA CHỮA VA ĐỤNG II 
Sửa chữa hư hỏng lớn ở thân xe bằng thiết bị sửa chữa khung 
xe hiện đại. Bao gồm sửa chữa và thay các bộ phận bắt 
bulông, liên kết và hàn bằng cách sử dụng công nghệ mới 
nhất. Bao gồm giới thiệu về đo lường và phân tích hư hỏng 
bằng máy tính. 

ABR-125 HOÀN THIỆN LẠI SỬA CHỮA VA ĐỤNG I 
Bao hàm an toàn xưởng, phòng cháy, chọn và sử dụng các 
sản phẩm sơn, chất mài mòn, chất độn, ứng dụng cơ bản các 
loại sơn lót, chất trám bít và chất phủ ngoài. 

ABR-127 HOÀN THIỆN LẠI SỬA CHỮA VA ĐỤNG II 
Áp dụng các lớp hoàn thiện dùng dung môi và có nước, bao 
gồm sửa chữa điểm, làm thích ứng màu, hoàn thiện đầy đủ và 
giải quyết sự cố. Giới thiệu về truy xuất thông tin và thích 
ứng màu bằng máy tính. 

CHẾ TẠO 
MFG-103 & MFG-111 XƯỞNG MÁY I 
Giới thiệu về kỹ nghệ sắt để hiểu được các nguyên lý gia công 
đơn giản. Giới thiệu về đo lường chính xác bằng thước cặp và 
chuẩn bị gia công. Giới thiệu cách sử dụng cơ bản máy khoan 
ép, máy cưa đai, máy phay, máy tiện, đo lường, cắt ren và sửa 
chữa. 

MFG-111 XƯỞNG MÁY II 
Giới thiệu về hoạt động của công cụ máy, đo lường chính xác 
và bản vẽ kỹ thuật; bao hàm hoạt động công cụ máy bao gồm 
máy khoan ép, máy tiện và máy phay. 
Bao gồm cắt ren trong và ngoài. 

MFG-112 XƯỞNG MÁY III 
Tiếp theo về các hoạt động công cụ máy. Bao hàm thiết lập, 
vận hành và các kỹ thuật gia công phay đứng và khoan lỗ trên 
máy tiện. Bao gồm mài bề mặt và lựa chọn bánh đá mài 

 HÀN 

WLD-111A/B HÀN HỒ QUANG KIM LOẠI CÓ BẢO VỆ 
(Hàn Que) 
Sinh viên học cách bố trí và vận hành thiết bị để thực hiện mối 
hàn góc và mối hàn vát ở mọi vị trí với quy trình SMAW. Bao 
hàm cắt bằng nhiên liệu ôxy, cắt bằng hồ quang carbon khí và cắt 
đột. 

WLD-113A/B HÀN HỒ QUANG KIM LOẠI MÔI 
TRƯỜNG KHÍ/  
HÀN HỒ QUANG LÕI CHÁY (Dây Cháy) 
Sinh viên học cách bố trí và vận hành thiết bị để thực hiện mối 
hàn góc và mối hàn vát ở mọi vị trí với các quy trình Hàn Hồ 
Quang Kim Loại Môi Trường Khí và Hàn Hồ Quang Lõi Cháy. 
Bao hàm cắt bằng nhiên liệu ôxy, cắt bằng hồ quang carbon khí 
và cắt đột. 

WLD-115A/B HÀN HỒ QUANG TUNGSTEN MÔI 
TRƯỜNG KHÍ (GTAW) 
Sinh viên học cách bố trí và vận hành thiết bị để thực hiện 
mối hàn góc và mối hàn vát ở mọi vị trí với quy trình Hàn 
Hồ Quang Tungsten Môi Trường Khí. Sẽ bao gồm công tác 
cắt bằng plasma (hồ quang nén). 


