
 

 

Tín chỉ Cao đẳng 

Nâng cao 
 

Lựa chọn cho Học sinh đã bỏ lỡ Thời hạn Đăng ký ACC 

Những học sinh bị lỡ đăng ký tín chỉ cao đẳng trong thời hạn đăng ký Tín chỉ Cao đẳng Nâng cao (Advanced College Credit, 
ACC) vẫn có thể lấy được tín chỉ cao đẳng cho các lớp học của mình thông qua các lựa chọn sau: 

 
Kháng nghị Đăng ký ACC Muộn 
Các học sinh ACC có hai tuần để nộp Kháng nghị Đăng ký Muộn sau khi kết thúc thời hạn đăng ký ACC mỗi học kỳ. Học sinh có 
trách nhiệm hoàn thành mẫu đơn, bản đánh máy tuyên bố bắt buộc và xin chữ ký của giảng viên chấp thuận cho đăng ký 
muộn. Chỉ được gửi kháng nghị cho các khóa học mà học sinh hiện đang theo học tại trường trung học. 

Thời hạn đăng ký và mẫu Kháng nghị Đăng ký ACC Muộn có trên www.clackamas.edu/acc/register. 

Chi phí: $10 mỗi tín chỉ phí khóa học ACC, miễn phí nếu có tham gia chương trình bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá. 
 

Lớp Nâng cao (Advanced Placement) 
Nếu lớp ACC mà học sinh không đăng ký cũng là lớp AP, học sinh vẫn có thể nhận được tín chỉ cao đẳng bằng điểm thi AP đủ 
điều kiện. Học sinh phải yêu cầu gửi điểm AP chính thức của mình đến CCC (hoặc trường cao đẳng/đại học mà học sinh sẽ 
theo học) thông qua College Board để thêm điểm đó vào bảng điểm cao đẳng. Để xem mạng lưới tương đương khóa học AP 
của CCC, hãy truy cập https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-
options 
Để biết thêm thông tin về cách làm bài thi AP hoặc gửi điểm AP đến CCC, hãy truy cập https://apstudents.collegeboard.org/. 
Chi phí: $94 mỗi kỳ thi, có thể nhận được hỗ trợ tài chính bằng cách trao đổi với điều phối viên AP tại trường trung học của bạn. 

 
Chương trình Thi Cấp Cao đẳng (College Level Examination Program, CLEP) 
Học sinh có thể tham gia các kỳ thi CLEP do College Board quản lý và nhận tín chỉ tại CCC khi có điểm số đủ điều kiện. Học sinh 
phải yêu cầu gửi điểm CLEP chính thức của mình đến CCC (hoặc trường cao đẳng/đại học mà học sinh sẽ theo học) thông qua 
College Board để thêm điểm đó vào bảng điểm cao đẳng. Để xem mạng lưới tương đương khóa học CLEP của CCC, hãy truy 
cập https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-options 
Để biết thêm thông tin về cách đặt lịch và thi CLEP, hãy truy cập https://clep.collegeboard.org/. 
Chi phí: $89 mỗi kỳ thi cộng với lệ phí thi bổ sung ($20-$25, thay đổi theo địa điểm tổ chức thi). 

 

Tín chỉ Học trước (Credit for Prior Learning, CPL) 
Tín chỉ Học trước (Credit for Prior Learning, CPL) được sử dụng để cấp tín cao đẳng cho năng lực và sự thành thạo đã được 
chứng minh về các tài liệu đã học trước đó. Chúng tôi chỉ khuyến nghị chương trình này cho các học sinh đến CCC sau khi học 
trung học để theo đuổi chương trình CPL, vì tín chỉ CPL có thể không được chuyển đổi sang một trường, viện khác. Học sinh có 
thể kiểm tra xem trường học sinh sắp học có CPL tương tự hoặc chương trình thử thách khác hay không để theo học. Các 
phòng ban CCC riêng lẻ sẽ quyết định và tiến hành đánh giá CPL theo khóa học CCC để đánh giá và quyết định xem có nên cấp 
tín chỉ CPL hay không. Học sinh phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể để đủ điều kiện nhận tín chỉ CPL. Thông tin thêm về chương 
trình CPL của CCC và tiêu chí đủ điều kiện có tại: https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/degrees-and-
certificates/other-credit-options 
Chi phí: $50 phí cố định cộng với ½ học phí hiện tại cho mỗi tín chỉ. 

 

Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate, IB) 
Nếu lớp ACC mà học sinh bỏ lỡ đăng ký cũng là lớp IB, học sinh vẫn có thể nhận được tín chỉ cao đẳng bằng điểm thi IB đủ 
điều kiện. Học sinh phải yêu cầu gửi điểm IB chính thức của mình đến CCC (hoặc trường cao đẳng/đại học mà học sinh sẽ 
theo học) thông qua trang web của IB để thêm điểm đó vào bảng điểm cao đẳng. Để xem mạng lưới tương đương khóa học 
IB của CCC, hãy truy cập https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-
options 
Để biết thêm thông tin về cách làm bài thi IB hoặc gửi điểm IB đến CCC, hãy truy cập https://www.ib.org/. 
Chi phí: $172 phí đăng ký, $119 mỗi kỳ thi cộng với phí yêu cầu cấp bảng điểm, có thể nhận được hỗ trợ tài chính bằng cách 
trao đổi với điều phối viên IB tại trường trung học của bạn. 
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