Câu Hỏi Thường Gặp về Oregon Promise dành cho Học sinh Chương
trình Kết nối Trung học
Các câu trả lời cho mục Câu Hỏi Thường Gặp được dựa trên trang web Oregon Promise của Văn phòng Tiếp cận và Hoàn thành cho Học sinh (OSAC);
https://oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx. Để biết thêm thông tin về khả năng hội đủ điều kiện và các yêu cầu của chương trình, hãy truy cập
https://oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx .
Lưu ý: Học sinh không hội đủ điều kiện để nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào cho đến khi các em lấy được Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học (HS) hoặc
GED (Bằng tương đương Tốt nghiệp PTTH Mỹ), nhưng nên đăng ký FAFSA & Oregon Promise trong năm cuối cấp của mình.

 Nếu tôi lấy được tín chỉ đại học trong khi vẫn đang học trung học, tôi vẫn hội đủ điều kiện để tham gia Chương trình
Oregon Promise chứ?
Có! Học sinh sẽ hội đủ điều kiện tham gia chương trình Oregon Promise miễn là học sinh đó chưa lấy được 90 tín chỉ đại học. Các tín chỉ đại học lấy được
khi học sinh vẫn đang theo học trung học sẽ được tính vào điểm trung bình GPA tích lũy của học sinh tại một trường cao đẳng cộng đồng. Tất cả các loại tín
chỉ sau được tính vào hạn mức 90 tín chỉ này:
•

Tín chỉ đại học lấy được khi ở trung học hoặc là một phần của chương trình hoàn thành trung học

•

Tín chỉ đại học lấy được trong kỳ học hè (Oregon Promise không trả tiền cho các khóa học hè)

•

Tín chỉ đại học lấy được tại một trường cao đẳng hoặc đại học khác trong khi ghi danh kép tại một trường cao đẳng cộng đồng

•

Tín chỉ đại học cho các khóa học đã rút lui hoặc bị trượt

•

Các tín chỉ Xếp lớp Nâng cao (Advanced Placement, AP) hoặc Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate, IB) do trường đại học của học sinh đưa
vào bảng điểm.

•

Bất kỳ tín chỉ đại học nào khác mà bạn cố gắng lấy hoặc hoàn thành trước và trong thời gian bạn là người tham gia Oregon Promise

 Nếu tôi theo học các lớp đại học tại CCC thông qua Tùy Chọn Mở Rộng, tôi vẫn hội đủ điều kiện tham dự Oregon Promise chứ?
Có, với điều kiện là: 1) bạn chưa lấy được hoặc chưa đạt được 90 tín chỉ đại học; và 2) bạn có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc GED và nộp đơn
xin tham gia chương trình Oregon Promise trong khung thời gian nộp đơn và theo học tại trường cao đẳng cộng đồng trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp
hoặc hoàn thành GED. (Lưu ý: Các tín chỉ lấy được thông qua Tùy chọn Mở rộng là miễn phí cho học sinh và sách giáo khoa có thể được đài thọ, vì vậy các
khóa học này có thể vẫn rẻ hơn các lớp học theo chương trình Oregon Promise.)

 Chương trình Oregon Promise có đài thọ tất cả các chi phí cao đẳng cộng đồng không?
Không. Oregon Promise giúp thanh toán học phí cao đẳng cộng đồng sau khi các khoản trợ cấp khác của tiểu bang và liên bang đã được áp dụng. Tuy nhiên,
có những chi phí học đại học khác mà Oregon Promise không đài thọ, chẳng hạn như sách vở, học phí và nhà ở. Ngoài ra, khoản đồng thanh toán $50 được
tự động khấu trừ khỏi khoản trợ cấp của chương trình Oregon Promise mỗi kỳ.

 Học một lớp ACC ở trường trung học có rẻ hơn học một lớp giống như vậy ở CCC với chương trình Oregon Promise không?
Có, tham gia một lớp ACC trong hầu hết các trường hợp sẽ rẻ hơn và cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian ở trường đại học do không phải học lại tài liệu
khóa học mà bạn đã học; cuối cùng là đẩy nhanh lộ trình hoàn thành bằng cấp hoặc chứng chỉ của bạn. Điều quan trọng là ghi danh vào các khóa học ACC
sẽ áp dụng cho chương trình cấp bằng hoặc chứng chỉ của bạn. Hãy liên hệ với Cố vấn CCC của chúng tôi cho học sinh trung học nếu bạn có thắc mắc – theo
số 503-594-3252 hoặc email: hsconnections@clackamas.edu.
Phân tích chi phí ước tính nếu bạn lấy WR-121 làm lớp học ACC so với việc học lớp đó tại CCC với chương trình Oregon Promise:
Chi phí của WR-121 thông qua ACC

Chi phí WR-121 tại CCC với chương trình Oregon Promise*

Học phí

$0

$0

Sách vở

$0

Tối đa $17

Lệ phí
TỔNG:

$40 hoặc miễn phí nếu theo chương trình Bữa Trưa Miễn Phí/Giảm Giá
$40, hoặc miễn phí nếu theo chương trình Bữa Trưa Miễn Phí/Giảm Giá

Tối đa $159
Tối đa $176

*Chi phí dựa trên phạm vi chi phí khóa học WR-121 Mùa Thu 2019
Để biết thêm thông tin về các chương trình High School Connections (Kết nối Trung học) của CCC và cách bạn có thể bắt đầu vào đại học khi vẫn còn học
trung học, hãy truy cập www.clackamas.edu/highschoolconnections hoặc liên hệ hsconnections@clackamas.edu.
Để biết thêm thông tin về Hỗ trợ Tài chính tại CCC, hãy truy cập
http://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/financial-aid-scholarships hoặc liên hệ finaid@clackamas.edu.
Sửa đổi ngày 26.06.2019

