CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ
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Được Nhận Học
• Nộp đơn: Ghé thăm trang www.sanjac.edu và
nhấp chuột vào Apply Now (Nộp Đơn Ngay) để
hoàn thành đơn xin học của quý vị.

• Bảng Điểm: Gửi bảng điểm trung học chính thức
(có ghi rõ ngày tốt nghiệp) và/hoặc bảng điểm
cao đẳng/đại học khác.

• Hồ Sơ Tiêm Chủng: Nếu quý vị dưới 22 tuổi, quý
vị phải được tiêm vác-xin viêm màng não hoặc
dưỡng chất tăng cường. Ghé thăm trang www.
sanjac.edu/meningitis để biết thêm thông tin.

• Kiểm Tra Xếp Lớp: Ghé thăm trang www.sanjac.
edu/testing để xem danh sách cách trường hợp
được miễn và tìm hiểu về các bài kiểm tra mà
quý vị có thể bắt buộc phải tham gia.
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Được Chi Trả
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Được Đăng Ký Khóa Học
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Được Chuẩn Bị

• Nộp Đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính: Hoàn thành
• Nộp Đơn xin Học Bổng: Ghé thăm trang sjcd.
FAFSA tại địa chỉ www.fafsa.ed.gov. Mã FAFSA
academicworks.com để tìm kiếm các học bổng
của chúng tôi là 003609. Nếu quý vị không đủ
có sẵn.
điều kiện nhận FAFSA, quý vị có thể đủ điểu kiện
để hoàn thành TAFSA.

• SOS và Định Hướng: Ghé thăm trang www.
• Thanh Toán cho Các Lớp Học: Quý vị có thể
sanjac.edu/soslogin để lấy số tài khoản sinh viên
thanh toán học phí và các loại phí trực tuyến
và đăng ký tham gia buổi định hướng.
hoặc trực tiếp tại văn phòng kinh doanh trong
khu học xá bất kỳ của chúng tôi. Kế hoạch chi
• Được Tư Vấn: Nói chuyện với một tư vấn viên về
trả từng phần (IPP) cũng có trên SOS dưới Bộ
các chương trình, khóa học và nghề nghiệp.
Tài Khoản Sinh Viên (Student Account Suite)
• Đăng ký: Đăng ký các lớp học với tài khoản SOS
hoặc tại văn phòng kinh doanh tại một khu học
của quý vị.
xá bất kỳ.

• Sách giáo khoa: Ghé thăm hiệu sách để mua
hoặc thuê sách giáo khoa của quý vị.

• E-mail*: Ghé thăm trang www.sanjac.edu/email để
đăng ký tài khoản email của quý vị.

• Thẻ ID*: Thẻ ID có thể nhận tại văn phòng Nhập
Học của khu học xá bất kỳ.

• Giấy Phép Đỗ Xe: Giấy phép đỗ xe có tại văn
phòng kinh doanh của khu học xá bất kỳ khi
mang theo thẻ ID San Jac và số ID (G#).

*Có sẵn sau 24 giờ tính từ thời điểm thanh toán học phí

5

Được Hỗ Trợ
• Sinh Viên là Cựu Chiến Binh: Ghé thăm trung
tâm cựu chiến binh tại khu học xá của quý vị
hoặc trang www.sanjac.edu/veterans để tìm
hiểu về các dịch vụ cho cựu chiến binh.

• Dịch Vụ Tiếp Cận cho Người Khuyết Tật: Ghé
thăm văn phòng kế hoạch giáo dục, tư vấn và
hoàn thành tại khu học xá của quý vị hoặc trang
www.sanjac.edu/accessibility để tìm hiểu về các
dịch vụ quý vị có thể nhận.

• Sinh Viên Quốc Tế: Ghé thăm Khu Học Xá Phía
Nam (South Campus) để trao đổi với một tư vấn • Dịch Vụ Nghề Nghiệp: Ghé thăm văn phòng
viên quốc tế hoặc ghé thăm trang www.sanjac.
dịch vụ nghề nghiệp tại khu học xá của quý vị
edu/international-students.
hoặc trang www.sanjac.edu/career-center để
tìm hiểu các nguồn lực quý vị có thể sử dụng.
• Các Trung Tâm Thành Công cho Sinh Viên: Ghé
thăm trung tâm thành công cho sinh viên tại
khu học xá của quý vị để được nhận các dịch vụ
phụ đạo với toán, tiếng Anh, khoa học và nhiều
môn học khác.

281-998-6150

www.sanjac.edu

Học Khu Cao Đẳng San Jacinto cam kết cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả sinh viên, nhân viên và ứng viên bất kể chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng công dân, tuổi
tác, khuyết tật, mang thai, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục, biểu hiện hoặc nhận dạng giới tính, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng cựu chiến binh theo luật liên bang
và tiểu bang hiện hành. Nhân viên sau của Trường Cao Đẳng được chỉ định xử lý các yêu cầu về chính sách không phân biệt đối xử của trường Cao Đẳng: Phó Chủ Tịch Nguồn Nhân Lực (Vice
President of Human Resources), 4620 Fairmont Pkwy., Pasadena, TX 77504; 281-991-2659; Sandra.Ramirez@sjcd.edu.

