danh sách các bước đăng ký

1 NHẬP HỌC
NỘP
www.sanjac.edu

Bấm vào nút "NỘP" ở góc trên bên
phải.

HỒ SƠ CHỦNG NGỪA
www.sanjac.edu/
meningitis
Dành cho sinh viên dưới 22 tuổi.

Xem danh sách cách trường hợp
được miễn kiểm tra, và tìm hiểu về
các bài kiểm tra mà quý vị có thể
bắt buộc phải tham gia.

BUỔI ĐỊNH HƯỚNG
www.sanjac.edu/studentservices/orientationcampus-tours

Nói chuyện với một cố vấn về các
chương trình, khóa học và nghề
nghiệp.

2 ĐĂNG KÝ
SOS
www.sanjac.edu/soslogin
Yêu cầu nhận tài khoản sinh viên
của quý vị.

3 TÀI CHÍNH
NỘP ĐƠN XIN HỖ TRỢ TÀI
CHÍNH
www.fafsa.ed.gov
Điền thông tin vào FAFSA.
Mã FAFSA của chúng tôi 003609.

KIỂM TRA XẾP LỚP
www.sanjac.edu/testing

ĐƯỢC TƯ VẤN

BẢNG ĐIỂM

Gửi các bảng điểm chính thức
của trường trung học phổ
thông và/hoặc cao đẳng/đại
học đến cho văn phòng quản lý
hồ sơ của chúng tôi.

GHI DANH

Ghi danh tham gia các lớp học với
tài khoản SOS của quý vị.

Đăng ký tham gia buổi định
hướng.

NỘP ĐƠN XIN HỌC BỔNG
sjcd.academicworks.com
Tìm kiếm các học bổng được cung
cấp.

THANH TOÁN CHO CÁC LỚP HỌC

Quý vị có thể thanh toán học phí và các loại phí trực tuyến hoặc trực tiếp tại
văn phòng kinh doanh trong khu học xá bất kỳ của chúng tôi. Kế hoạch chi
trả từng phần (IPP) cũng có trên SOS dưới "Student Account Suite (Bộ Tài
Khoản Sinh Viên) hoặc tại văn phòng kinh doanh tại một khu học xá bất kỳ.

4 CHUẨN BỊ
SÁCH GIÁO KHOA

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

EMAIL*
www.sanjac.edu/email
Cài đặt tài khoản email của quý vị.

THẺ ID*

Nhận thẻ tại văn phòng nhập học
của khu học xá bất kỳ.

GIẤY PHÉP ĐỖ XEN

hận tại văn phòng kinh doanh của
khu học xá bất kỳ, mang theo thẻ
ID San Jac và số ID.
*Có sau 24 giờ tính từ thời điểm thanh toán học phí

TRỢ GIÚP BỔ SUNG
SINH VIÊN LÀ CỰU CHIẾN
BINH
www.sanjac.edu/veterans

DỊCH VỤ NGHỀ NGHIỆP
www.sanjac.edu/
career-services

SINH VIÊN QUỐC TẾ
www.sanjac.edu/
international-students

Ghé thăm trung tâm cựu chiến
binh tại khu học xá của quý vị
để tìm hiểu về các dịch vụ cho cựu
chiến binh.

Ghé thăm
văn phòng dịch vụ nghề nghiệp tại
khu học xá của quý vị.

Ghé thăm văn phòng Kế Hoạch,
Cố Vấn, và Hoàn Thành Giáo Dục
(S6.121) của Khu Học Xá Phía Nam
(South Campus) để trao đổi với một
cố vấn quốc tế.

DỊCH VỤ TIẾP CẬN CHO
NGƯỜI KHUYẾT TẬT
www.sanjac.edu/
accessibility
Ghé thăm văn phòng kế hoạch, tư
vấn, và hoàn thành giáo dục tại
khu học xá của quý vị.

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. Viên chức 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: Vice Chancellor of Human Resources (Phó Chủ Tịch Nguồn Nhân Lực), 4624 Fairmont Pkwy., Pasadena, TX 77504; 281-991-2659;
Sandra.Ramirez@sjcd.edu.
Vietnamese

