
ĐĂNG KÝ MỘT LỚP HỌC BẰNG
CÁCH SỬ DỤNG SELF-SERVICE 



BƯỚC 1
Đăng nhập vào Sel f -Serv ice .
Bạn có thể vào trang web này và  truy cập Sel f -
Serv ice :

sac.edu/sel fservice

sccol lege.edu/sel fservice



BƯỚC 2: Đăng nhập

Nếu bạn cần đặt  lạ i  mật khẩu của mình,  hãy truy cập:
rsccd.edu/password

*Tên người  dùng (username) =  địa  chỉ  emai l  t rường học của bạn
Mật khẩu

* Nếu đây là  lần đầu t iên bạn đăng nhập,  mật khẩu của bạn là  ngày s inh của bạn.

Ví  dụ:  nếu s inh nhật  của bạn là  ngày 2  tháng 3 năm 1975 (March 2 ,  1975) ,  thì  mật khẩu
của bạn là :  Mar021975



GHI CHÚ:

Bạn sẽ được yêu cầu
thay đổi  mật khẩu của
mình nếu bạn chưa
bao giờ thay đổi  mật
khẩu trước đây.



BƯỚC 3: Bấm vào (Danh Mục Khóa Học)   -
Course Catalog



BƯỚC 4: Bấm vào (T ìm Kiếm Nâng Cao)
Advanced Search



Sau đó,  bấm vào
(Tìm Kiếm) -  Search.  

BƯỚC 5:
Chọn Continuing Ed.  cho học kỳ của
bạn

Chọn SAC hay SCC Continuing Ed.
Địa điểm ở đây có nghĩa là  trường mà bạn
muốn theo học,  KHÔNG  có nghĩa là  địa  điểm
của lớp học thực sự của bạn.



BƯỚC 6:

Chọn môn học (chương tr ình)  bạn
muốn học.

Các phần lớp trong chương tr ình đó
sẽ tự động hiển thị .



BƯỚC 7: Cuộn (scrol l )  để t ìm khóa học và phần lớp của bạn.  
Sau đó,  bấm vào (Cộng Thêm) -  Add .



BƯỚC 8: Một hộp sẽ mở ra với  thông t in lớp học của bạn.

Nếu tất  cả đều
đúng,  hãy bấm vào:   
(Cộng Thêm Lớp)  -
Add Section .

Kiểm tra thông t in cuộc
họp,  xác nhận địa  điểm
lớp học của bạn và cách
lớp học được giảng dạy.



BƯỚC 9: Sử dụng thanh điều hướng bên trái ,  bấm vào bức
hình của ngôi  nhà để đi  đến màn hình chính.



BƯỚC 10: Bạn sẽ thấy một hộp màu xanh.  
Bấm vào (Đăng ký)  -  Register .



BƯỚC 11: Một màn hình sẽ xuất  hiện.

Đặt séc
vào hộp.

Sau đó,  bấm
(Đăng ký)  -
Register .



BÂY GIỜ BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ!

Bấm vào (Đóng)  -  Close  và
bạn đã hoàn tất .  Bạn có thể
đăng xuất  khỏi  Sel f -Service.

Nếu bạn muốn xem l ịch học
của mình,  hãy bấm vào
(Chuyển đến l ịch biểu)  -  
Go to Schedule .  



THÔNG TIN THÊM



LẬP KẾ HOẠCH VÀ LÊN LỊCH TRÌNH

Từ trang Kế hoạch và L ịch tr ình (Plan and Schedule) ,  bạn có
thể thấy tất  cả các lớp học bạn đã đăng ký.  Bạn cũng có thể
loại  bỏ một lớp học từ trang này.

Nếu bạn là  học s inh trung học,  đây là  nơi  bạn có thể xem kế
hoạch giáo dục của mình.



BẠN CÓ THỂ ĐẾN TRANG KẾ HOẠCH & LỊCH BIỂU
BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ĐIỀU HƯỚNG BÊN TRÁI.
A.  Sử dụng thanh điều
hướng bên trái  và bấm
vào hình ba dòng.

B.  Menu này sẽ mở
ra.  Bấm vào:  Học
thuật (Academics) .

C.  Bấm vào:  Lập kế
hoạch s inh viên
(Student Planning)  và
sau đó chọn Kế hoạch
& Lịch tr ình (Plan &
Schedule) .



GHI CHÚ: Nếu bạn truy cập trang 'Kế hoạch & Lịch tr ình'  và
không thấy lớp học của mình,  bạn cần chọn đúng
học kỳ Continuing Ed.

Bấm vào mũi  tên để t ìm
học kỳ chính xác.

Bạn sẽ thấy các lớp học
mà bạn đã đăng ký.



Có một vài câu hỏi? 
Hãy gọi cho chúng tôi.

 
Continuing Ed. @ SAC - 714-241-5700
Continuing Ed @ SCC - 714-628-5900

 
 

Tìm hiểu thêm về Giáo Dục Thường Xuyên - 
Continuing Education @ SAC & SCC

sac.edu/sce    sccollege.edu/oec


