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Để nhận được ngày ghi danh sớm, sinh viên phải hoàn thành các yêu cầu sau đây trước hạn Ghi Danh Ưu Tiên:  
Đánh giá, Định hướng và Kế hoạch Giáo dục cũng như;

 • Duy trì thành tích học tập tốt với tổng điểm GPA tối thiểu là 2.0

 • Hoàn thành ít nhất 50% số đơn vị học đã ghi danh mỗi học kỳ

 • Sinh viên có hơn 100 đơn vị học không đủ điều kiện được ghi danh ưu tiên. 

HẠN GHI DANH ƯU TIÊN:
 Mùa hè/Mùa thu: Ngày thứ Năm, tuần thứ ba của tháng 3  Mùa đông/Mùa xuân: Ngày thứ Năm, tuần thứ ba của tháng 10

BẮT ĐẦU TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG MISSION
Hoàn thành các bước sau để đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị các bước để đạt 
được thành công tại Trường cao đẳng Mission. apply.missioncollege.edu

GHI DANH XIN HỌC TRƯỜNG MISSION

QUYẾT ĐỊNH XẾP LỚP

THAM DỰ LỚP ĐỊNH HƯỚNG

LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

GHI DANH LỚP HỌC

GHI DANH ƯU TIÊN

 • Nộp hồ sơ xin học trực tuyến tại apply.missioncollege.edu.
 • Cân nhắc việc nộp đơn xin Hỗ trợ Tài chính. 

Tìm hiểu thêm financialaid.missioncollege.edu để biết thêm thông tin.
 • Số ID sinh viên và email WVM sẽ được cấp cho bạn để bạn có thể ghi danh lớp học.

 • Viếng thăm Trung tâm xếp lớp và đánh giá tại SEC-109 hoặc truy cập placement.missioncollege.edu  
để sử dụng Công Cụ Hỗ Trợ Xếp Lớp.

 • Các trường cao đẳng cộng đồng tại California hiện đánh giá để xếp lớp môn Toán và tiếng Anh chủ yếu  
dựa trên thông tin về kết quả học tập ở trường trung học. 

 • Nếu bạn đã hoàn thành các lớp học ở nơi khác hoặc vượt qua các bài kiểm tra AP và muốn kết quả được 
xem qua khi xếp lớp, hãy truy cập vào prerequisites.missioncollege.edu.

 • Lập mục tiêu cho bản thân để thành công bằng cách hoàn thành lớp định hướng trực tuyến theo tốc độ  
học của bản thân có sẵn trong My Mission Portal. với địa chỉ email WVM của bạn.

 • Sinh viên muốn được giúp đỡ toàn diện hơn có thể ghi danh lớp COU 000A hoặc COU 005, 023 hoặc 145B.

 • Xin làm hẹn tư vấn tại Văn Phòng Tư Vấn, SEC-139 hoặc tại counseling.missioncollege.edu.
 • Trong buổi hẹn, sinh viên sẽ lập một Kế Hoạch Giáo Dục Toàn Diện (CEP)

 • Vào trực tiếp website dành cho sinh viên của Trường cao đẳng Mission tại mywvm.wvm.edu  
để ghi danh vào các lớp học và thanh toán học phí.

 • Để được giúp đỡ, hãy đến Trung tâm Tiếp đón Sinh viên tại SEC-105 hoặc vào trang  
welcomecenter.missioncollege.edu.


