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In order to receive an early registration date, students must complete the following requirements from steps 2, 3 
and 5 by the Priority Registration deadlines: Assessment, Orientation and Educational Plan as well as; 
• Maintain good academic standing with at least a cumulative 2.0 GPA
• Complete at least 50% of your enrolled units each semester
• Students with over 100 units are not eligible for priority registration. 

PRIORITY REGISTRATION DEADLINES:
 Summer/Fall 3rd Thursday in March  Winter/Spring 3rd Thursday in October

GET STARTED AT MISSION COLLEGE
Complete the following steps to ensure that you are prepared with the tools to 
be successful. apply.missioncollege.edu

APPLY FOR ADMISSION

DETERMINE YOUR PLACEMENT

ATTEND ORIENTATION

CREATE AN EDUCATIONAL PLAN

SELECT AND REGISTER FOR CLASSES

PRIORITY REGISTRATION/ 3SP

• All students must submit an application to CCC Apply at apply.missioncollege.edu
• Explore college resource on MyPath.
• Consider submitting the application for Financial Aid. Visit financialaid.missioncollege.edu for  

more information.
• A student ID number and WVM email will be issued to you so you can register for classes.

• Visit the Placement and Assessment Services Center at placement.missioncollege.edu to the 
Placement Assistance Tool.

• If you have completed classes elsewhere or passed AP exams that you would like considered for 
course placement, visit prerequisites.missioncollege.edu

• Set yourself up for success by completing the self-paced, online orientation available in the  
My Mission Portal with your WVM email address.

• Students wishing to get a more comprehensive orientation can register for COU 000A - Orientation 
to Mission College or COU 005, 023.

• Schedule a counseling appointment at the Counseling Center at counseling.missioncollege.edu.
• During the appointment students will create a Comprehensive Educational Plan (CEP).  Students can 

access their completed educational plans through DegreeWorks on the My Mission Portal. 

• Meet with a counselor to identify classes.  Drop-in or schedule an appointment at  
counseling.missioncollege.edu.

• Go online to My Mission Portal at mywvm.wvm.edu to enroll in classes and pay fees.
• For assistance, go to welcomecenter.missioncollege.edu.
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Para recibir una fecha de inscripción temprana, el alumno deberá completar los requisitos indicados a continuación 
antes de la fecha límite de la Inscripción Prioritaria: Evaluación, Orientación y Plan Educativo, y también:
• Mantener una buena posición académica con al menos 2.0 de GPA acumulado.
• Completar por lo menos el 50 % de las unidades en las que se inscribió cada semestre.
• Los alumnos que tengan más de 100 unidades no califican para la inscripción prioritaria. 

FECHAS LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN PRIORITARIA:
 Verano/otoño, 3er jueves de marzo  Invierno/primavera, 3er jueves de octubre

COMIENZA A ESTUDIAR EN MISSION COLLEGE
Completa los pasos mencionados a continuación para asegurarte de tener las herramientas 
para el éxito en Mission College y en el futuro. apply.missioncollege.edu

POSTÚLATE PARA LA ADMISIÓN

DETERMINA TU COLOCACIÓN

ASISTE A LA ORIENTACIÓN

CREA UN PLAN EDUCATIVO

INSCRÍBETE EN LAS CLASES

INSCRIPCIÓN PRIORITARIA

• Todos los estudiantes tienen que enviar una aplicación para CCC admisión en línea en
• apply.missioncollege.edu.
• Considera presentar una aplicación para Ayuda Financiera.
• Visita financialaid.missioncollege.edu para obtener más información.
• Para cada estudiante se le enviará un número de identificación de estudiante y un correo electrónico de 

WVM para que pueda inscribirse en las clases.

• Visita el Centro de servicios de colocación y evaluación en SEC-109 o en línea en placement.missioncollege.edu 
para utilizar la Herramienta de Ayuda de Colocación.

• Los colegios de comunidad de California están realizando las evaluaciones de colocación para las clases  
de Matemática e Inglés utilizando principalmente la información del desempeño en el secundario.

• Si tomaste clases en otro lugar o aprobaste exámenes de Colocación Anticipada (AP, por sus siglas  
en inglés) que querrías que se consideren para tu colocación, visita prerequisites.missioncollege.edu.

• Prepárate para el éxito completando la orientación en línea a tu propio ritmo que está disponible  
en el Portal My Mission.

• Los alumnos que quieran recibir una orientación más exhaustiva pueden registrarse para asistir  
a COU 000A - Orientación para Mission College o COU 005, 023 o 145B.

• Aga una cita de asesoramiento en la Oficina de asesoramiento, SEC-139 o en
• counseling.missioncollege.edu.
• Durante la cita, los alumnos crearán un Plan Educativo Integral (CEP, por sus siglas en inglés).

• Ingresa al portal de alumnos en línea de Mission College en mywvm.wvm.edu para inscribirte en las 
clases y pagar las tarifas.

• Para recibir ayuda, dirígete al Centro de Bienvenida ubicado en el hall del Centro de Participación 
Estudiantil, SEC-105 o en línea en welcomecenter.missioncollege.edu
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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.


