
Sinh viên tương lai từ 18 tuổi trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp trung học hoặc chứng chỉ Phát Triển 
Giáo Dục Tổng Hợp (GED) sẽ hội đủ điều kiện ghi danh tham gia các khóa học tại Cao Đẳng 
Cộng Đồng Spokane (CCS).

CCS không muốn lặp lại hoặc thay thế các chức năng của trường trung học địa phương. Tuy nhiên, 
học sinh trung học có thể yêu cầu nhập học đặc biệt để tham gia các khóa học cụ thể tại trường cao 
đẳng trong từng học kỳ. Học sinh trung học chưa đủ tuổi không tham gia chương trình học cao đẳng 
từ cấp 3 Running Start có thể ghi danh theo học trong những trường hợp đặc biệt. Học sinh trung 
học chưa đủ tuổi muốn ghi danh theo học dài hạn nên tìm hiểu về việc nhập học thông qua Chương 
Trình Running Start của chúng tôi.
Theo Chính Sách Hành Chính 3.4.1 của CCS: Tất cả sinh viên phải chứng minh có khả năng tiếp 
thu các chương trình giảng dạy của trường cao đẳng và sẽ không gây xáo trộn môi trường học 
tập. CCS có quyền từ chối tuyển sinh các học sinh dưới 16 tuổi mà CCS xác định là không thể 
chứng minh có đủ khả năng về học tập và/hoặc hành vi.

1. Gửi mẫu đơn sau đây tới văn phòng Đăng Ký của trường cao đẳng bạn sẽ theo học để Ủy 
Ban Tuyển Sinh Sinh Viên Chưa Đủ Tuổi sàng lọc ban đầu:

2. Ủy Ban Tuyển Sinh Học Sinh Chưa Đủ Tuổi sẽ quyết định liệu có nên cho học sinh đó tiếp tục 
quy trình làm bài kiểm tra xếp lớp hay không. Học sinh phải chứng minh khả năng học tập để 
theo học bậc cao đẳng thông qua bài kiểm tra TOÁN và TIẾNG ANH ở trình độ cao đẳng.

*Sau khi thư được gửi để xem xét, ủy ban sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7-10 ngày làm việc để 
trao đổi về bước tiếp theo.
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 Đơn Đăng Ký Nhập Học

 Mẫu Đơn Đồng Ý của Học Sinh/Phụ Huynh (hoặc người giám hộ hợp 
pháp) cho Học Sinh Chưa Đủ Tuổi

 Mẫu Đơn Đồng Ý Ghi Danh của Khu Học Chánh *phải nộp lại hàng năm

 Mẫu Đơn Kế Hoạch Học Tập Hàng Quý *phải nộp lại hàng quý

 Cấp lớp gần đây nhất từ trường trung học cơ sở

 Thư tự viết nêu rõ mục đích khi ghi danh theo học tại CCS

 Thư giới thiệu từ giáo viên hoặc gia sư (không phải là thành viên trong gia 
đình hoặc người giám hộ) nêu rõ học sinh đã sẵn sàng về khả năng học tập và 
hành vi để tham gia môi trường học tập của người trưởng thành

Điều Kiện Nhập Học Chung

UNDERAGE ADMISSIONS REQUIREMENTS 

Spokane Community College Spokane Falls Community College 

General Admissions Eligibility 

Prospective students 18 years or older, or those with a high school diploma or GED, are eligible to 
enroll in courses at Community Colleges of Spokane (CCS). 

CCS does not wish to duplicate or replace the functions of local high schools. However, high school 
students may request special admission to take specific courses at the college on a quarterly basis. 
Underage high school students who are not Running Start students may enroll under exceptional 
circumstances. Underage high school students who are seeking enrollment on a long term basis 
should explore admissions through our Running Start Program. 
Per CCS Administrative Policy 3.4.1: All students must demonstrate the ability to benefit from the 
college’s curricular offerings and an ability to not create a disruptive environment. CCS reserves the
right to deny admission to students under the age of 16 who it determines are unable to 
demonstrate academic and/or behavioral preparedness. 

1. Submit the following to the Registrar’s office of the college you will be attending for initial 
screening by the Underage Admissions Committee:

 Application for Admission  

 Student/Parent (or legal guardian) Release for Underage Student Form  

 School District Enrollment Release Form *annual resubmission required 

 Quarterly Academic Plan Form *quarterly resubmission required 

 Most current grades from secondary school 

 Self-written letter stating CCS enrollment goals 

 Letter of recommendation from an educator or tutor (other than a family 
member or guardian) addressing academic readiness and behavioral 
preparedness for an adult learning environment 

*Once submitted for review, the committee will contact you within 7-10 business days regarding 
your next step. 

2. The Underage Admissions Committee will determine if the student should continue the 
process with placement testing. Students must demonstrate academic preparedness for 
college-level work by placing into college-level MATH and ENGLISH. 
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3. Thu xếp lịch hẹn với Ủy Ban Tuyển Sinh Học Sinh Chưa Đủ Tuổi bằng cách gọi số 
509- 533-7067 đối với SCC hoặc 509-533-3514 đối với SFCC

Học sinh chưa đủ tuổi được chấp thuận sẽ được phép ghi danh theo học một lớp 5 tín 
chỉ trong học kỳ đầu tiên. Lớp học này phải được Ủy Ban Tuyển Sinh Học Sinh Chưa Đủ Tuổi 
chấp thuận và phải tham khảo ý kiến của giảng viên. Việc học sinh chưa đủ tuổi tham gia lớp học 
không được gây xáo trộn đối với học liệu hoặc chủ đề của lớp học thông thường.

Việc được chấp thuận ghi danh cho một học kỳ sẽ không bảo đảm được chấp thuận ghi 
danh hoặc có sẵn lớp học cho các học kỳ tiếp theo. Sau học kỳ ghi danh đầu tiên, học sinh sẽ 
được đánh giá khả năng thành công và khả năng ghi danh để lấy tiếp tín chỉ.

Ngoài Bộ Quy Tắc Ứng Xử cho Sinh Viên CCS, học sinh còn phải tuân thủ các Tiêu Chuẩn Học 
Tập của Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane.

Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane và Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane Falls có quyền yêu cầu học 
sinh cung cấp thêm thông tin và/hoặc từ chối tuyển sinh bất kỳ học sinh chưa đủ tuổi nào.

Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật, khuynh 
hướng tính dục hoặc tuổi tác trong các chương trình, hoạt động hoặc công tác tuyển dụng của trường. Vui lòng gửi mọi thắc mắc về việc tuân thủ 
quyền tiếp cận, cơ hội bình đẳng và/hoặc khiếu nại tới giám đốc hành chính theo địa chỉ CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane 
WA 99217-6000 hoặc gọi số 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, SFCC TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane (SCC) Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane Falls (SFCC)

Tôi, ______________________________________, là sinh viên tương lai tại SCC/SFCC, nhận thức được những 
điều sau đây:

Tôi, ______________________________________, là phụ huynh/người giám hộ của sinh viên tương lai chưa 
đủ tuổi tại SCC/SFCC, nhận thức được những điều sau đây về trách nhiệm và việc học tập của người phụ thuộc 
của tôi với tư cách là sinh viên cao đẳng:

1. SCC/SFCC là các cơ sở cởi mở. Hai trường cao đẳng phục vụ đối tượng sinh viên đa dạng trong một môi 
trường học tập dành cho người trưởng thành, trong đó coi trọng cả quyền tự do học tập và quyền tự do trí tuệ. 
Cả trong lớp học và trong toàn bộ cơ sở, các sinh viên có thể gặp phải những vấn đề và đưa ra những quyết 
định khó khăn của người trưởng thành mà các em sẽ không gặp phải ở trường trung học.

2. Như với mọi sinh viên, giảng viên không phải thay đổi bài tập khác nếu sinh viên chọn không hoàn thành bài 
tập. Giảng viên không phải thay đổi nội dung, cấu trúc hoặc học liệu trong lớp học nếu việc học sinh chưa đủ tuổi 
tham gia lớp học tạo ra xung đột.

3. Theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục cho Gia Đình (FERPA), giảng viên không phải thông 
báo cho phụ huynh/người giám hộ khi sinh viên không đến lớp hoặc nghỉ học. Ngoài ra, sinh viên sẽ có trách 
nhiệm thông báo bất kỳ mối quan ngại nào với giảng viên của mình.

4. Sinh viên có trách nhiệm sắp xếp lịch học ở trường cao đẳng để không chồng chéo với lịch học ở trường trung 
học. Các khóa học ở trường cao đẳng được triển khai trong bốn học kỳ, bắt đầu vào tháng 9 (mùa thu), tháng 1 
(mùa đông), tháng 3/tháng 4 (mùa xuân) và tháng 7 (mùa hè).

5. Sinh viên có trách nhiệm:

Chữ Ký của Sinh Viên 

Chữ ký của Phụ Huynh Ngày  

Ngày  

a. Thanh toán học phí, chi trả cho sách vở, vật dụng và các khoản phí
b. Có hành vi phù hợp như đã nêu trong Sổ Tay Sinh Viên
c. Đi học chuyên cần, làm bài tập về nhà và trao đổi với giảng viên
d. Tự túc phương tiện đi lại
e. Gửi bản sao bảng điểm chính thức tới trường trung học của mình
f. Đăng ký cho mỗi học kỳ sau khi được Ủy Ban Tuyển Sinh Học Sinh Chưa Đủ Tuổi cho phép

Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật, khuynh 
hướng tính dục hoặc tuổi tác trong các chương trình, hoạt động hoặc công tác tuyển dụng của trường. Vui lòng gửi mọi thắc mắc về việc tuân thủ 
quyền tiếp cận, cơ hội bình đẳng và/hoặc khiếu nại tới giám đốc hành chính theo địa chỉ CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane 
WA 99217-6000 hoặc gọi số 509--434--5037, SCC TTY 509--533--8610/VP 866--948--2811, SFCC TTY 509--533--3838/VP 509--315--22310.
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STUDENT/PARENT (OR LEGAL GUARDIAN) RELEASE FORM 

FOR UNDERAGE STUDENT 

Spokane Community College (SCC) Spokane Falls Community College (SFCC) 

I, , a potential student at SCC/SFCC, am aware of the following: 

I, a parent/guardian of a potential underage student at 
SCC/SFCC, am aware of the following regarding my dependent’s responsibility and education as a college 
student: 

1. SCC/SFCC are open campuses. The colleges serve a diverse student body in an adult learning environment 
which values both academic and intellectual freedom. Both in the classroom and on the campus-at-large, 
students may be presented with difficult adult issues and decisions they would not encounter in high school. 

2. As with all students, instructors are not required to substitute assignments if the student chooses not to 
complete them. Instructors are not required to change the content, structure, or materials covered in the class if 
the underage student’s presence creates a conflict.

3. In accordance with the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), instructors are not required to 
notify parents/guardians when a student is failing or not attending a class. Additionally, it will be the 
responsibility of the student to communicate any concern with their instructor. 

4. Students are responsible for arranging their college schedule so it does not conflict with their high school 
schedule. College courses are offered in four quarters beginning in September (fall), January (winter), 
March/April (spring) and July (summer). 

5. Students are responsible for the following: 
a. Tuition costs, books, supplies and fees 
b. Appropriate behavior as outlined in the Student Handbook 
c. Attendance, homework and communication with instructors 
d. Transportation 
e. Sending copies of official transcripts to their high school 
f. Registering each quarter after gaining permission from the Underage Admissions Committee 

Student Signature Da te

Parent Signature Date

Community Colleges of Spokane does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, sexual orientation or age in its 
programs, activities or employment. Direct all inquiries regarding compliance with access, equal opportunity and/or grievances to the chief administration 
officer, CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, or call 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, 
SFCC TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật, khuynh 
hướng tính dục hoặc tuổi tác trong các chương trình, hoạt động hoặc công tác tuyển dụng của trường. Vui lòng gửi mọi thắc mắc về việc tuân thủ 
quyền tiếp cận, cơ hội bình đẳng và/hoặc khiếu nại tới giám đốc hành chính theo địa chỉ CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane 
WA 99217-6000 hoặc gọi số 509--434--5037, SCC TTY 509--533--8610/VP 866--948--2811, SFCC TTY 509--533--3838/VP 509--315--22310.
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SCHOOL DISTRICT ENROLLMENT RELEASE FORM 
*for non-Running Start students seeking underage admission 
*Student is required to resubmit this form each academic year while seeking 
underage admission. 

Spokane Community College (SCC) Spokane Falls Community College (SFCC) 
Student Information 

NAME: 

SCHOOL: 

AGE: DA TE OF BIR T H GRADE :

CURRENT GPA :

Student Signature Da te

TO BE COMPLETED BY SECONDARY SCHOOL OFFICIAL 

, a student at 
has permission to enroll at Spokane Co mmunity Colleg e/Spokane Falls Community College. 

This agreement is valid only for the 20 aca demic year. 

NOTE: Students are limited to enrolling in just one 5 credit class during their first quarter. After the initial quarter of 
enrollment the student’s capability to be successful and the possibility to enroll in additional credits will be assessed.

Approved By__________________________________________________________ Date _________________ 
Secondary School Official Title 

Community Colleges of Spokane does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, sexual orientation or age in its 
programs, activities or employment. Direct all inquiries regarding compliance with access, equal opportunity and/or grievances to the chief administration 
officer, CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, or call 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, 
SFCC TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật, khuynh 
hướng tính dục hoặc tuổi tác trong các chương trình, hoạt động hoặc công tác tuyển dụng của trường. Vui lòng gửi mọi thắc mắc về việc tuân thủ 
quyền tiếp cận, cơ hội bình đẳng và/hoặc khiếu nại tới giám đốc hành chính theo địa chỉ CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane 
WA 99217-6000 hoặc gọi số 509--434--5037, SCC TTY 509--533--8610/VP 866--948--2811, SFCC TTY 509--533--3838/VP 509--315--22310.
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HẠN CUỐI: hai tuần trước ngày học đầu tiên của học kỳ

HẠN CUỐI: ngày đầu tiên của học kỳ

Họ và Tên:

Tên Lớp: Số Tín Chỉ Muốn Lấy:

Vui lòng ký tên bên dưới để cho biết quý vị xác nhận và chấp thuận thông tin khóa học trên đây:

Cán Bộ của Trường Trung Học Cơ Sở Chức Danh
Ngày

Ngày/Thời Gian Học:     

Địa Điểm Văn Phòng Đăng Ký:
SCC - Building 15, Room 120
SFCC - Building 17, Room 149

Chữ Ký của Sinh Viên Ngày  

Bước Hai: xin chữ ký cán bộ của trường trung học cơ sở để chấp thuận cho lớp  
học đã đăng ký của bạn và gửi lại Văn Phòng Đăng Ký của Trường Cao Đẳng

Bước Một: nộp kế hoạch học tập cho Văn Phòng Đăng Ký của Trường Cao Đẳng

Tên Khóa Học Mã Số Lớp Học Giảng Viên Ngày/Thời Gian 
Học

Lựa Chọn Số 1

Lựa Chọn Số 2

Lựa Chọn Số 3

QUARTERLY ACADEMIC PLAN FORM 
*for non-Running Start students seeking underage admission 

Spokane Community College (SCC) Spokane Falls Community College (SFCC) 
Step One: submit academic plan to the College Registrar’s Office

DEADLINE: two weeks prior to first day of the quarter 

Course Name Class Number Instructor Class Days/Time 

1st Choice 

2nd Choice 

3rd Choice 

Student Signature Da te

Step Two: obtain secondary school official’s signature to approve your registered
class and return to the College Registrar’s Office

DEADLINE: first day of the quarter 

Name: 

Class Name: Credits Attempted: 

Class Days/Time: 

Please sign below indicating your acknowledgement and approval of the above course information: 

Date 
Secondary School Official Ti tle 

Registrar Office Locations: 
SCC - Building 15, Room 120 
SFCC - Building 17, Room 149 

Community Colleges of Spokane does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, sexual orientation or age in its 
programs, activities or employment. Direct all inquiries regarding compliance with access, equal opportunity and/or grievances to the chief administration 
officer, CCS MS 1004 501 N Riverpoint Blvd PO Box 6000 Spokane WA 99217-6000, or call 509-434-5037, SCC TTY 509-533-8610/VP 866-948-2811, 
SFCC TTY 509-533-3838/VP 509-315-22310.
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