những bước quan trọng để khởi đầu cuộc sống đại học của bạn tại ELAC
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ĐĂNG KÝ VỚI ELAC
Nộp đơn đăng ký trực tuyến tại www.elac.edu
và chọn Apply Online (Đăng Ký Trực Tuyến) ở góc bên phải.

LÀM ĐƠN XIN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Điền vào Đơn Xin Ban Giám Đốc Miễn Giảm Học Phí (Board of Governors Waiver, BOGW) hoặc Đơn Xin
Liên Bang Hỗ Trợ Sinh Viên (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) nếu các em là Công Dân
Hoa Kỳ hoặc ngoại kiều đủ điều kiện (Thường Trú Nhân của Hoa Kỳ hoặc có Thẻ I-94). Để điền đơn
FAFSA trực tuyến, hãy truy cập www.fafsa.ed.gov. Nếu các em là sinh viên AB 540, hãy điền đơn đăng
ký theo Đạo Luật DREAM của California trực tuyến tại www.caldreamact.org. Để biết thêm thông tin,
hãy ghé thăm văn phòng Hỗ Trợ Tài Chính/Học Bổng (Financial Aid/Scholarship) tại E1-173 hoặc truy cập
www.elac.edu/admission/finaid/index.htm, mã trường học ELAC là 001222.

HOÀN THÀNH QUY TRÌNH XẾP LỚP ĐÁNH GIÁ
Tất cả sinh viên mới phải tham gia quy trình xếp lớp đánh giá môn Toán, tiếng Anh, và/hoặc ESL.
Đánh Giá được tổ chức trên cơ sở ai đến trước được làm trước, được tổ chức tại những thời
điểm khác nhau trong suốt năm. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo
www.elac.edu/admission/matriculation hoặc ghé Trung Tâm Tuyển Sinh/Đánh Giá
(Matriculation/Assessment Center) tại E1-183.
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THAM DỰ BUỔI ĐỊNH HƯỚNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN

Các Tư Vấn Viên Học Tập trình bày các hội thảo Định Hướng Cho Tân Sinh Viên để xem lại thông tin tổng
quát về đại học và lập Kế Hoạch Giáo Dục Sinh Viên (Student Educational Plan, SEP) tóm tắt. Để xem
danh sách ngày giờ diễn ra các buổi Định Hướng, hãy tham khảo trang web Tư Vấn h www.elac.edu/
studentservices/counseling/orientation.htm hoặc ghé Phòng Tư Vấn (Counseling Department) tại E1-127
hoặc Trung Tâm South Gate. Sinh viên cũng có thể hoàn tất Định Hướng Cho Tân Sinh Viên Trực Tuyến. Để
biết thêm thông tin, hãy truy cập: http://onlineorientation.elac.edu.
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ĐĂNG KÝ LỚP HỌC

Đăng ký trực tuyến bằng cách truy cập www.elac.edu và chọn Register for Classes (Đăng Ký Lớp Học) ở
góc bên phải. Các em sẽ cần mã số sinh viên (ví dụ 881234567) và mã PIN là tháng và ngày sinh của các
em (ví dụ 5 tháng 1 = 0105).
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THANH TOÁN HỌC PHÍ

Có thể đóng phí tại phòng Tài Vụ ở E1-135.
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Cũng có thể đóng phí trực tuyến trên Hệ Thống Thông Tin Sinh Viên bằng thẻ tín dụng. Truy cập
www.elac.edu và nhấp vào Register for Classes ở góc bên phải. Các em sẽ cần mã số sinh viên
(881234567) và mã PIN là tháng và ngày sinh của các em (ví dụ 5 tháng 1 = 0105 )
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THẺ ID ELAC
Sinh viên có thể nhận thẻ ID sinh viên ELAC một khi các em đã hoàn thành quy trình đăng ký (Bước 1–6).
Mang theo Bản In/Biên Lai Học Phí ELAC của các em do Phòng Tài Vụ cấp và thẻ ID có dán hình hợp
lệ ví dụ: thẻ ID trung học hoặc Giấy Phép Lái Xe đến phòng thông tin của ELAC/đồn cảnh sát tại E1
hoặc phòng máy tính Trung Tâm South Gate và sẵn sàng cười trước máy ảnh.

THEO DÕI
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Trong học kỳ, hãy đặt lịch hẹn với tư vấn viên để lập Kế Hoạch Giáo Dục Sinh Viên (SEP) hoàn
chỉnh. Các buổi hẹn được xếp lịch bắt đầu lúc 8:00 sáng có mặt trực tiếp vào các ngày thứ Sáu
trong tuần tiếp theo tại Văn Phòng Tư Vấn ở E1-127 hoặc Trung Tâm South Gate.
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