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ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN (Reg-e)
Các Gợi ý Có ích cho Sinh viên
Sinh viên đăng ký trực tuyến các môn học trên http://studentweb.sdccd.edu, và tên của hệ
thống đăng ký trực tuyến là Reg-e. Có hướng dẫn chi tiết cách đăng ký trong lịch học
trực tuyến của các lớp. Thông tin này cũng có tại văn phòng tuyển sinh của trường. Dưới
đây là một số bước quan trọng.
•

Sau khi bạn làm hồ sơ xin học, trường sẽ gửi cho bạn thông tin đăng ký qua e-mail.

•

Bạn có thể đăng ký trực tuyến vào hoặc sau ngày giờ đã định cho bạn.

•

Để giúp bạn đăng ký, có một mẫu đăng ký trên lịch trực tuyến của các lớp.

•

Khi đăng ký, bạn phải chọn một Số Nhận dạng Cá nhân (Personal Identification
Number - PIN) có 4 chữ số. Không được cho ai biết số này.

•

Số Nhận dạng Trường (College Identification Number - CSID) có 7 chữ số của bạn
là số thẻ căn cước sinh viên của bạn.

•

Bạn có thể đăng nhập vào Reg-e các ngày thứ 2 – thứ 6, từ 7:00 sáng – 12:00 đêm
và thứ 7 từ 8:00 sáng – 1:30 chiều để đăng ký học hoặc bỏ môn học, hoặc để thay
đổi lịch học của bạn. Xin đợi khoảng 15 phút cho hệ thống xử lý vì hệ thống sẽ
đăng xuất bạn khi hết giờ làm việc. Và xin đừng đăng xuất chừng nào còn chưa
hoàn tất toàn bộ quy trình.

•

Nếu có gì cần hỏi về các môn của bạn, xin hãy đến Văn phòng Tuyển sinh hoặc
Văn phòng Cố vấn.

•

Bạn phải trả phí vào ngày ghi trong Reg-e nếu không bạn sẽ bị loại vì không trả
tiền.

•

Có thể thanh toán trực tuyến bằng cách dùng Trợ cấp Tài chính của bạn hoặc bằng
thẻ tín dụng. Nếu thanh toán bằng tiền mặt hoặc séc thì phải gửi đến hoặc tự tay
mang đến nộp cho Phòng Kế toán của trường.

•

Các sinh viên muốn đăng ký học các lớp đã hết chỗ có thể chọn cách ghi tên vào
Danh sách Đợi. Sinh viên nào không thêm môn đó vào danh sách đợi ưu tiên của
mình sẽ bị loại khỏi danh sách đợi và sẽ mất quyền được ưu tiên. Những sinh viên
vẫn còn trong danh sách đợi sau khi lớp học đã bắt đầu sẽ PHẢI dự buổi họp lớp
đầu tiên (và phải đến đúng giờ) để được xét ưu tiên theo Danh sách Đợi.

•

Nếu lớp bạn muốn đã hết chỗ, bạn có thể thử đến dự buổi họp lớp đầu tiên và xin
phép được “thêm” lớp đó. NẾU bạn được phép thêm lớp đó, giáo viên sẽ cho bạn
một mã thêm lớp có 6 số. Khi đó bạn có thể thêm và trả tiền học lớp đó trên Reg-e.
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