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 مدیران دبیرستان  به:

 هماهنگ کننده آزمون مدارس   
 
 Leigh Bennett  از:

 سرپرست، خدمات ارزیابی  
 

 نامه برای دانش آموزان دوره پیشرفته موضوع:
 
 
 

                                                                                                                          به پیوست، لطفا  متنی را بیابید که باید با دانش آموزانی که در دوره های پیشرفته قرار گرفته اند به اشتراک گذاشته شود. شما می 
توانید هر نوع ارتباط کتبی را که به بهترین نحو نیازهای دانش آموزان و جامعه شما را برآورده می کند، انتخاب کنید. در صورت 

برای پاسخ به سواالت یا نگرانی ها تماس بگیرید.  از حمایت  Leigh.Bennett@lcps.orgاز طریق ایمیل به تمایل می توانید 
 شما متشکریم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیوست ها
 

 ، دستیار سرپرست خدمات دانش آموزانAsia Jonesدکتر  رونوشت:
 ، دستیار سرپرست آموزشAshley Ellisدکتر 
 ، مدیر خدمات تشخیصی و پیشگیریJohn Lodyآقای 

 ، مدیر آموزش دبیرستانNereida Gonzalez-Salesخانم  
 , مدیر خدمات دانش آموزیClark Bowersدکتر  
، سرپرست مشاوره مدرسهTracy Jacksonدکتر  

mailto:Leigh.Bennett@lcps.org


 

 

 

 والدین و سرپرستان عزیز:
 

( را انتخاب کرده است و می خواهد در برنامه ریزی برای APما خوشحالیم که دانش آموز شما امسال دوره پیشرفته )
به شما  2022می  13-2                                                                   ، که حضورا  در مدرسه برگزار می شود، از طریق یک آزمون کتبی در تاریخ APآزمون 

این را می توان در وب سایت هیئت  ثبت نام کنند. APنوامبر در آزمون  5دانش آموزان باید تا جمعه کمک کند. 
انجام داد.  درخواست هایی که پس از آن  /https://apstudents.collegeboard.orgج به آدرس مدیره کال

هزینه دیرکرد به ازای هر آزمون خواهند داشت. دانش آموزانی که در آزمون ثبت نام  40تاریخ دریافت می شوند، $
 جهت هزینه آزمون بالاستفاده جریمه شوند. 40آن استفاده نمی کنند، ممکن است $ می کنند اما از

 
دولتی شهرستان لودون به دلیل  در دسترس است. مدارس اینجاپیوست شده است و  APبرنامه مدیریت آزمون 

علوم  APمی امتحانات  3می تعطیل خواهند بود. دانش آموزانی که قرار است در  3تعطیالت مذهبی روز سه شنبه 
                          می، مجددا  برنامه ریزی می  17روانشناسی را شرکت کنند، برای امتحان در روز سه شنبه،  APمحیط زیست و/یا 

 ای به دلیل این تغییر وجود ندارد. شوند. هیچ گونه هزینه یا جریمه
 

صبح و  7:45دانش آموزان باید حمل و نقل خود را به مدرسه در روز آزمون انجام دهند. امتحانات صبح، ساعت 
ساعت به طول می  4بعد از ظهر شروع می شود و این امتحانات حدود  12:15امتحانات بعدازظهر نیز ساعت 
کالج، تا زمانی که تمام دانش آموزان تست خود را تمام نکرده باشند، آنها نمی توانند  انجامند. طبق قوانین هیئت مدیره

                                                                                                          از جلسه امتحان بیرون بروند. لطفا  تمام تالش خود را برای برنامه ریزی تعطیالت، قرار مالقات یا سایر فعالیتها در 
زیرا امتحان دوباره فقط برای موارد تاریخهایی انجام دهید که با تاریخ برگزاری آزمون مغایرت داشته باشد، 

 اضطراری تأیید شده مجاز است.
 

، به ازای هر دانش AP، مدارس دولتی شهرستان لودون تا چهار دوره امتحان 2022-2021با شروع سال تحصیلی 
والدین آموز ثبت نام شده، برای مدت دوره دبیرستان خود پرداخت خواهند کرد. پس از آن چهار دوره، دانش آموزان، 

و/یا سرپرستان، مسئول تمام تعهدات مالی هستند، به استثنای دانش آموزانی که واجد شرایط ناهار رایگان یا کم هزینه 
است. دانش آموزان تشویق  135.00که $ APو تحقیق  APمی باشد به استثناء سمینار  87.00هستند.  هر امتحان $

را  APنمرات از متوسطه خود تماس بگیرند تا تعیین کنند که آیا آنها  می شوند تا با موسسات تحصیلی مورد عالقه بعد
 برای اعتبار یا ارتقای دوره قبول می کنند.

 

 
 LCPSوب سایت و  سایت هیات مدیره کالجاطالعات بیشتر برای والدین و دانش آموزان را می توان از طریق 

                                                  دارید، لطفا  با هماهنگ کننده آزمون دانش آموز خود،  APدریافت کرد. اگر سواالت بیشتری در مورد امتحانات 
<<insert school STC name and email.تماس بگیرید >> 

 
 با احترام،

 
مدیریت مدرسه

https://apstudents.collegeboard.org/
https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/exam-dates/2022-exam-dates
https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/exam-dates/2022-exam-dates
https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement/search-policies
https://apcentral.collegeboard.org/pdf/ap-2019-students-parents-handout.pdf
https://apcentral.collegeboard.org/pdf/ap-2019-students-parents-handout.pdf
https://www.lcps.org/Page/220791


 
 (2هفته ) 2022می  13-9و ( 1هفته )می  AP 2022   2-6برنامه امتحان    

 صبح 8 1ه هفت
 زمان محلی

 ظهر 12بعد از ظهر 
 زمان محلی

 می 2دوشنبه، 
 زبان و فرهنگ ژاپنی

 دولت ایاالت متحده و سیاست

 شیمی

 ادبیات و فرهنگ اسپانیایی

 می 3سه شنبه، 

 علوم محیط زیست

در پنجره امتحان  2022مه  17منتقل شده به 

 دیرهنگام

 روانشناسی

در پنجره امتحان  2022مه  17منتقل شده به 

 دیرهنگام

 ادبیات و انشاء انگلیسی می 4چهار شنبه، 
 دولت تطبیقی و سیاست

 Aعلوم کامپیوتر 

 می 5پنجشنبه، 
 جغرافیای انسانی

 اقتصاد کالن

 سمینار

 آمار

 می 6جمعه، 

 تاریخ اروپا

 تاریخ ایاالت متحده

 تاریخ هنر

 اقتصاد خرد

برای ارائه نمونه کارها و هنرهای  AP، آخرین روز برای هماهنگ کنندگان 2022می  6جمعه،  :هنر و طراحی

 D-2و گردآوری هنر و طراحی ( ETشب به وقت  8تا ساعت )و طراحی  D-3، هنر و طراحی D-AP 2دیجیتال 
معلمان باید نمونه کارهای تکمیل شده هنر و طراحی . و طراحی دانش آموزان برای مونتاژ نمونه کارها می باشد

 .از این تاریخ به هماهنگ کنندگان ارسال کنند قبلدیجیتال را 

 

 صبح 8 2هفته 
 زمان محلی

 ظهر 12بعد از ظهر 
 زمان محلی

 بعد از ظهر زمان محلی 2

 می 9دوشنبه، 
 ABحساب 

 BCحساب 
 اصول علوم کامپیوتر

 زبان و فرهنگ ایتالیایی
 

الکتریسیته و : Cفیزیک  مکانیک: Cفیزیک  زبان و انشاء انگلیسی می 10سه شنبه، 

 مغناطیس

 می 11چهار شنبه، 
 زبان و فرهنگ چینی

 زبان و فرهنگ اسپانیایی
 زیست شناسی

 



 

 می 12پنجشنبه، 
 زبان و فرهنگ فرانسه

 تاریخ جهان
 جبر-اساس: 1فیزیک 

 

 می 13جمعه، 
 زبان و فرهنگ آلمانی

 تئوری موسیقی
 التین

 اساس جبر: 2فیزیک 
 

 :یادداشت ها

در دسترس  AP Capstoneفقط برای دانش آموزان مدارس شرکت کننده در برنامه دیپلم  APامتحانات پایان دوره سمینار  ●

 .است
 :مهلت برایآخرین ( ETبعد از ظهر  11:59) 2022آوریل  30 ●

o  دانش آموزان سمینارAP و تحقیقAP  تکالیف عملکردی را به عنوان نتیجه نهایی ارائه می دهند و ارائه های آنها

 .خود نمره گذاری می شود APیا معلمان تحقیقات  APتوسط سمینار 
o  برای اصول علوم رایانهAP  نهایی ارسال کننددانش آموزان باید تکلیف ایجاد عملکردی خود را به عنوان نتیجه. 

، از فرم APبرای حفظ امنیت امتحانات . گاهی اوقات، شرایطی امتحان دیرهنگام را برای دانش آموزان ضروری می کند  ●

همه دانش آموزانی که در امتحان دیرهنگام در یک مدرسه معین شرکت . های جایگزین برای امتحان دیرهنگام استفاده می شود

 برای. ات جایگزین در تاریخ های برنامه ریزی شده دیرهنگام در زمان های تعیین شده شرکت کنندمی کنند، باید در امتحان

 .مراجعه کنید برنامه امتحان دیرهنگامجزئیات کامل به 
  

https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/exam-dates/late-testing-dates
https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/exam-dates/late-testing-dates

