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 ہائی اسکولوں کے پرنسپل  بنام:

 اسکول ٹیسٹنگ کے رابطہ کاران   
 
 لی بینیٹ  از:

 نگراں کار، تشخیصی خدمات  
 

 ایڈوانسڈ پلیسمنٹ طلبا کے لیے خط موضوع:
 
 
 

مالحظہ کریں، جنہیں ایڈوانسڈ پلیسمینٹ کورسوں میں داخلہ لینے والے طلبا کے ساتھ اشتراک کرنا ہوگا۔  براہ کرم، منسلکہ متن کو
آپ تحریری مواصلت کی کوئی بھی شکل منتخب کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے طلبا کی ضروریات اور کمیونٹی کی ضروریات 

پر ای میل  Leigh.Bennett@lcps.orgتھ بال جھجک کی بہترین طور پر مطابقت کرتی ہو۔ سواالت اور تشویشات کے سا
 کریں۔  آپ کے تعاون پر آپ کا شکریہ۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منسلکات
 

 ڈاکٹر آسیا جانس، اسسٹینٹ سپرنٹینڈینٹ برائے طلبا خدمات کاربن نقل:
 برائے تدریسڈاکٹر آشلے ایلس، اسسٹینٹ سپرنٹینڈینٹ 

 مسٹر جان لوڈی، ڈائریکٹر برائے تشخیصی و تدارکی خدمات
 سیلز، ڈائریکٹر برائے ہائی اسکول تعلیم-مس نیریڈیا گونزلیز 
 ڈاکٹر کالرک براورز، ڈائریکٹر برائے طلبا خدمات 
ڈاکٹر ٹریسی جیکسن، اسکول کاؤنسلنگ نگران 

mailto:Leigh.Bennett@lcps.org


 

 

 

 عزیز والدین و سرپرستان:
 

( کورس کا APعلم نے امسال ایڈوانسڈ پلیسمنٹ )ہمیں اس بات پر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے طالب 
امتحان کے لیے منصوبہ بندی میں آپ کے تعاون کا/ کی خواہش مند ہے، جو کہ بالمشافہ  APانتخاب کیا ہے اور 

ٹیسٹ کے لیے  APطلبا کو کو منعقد ہوگا۔  2022 13تا  2طور پر اسکول میں کاغذی ٹیسٹ کے ذریعے مئی 
اندراج کی یہ کارروائی کالج بورڈ کی ویب سائٹ  ندراج کروانا ہوگا۔نومبر تک ا 5بروز جمعہ 

https://apstudents.collegeboard.org/  پر انجام دی جا سکتی ہے۔  اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والی
تاخیر والی فیس وصول کی جائے گی۔ کسی ٹیسٹ کے لیے اندراج کروانے کے بعد  40درخواستوں پر فی ٹیسٹ $

 وصول کیے جائیں گے۔ 40اسے نہ لینے والے طلبا سے غیر استعمال شدہ ٹیسٹ کی مد میں $
 

AP مئی کو ایک مذہبی تہوار کی تعطیل  3پر منسلک اور دستیاب ہے۔ بروز منگل یہانیڈول امتحان کے انعقاد کا ش
ماحولیاتی سائنس اور/یا  APے بند رہیں گے۔ جن طلبا ک Loudoun County Public Schoolsکی مد میں 

AP  مئی کو تاخیر ٹیسٹنگ ونڈو  17مئی کو مقرر ہے ان کے ٹیسٹ کی تاریخ بروز منگل  3نفسیات کے امتحانات
 کے دوران مقرر کی جائے گی۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں کوئی فیس یا جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔

 
بجے  7:45کے ذرائع فراہم کرنا الزمی ہے۔ صبح کے امتحانات صبح ٹیسٹ کے دن طلبا کو اپنے ذاتی نقل و حمل 

گھنٹے تک چلیں گے۔ کالج  4                                        بجے منعقد ہوں گے، جبکہ امتحانات تقریبا   12:15اور دوپہر کے امتحانات دوپہر 
بورڈ کے ضوابط کے مطابق جب تک تمام طلبا کے ٹیسٹ ختم نہ ہوں انہیں امتحان سے برطرف نہیں کیا جاسکتا۔ 

راہ کرم چھٹیاں منانے، اپائنٹمنٹ یا اپنی دیگر سرگرمیوں کو ان تاریخوں میں مقرر کرنے کو یقینی بنائیں، جو ب
امتحان کے انعقاد کی تاریخوں میں نہ آتے ہوں، کیونکہ تالفی والے ٹیسٹ صرف توثیق شدہ ہنگامی صورتوں کے 

 لیے ہی انجام دئے جائیں گے۔
 

ان کی ہائی اسکول کی میعاد  Loudoun County Public Schools، سے شروع 2022-2021تعلیمی سال 
ٹیسٹوں کے لیے ادائیگی کریں گے۔ ان چار ٹیسٹوں کے بعد،  APکے دوران فی اندراج کردہ طالب علم چار تک 

و طلبا، والدین، اور/ یا سرپرستان تمام معاشی ذمہ داریوں کے لیے ذمہ دار ہیں، صرف وہ طلبا مستثنی رہیں گے، ج
 APہے، جس سے  87.00کہ مفت یا کم قیمت پر دوپہر کے کھانے کے لیے اہل ہیں۔  ہر ایک امتحان کی فیس $

ہیں۔ طلبا کو اس بات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ  135.00                          ریسرچ مستثنی  ہیں، جو کہ $ APسمینار اور 
اپنے ما اسکور کو قبول کرتے ہین AP  اس بات کے تعین کے لیے کہ آیا وہ کریڈٹ یا کورس پروموشن کے لیے 

 بعد ثانوی تعلیمی اداروں سے رابطہ کریں۔
 

 
کے ذریعے رسائی حاصل  ویب سائٹ LCPSاورکالج بورڈ کی سائٹوالدین اور طلبا کے لیے اضافی معلومات تک 

زید سواالت ہوں تو براہ کرم اپنے طالب علم امتحانات کے تعلق سے م APکی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں 
 <<۔insert school STC name and emailکے ٹیسٹنگ رابطہ کار سے رابطہ کریں >>

 
 بصد خلوص،

 
پرنسپل

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


 
   2022 AP  (2ہفتہ ) 2022، 13تا  9اور مئی ( 1ہفتہ )  6تا  2امتحان کا نظام االوقات مئی 

 بجے 8صبح  1ہفتہ 
 مقامی وقت

 بجے 12دوپہر 
 مقامی وقت

 مئی 2پیر 
 جاپانی زبان اور ثقافت

 ریاست ہائے متحدہ امریکہ حکومت اور سیاست

 کیمسٹری

 ہسپانوی ادب اور ثقافت

 مئی 3منگل، 

 ماحولیاتی سائنس

 لیٹ ٹیسٹنگ ونڈو میں ملتوی کو 2022مئی  17

 نفسیات

 لیٹ ٹیسٹنگ ونڈو میں ملتوی کو 2022مئی  17

 انگریزی ادب اور کمپوزیشن مئی 4منگل، 
 موازناتی حکومت اور سیاست

 Aکمپیوٹر سائنس 

 مئی 5جمعرات، 
 انسانی جغرافیہ

 میکرو ایکنامکس

 سمینار

 اسٹیٹسٹکس

 مئی 6جمعہ 

 یورپی تاریخ

 ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی تاریخ

 آرٹ تاریخ

 مائیکرو ایکنامکس

 D 3آرٹ اور ڈیزائن،  D-AP 2رابطہ کار کے ذریعے ڈیجیٹل  AP، 2022مئی  6جمعہ،  :آرٹ اور ڈیزائن
اور طبعی ( ETبجے تک  8شام ) آرٹ اور ڈیزائن، اور ڈرائنگ پورٹ فولیوز جمع کرنے کا آخری دن ہے 

آرٹ اور ڈیزائن اور ڈرائنگ طلبا کو جمع کرنے کے لیے۔ ٹیچرز کو  D-2پورٹ فولیو کو جمع کرنے کے لیے 

 آگے بڑھائیں۔سے پہلےشدہ ڈیجیٹل آرٹ اینڈ ڈیزائن پورٹ فولیو کو اس تاریخ چاہیے کہ وہ تکمیل 

 

 بجے 8صبح  2ہفتہ 
 مقامی وقت

 بجے 12دوپہر 
 مقامی وقت

 بجے مقامی وقت 2دوپہر 

 مئی 9پیر 
 ABکیکیولس 

 BCکیلکیولس 
 کمپیوٹر سائنس پرنسپلز

 اطالوی زبان اور ثقافت
 

برقی قوت اور : Cطبیعات  میکانکس: Cطبیعات  ثقافتانگریزی زبان اور  مئی 10منگل، 

 مقناطیسیت

 مئی 11منگل، 
 چینی زبان اور ثقافت

 ہسپانوی زبان اور ثقافت
 حیاتیات

 



 

 مئی 12جمعرات، 
 فرانسیسی زبان اور ثقافت

 عالمی تاریخ
 الجبرا پر مبنی: 1طبیعات 

 

 مئی 13جمعہ 
 جرمن زبان اور ثقافت

 موسیقی تھیوری
 الطینی

 الجبرا بیس: 2طبیعات 
 

 :نوٹس

● AP  سمینار اختتام کورس کے امتحانات صرفAP  کیپ سٹون ڈپلوما پروگرام میں شرکت کرنے والے اسکولوں کے طلبا

 کے لیے دستیاب ہیں۔
 :درج ذیل کے لیے متعینہ آخری تاریخ ہے( ایسٹرن ٹائم)بجے  11:59شب ) 2022اپریل  30 ●

o AP  سمینار اورAP  ریسرچ طلبا کے لیے حتمی کے طور پر اپنی کارکردگی کے ٹاسکس جمع کرنے کے لیے

 ریسرچ ٹیچروں کے ذریعہ اسکور کیے جانے کے لیے۔ APسمینار یا  APاور ان کے پریزنٹیشنز کو ان کے 
o AP  کمپیوٹر سائنس پرنسپلز کے طلبا کے لیے اپنی کریٹ کارکردگی کے ٹاسک حتمی کے طور پر جمع کرنے

 ے لیے۔ک
امتحانات کے تحفظ کی حفاظت کے لیے  APکبھی کبھار، حاالت طلبا کو تاخیر سے ٹیسٹ ددینے پر مجبور کرتے ہیں۔  ●

تاخیر والے ٹیسٹ کے لیے متبادل فارم استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی ایک اسکول میں تاخیر والی ٹیسٹنگ میں شرکت 

متبادل امتحانات کو متعینہ تاخیر والے ٹیسٹ کی متعینہ تاریخوں کو متعینہ کرنے والے تمام طلبا کے لیے چاہیے کہ وہ ان 

 ۔مالحظہ کریںتاخیر والے ٹیسٹ کے متعینہ اوقاتمکمل تفصیالت کے لیے وقت پر دیں۔ 
  

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

