
 

 والدین و سرپرستان عزیز: 
 

،  AP) را انتخاب کرده است و می خواھد در برنامھ ریزی برای آزمون  APمسال دوره پیشرفتھ (ما خوشحالیم کھ دانش آموز شما ا
دانش آموزان باید  بھ شما کمک کند.  2022می  13-2کھ حضوراً در مدرسھ برگزار می شود، از طریق یک آزمون کتبی در تاریخ 

ب سایت ھیئت مدیره کالج بھ آدرس  این را می توان در و ثبت نام کنند. APنوامبر در آزمون  5تا جمعھ 
https://apstudents.collegeboard.org/  .ھزینھ  40درخواست ھایی کھ پس از آن تاریخ دریافت می شوند، $  انجام داد

  40دیرکرد بھ ازای ھر آزمون خواھند داشت. دانش آموزانی کھ در آزمون ثبت نام می کنند اما از آن استفاده نمی کنند، ممکن است $
 جھت ھزینھ آزمون بالاستفاده جریمھ شوند.

 
در دسترس است. مدارس دولتی شھرستان لودون بھ دلیل تعطیالت مذھبی روز   اینجاپیوست شده است و  APبرنامھ مدیریت آزمون 

روانشناسی را   APعلوم محیط زیست و/یا  APات می امتحان 3می تعطیل خواھند بود. دانش آموزانی کھ قرار است در  3سھ شنبھ 
می، مجدداً برنامھ ریزی می شوند. ھیچ گونھ ھزینھ یا جریمھ ای بھ دلیل این تغییر   17شرکت کنند، برای امتحان در روز سھ شنبھ، 

 وجود ندارد. 
 

صبح و امتحانات   7:45ساعت  دانش آموزان باید حمل و نقل خود را بھ مدرسھ در روز آزمون انجام دھند. امتحانات صبح،
ساعت بھ طول می انجامند. طبق قوانین ھیئت   4بعد از ظھر شروع می شود و این امتحانات حدود  12:15بعدازظھر نیز ساعت 

مام مدیره کالج، تا زمانی کھ تمام دانش آموزان تست خود را تمام نکرده باشند، آنھا نمی توانند از جلسھ امتحان بیرون بروند. لطفاً ت
تالش خود را برای برنامھ ریزی تعطیالت، قرار مالقات یا سایر فعالیتھا در تاریخھایی انجام دھید کھ با تاریخ برگزاری آزمون  

 مغایرت داشتھ باشد، زیرا امتحان دوباره فقط برای موارد اضطراری تأیید شده مجاز است.
 

، بھ ازای ھر دانش آموز ثبت نام APدون تا چھار دوره امتحان  ، مدارس دولتی شھرستان لو2022-2021با شروع سال تحصیلی 
شده، برای مدت دوره دبیرستان خود پرداخت خواھند کرد. پس از آن چھار دوره، دانش آموزان، والدین و/یا سرپرستان، مسئول تمام 

می باشد بھ   87.00ھر امتحان $   ھستند.تعھدات مالی ھستند، بھ استثنای دانش آموزانی کھ واجد شرایط ناھار رایگان یا کم ھزینھ 
است. دانش آموزان تشویق می شوند تا با موسسات تحصیلی مورد عالقھ بعد از   135.00کھ $  APو تحقیق  APاستثناء سمینار 

 را برای اعتبار یا ارتقای دوره قبول می کنند.  APنمرات متوسطھ خود تماس بگیرند تا تعیین کنند کھ آیا آنھا 
 

دریافت کرد. اگر   LCPSوب سایت و  لجسایت ھیات مدیره کااطالعات بیشتر برای والدین و دانش آموزان را می توان از طریق 
 insert school STC nameدارید، لطفاً با ھماھنگ کننده آزمون دانش آموز خود، << APسواالت بیشتری در مورد امتحانات 

and email.تماس بگیرید << 
 

 با احترام،
 
مدرسھ  مدیریت 

 
 ) 2(ھفتھ  2022می  13-9) و 1می (ھفتھ  AP 2022   2 -6برنامھ امتحان    

 صبح 8 1ھفتھ 
 زمان محلی 

 ظھر 12بعد از ظھر 
 زمان محلی 

  2دوشنبھ، 
 می

 زبان و فرھنگ ژاپنی
 دولت ایاالت متحده و سیاست 

 شیمی 
 ادبیات و فرھنگ اسپانیایی 

سھ شنبھ،  
 می  3

 علوم محیط زیست 

 در پنجره امتحان دیرھنگام  2022مھ  17منتقل شده بھ 

 روانشناسی 

 در پنجره امتحان دیرھنگام  2022مھ  17منتقل شده بھ 
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چھار  
  4شنبھ، 

 می
 ادبیات و انشاء انگلیسی 

 دولت تطبیقی و سیاست 
 Aعلوم کامپیوتر 

پنجشنبھ، 
 می  5

 جغرافیای انسانی
 اقتصاد کالن 

 سمینار 
 آمار

  6جمعھ، 
 می

 اروپا تاریخ
 تاریخ ایاالت متحده 

 تاریخ ھنر
 اقتصاد خرد 

برای ارائھ نمونھ کارھا و ھنرھای  AP، آخرین روز برای ھماھنگ کنندگان 2022می  6جمعھ،  ھنر و طراحی:
- 2) و گردآوری ھنر و طراحی ETشب بھ وقت  8و طراحی (تا ساعت   D-3، ھنر و طراحی D-AP 2دیجیتال 

D  ل شده ھنر و طراحی  و طراحی دانش آموزان برای مونتاژ نمونھ کارھا می باشد. معلمان باید نمونھ کارھای تکمی
 از این تاریخ بھ ھماھنگ کنندگان ارسال کنند. قبلدیجیتال را 

 
 صبح 8 2ھفتھ 

 زمان محلی 
 ظھر 12بعد از ظھر 

 زمان محلی 
 بعد از ظھر زمان محلی  2

 می  9دوشنبھ، 
 ABحساب 
 BCحساب 

 اصول علوم کامپیوتر 
 زبان و فرھنگ ایتالیایی 

 

 : مکانیک Cفیزیک  زبان و انشاء انگلیسی می  10سھ شنبھ، 
 : الکتریسیتھ و مغناطیسCفیزیک 

 می  11چھار شنبھ، 
 زبان و فرھنگ چینی

 زبان و فرھنگ اسپانیایی 
 زیست شناسی 

 

 می  12پنجشنبھ، 
 زبان و فرھنگ فرانسھ 

 تاریخ جھان
 جبر-: اساس1فیزیک 

 

 می  13جمعھ، 
 زبان و فرھنگ آلمانی

 تئوری موسیقی 
 التین 

 : اساس جبر2فیزیک 

 

 یادداشت ھا:

در دسترس  AP Capstoneفقط برای دانش آموزان مدارس شرکت کننده در برنامھ دیپلم  APامتحانات پایان دوره سمینار  •
 است.

 ) آخرین مھلت برای:ETبعد از ظھر  11:59( 2022آوریل   30 •
تکالیف عملکردی را بھ عنوان نتیجھ نھایی ارائھ می دھند و ارائھ ھای آنھا   APو تحقیق APدانش آموزان سمینار  •

 خود نمره گذاری می شود. APیا معلمان تحقیقات  APتوسط سمینار 
 کنند.  دانش آموزان باید تکلیف ایجاد عملکردی خود را بھ عنوان نتیجھ نھایی ارسال  APبرای اصول علوم رایانھ  •

 از فرم ھای ،AP گاھی اوقات، شرایطی امتحان دیرھنگام را برای دانش آموزان ضروری می کند. برای حفظ امنیت امتحانات 
 ،جایگزین برای امتحان دیرھنگام استفاده می شود. ھمھ دانش آموزانی کھ در امتحان دیرھنگام در یک مدرسھ معین شرکت می کنند



ات کامل بھجزئی در تاریخ ھای برنامھ ریزی شده دیرھنگام در زمان ھای تعیین شده شرکت کنند. برایباید در امتحانات جایگزین   
 .برنامھ امتحان دیرھنگام مراجعھ کنید
  

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

