
Kính Gởi Quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ: 
 
Chúng tôi rất vui vì học sinh của quý vị đã được chọn tham gia lớp học Nâng Cao (AP) trong 
năm học này và muốn hỗ trợ quý vị trong việc lập kế hoạch cho bài kiểm tra AP, sẽ được tổ 
chức trực tiếp tại trường, qua bài kiểm tra trên giấy từ ngày 2-13 tháng 5, 2022. Học sinh phải 
đăng ký cho bài kiểm tra AP cho đến Thứ Sáu, ngày 5 tháng 11. Đăng ký có thể được thực 
hiện trên trang web của College Board tại https://apstudents.collegeboard.org/.  Các yêu cầu 
nhận được sau ngày đó sẽ bị tính phí thanh toán trễ là $40 cho mỗi bài kiểm tra. Học sinh đăng 
ký làm bài kiểm tra nhưng không làm bài kiểm tra đó có thể bị tính phí kiểm tra không sử dụng 
là $40. 
 
Lịch trình các bài kiểm tra AP được đính kèm và có sẵn tại đây. Các Trường Công Lập Quận 
Loudoun sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, ngày 3 tháng 5, để kỷ niệm một ngày lễ tôn giáo. Các học 
sinh lên lịch làm bài kiểm tra môn Khoa Học Môi Trường AP và/hoặc Tâm Lý Học AP vào ngày 
3 tháng 5 sẽ được lên lịch lại để làm bài kiểm tra vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 5, trong thời gian 
dành cho trường hợp làm bài kiểm tra trễ. Việc thay đổi này sẽ không dẫn đến việc trả phí hay 
phạt tiền. 
 
Học sinh phải tự cung cấp phương tiện đưa đón đến trường vào ngày kiểm tra. Các bài kiểm tra 
buổi sáng bắt đầu vào lúc 7:45 sáng và các bài kiểm tra buổi chiều bắt đầu vào lúc 12:15 chiều, 
với các bài kiểm tra kéo dài khoảng 4 giờ. Học sinh không thể ra khỏi phòng thi cho đến khi tất 
cả học sinh đã hoàn thành bài kiểm tra, theo quy định của College Board. Vui lòng cố gắng sắp 
xếp kỳ nghỉ, cuộc hẹn hoặc các hoạt động khác vào những ngày không làm bài kiểm tra, vì bài 
kiểm tra bù chỉ được phép cho những trường hợp khẩn cấp đã được xác minh. 
 
Bắt đầu từ Năm Học 2021-2022, các Trường Công lập Quận Loudoun sẽ trả tiền cho tối đa bốn 
bài kiểm tra AP, cho mỗi học sinh ghi danh, trong suốt thời gian học trung học của các em.  Sau 
bốn bài kiểm tra đó, học sinh, phụ huynh và/hoặc người giám hộ phải chịu trách nhiệm về tất cả 
các nghĩa vụ tài chính, ngoại trừ những học sinh đủ điều kiện được ăn trưa miễn phí hoặc được 
giảm giá.  Phí mỗi bài kiểm tra là $87.00, ngoại trừ phí của môn Hội Thảo AP và Nghiên Cứu 
AP là $135.00. Học sinh được khuyến khích liên hệ với các tổ chức sau trường trung học mà 
các em quan tâm để xác định xem liệu họ có chấp nhận điểm AP để lấy tín chỉ hoặc lên lớp hay 
không. 
 

Thông tin bổ sung cho phụ huynh và học sinh có thể được truy cập qua trang web của College 
Board và trang web LCPS. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về các bài kiểm tra AP, vui lòng liên hệ 
với Điều Phối Viên Bài Kiểm Tra Ở Trường Học của học sinh, <<điền tên STC của trường và 
email>>. 
 
Trân trọng, 
 
Hiệu trưởng 
 
 

 

 

 

 

https://apstudents.collegeboard.org/
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


   Lịch Kiểm Tra AP Năm Học 2022 từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 (Tuần 1) và từ ngày 9 đến ngày 13 
tháng 5 năm 2022 (Tuần 2) 

Tuần 1 Sáng 8 giờ sáng 
Giờ Địa Phương 

Chiều 12 giờ trưa 
Giờ Địa Phương 

Thứ Hai, 
ngày 2 
tháng 5 

Ngôn Ngữ và Văn Hóa Nhật Bản 
Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ 

Hoá Học 
Văn Học và Văn Hóa Tây Ban Nha 

Thứ Ba, 
ngày 3 
tháng 5 

Khoa Học Môi Trường 

DỜI sang ngày 17 tháng 5 năm 2022 cho 
Trường Hợp Làm Bài Kiểm Tra Trễ 

Tâm Lý Học 

DỜI sang ngày 17 tháng 5 năm 2022 cho 
Trường Hợp Làm Bài Kiểm Tra Trễ 

Thứ Tư, 
ngày 4 
tháng 5 

Văn Học Anh và Luận Văn 
So Sánh Chính Phủ và Chính Trị 
Khoa Học Máy Tính A 

Thứ Năm, 
ngày 5 
tháng 5 

Địa Lý Nhân Văn 
Kinh Tế Vĩ Mô 

Hội Thảo 
Thống Kê 

Thứ Sáu, 
ngày 6 
tháng 5 

Lịch Sử Châu Âu 
Lịch Sử Mỹ 

Lịch Sử Nghệ Thuật 
Kinh Tế Vi Mô 

Nghệ Thuật và Thiết Kế: Thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022, là ngày cuối cùng 
các điều phối viên AP gửi hồ sơ cho môn Thiết Kế và Nghệ Thuật 2-D AP, Nghệ 
Thuật và Thiết Kế 3-D và Vẽ (đến 8 giờ tối Giờ Miền Đông) và tập hợp học sinh 
môn Nghệ Thuật và Thiết Kế và Vẽ 2-D tại buổi họp mặt về hồ sơ. Giáo viên nên 
chuyển hồ sơ trực tuyến của lớp Nghệ Thuật và Thiết Kế đã hoàn thành cho các 
điều phối viên trước ngày này. 

 
Tuần 2 Sáng 8 giờ sáng 

Giờ Địa Phương 
Chiều 12 giờ trưa 
Giờ Địa Phương 

Chiều 2 giờ chiều Giờ 
Địa Phương 

Thứ Hai, ngày 9 
tháng 5 

Giải Tích AB 
Giải Tích BC 

Nguyên Tắc Khoa 
Học Máy Tính 
Ngôn Ngữ và Văn 
Hóa Ý 

 

Thứ Ba, ngày 10 
tháng 5 Ngôn Ngữ và Luận Văn Vật Lý C: Cơ Học Vật Lý C: Điện và Từ 

Tính 



Thứ Tư, ngày 11 
tháng 5 

Ngôn Ngữ và Văn Hóa 
Trung Quốc 
Ngôn Ngữ và Văn Hóa 
Tây Ban Nha 

Sinh Học 

 

Thứ Năm, ngày 
12 tháng 5 

Ngôn Ngữ và Văn Hóa 
Pháp 
Lịch Sử Thế Giới 

Vật Lý 1: Dựa Trên 
Đại Số 

 

Thứ Sáu, ngày 
13 tháng 5 

Ngôn Ngữ và Văn Hóa 
Đức 
Lý Thuyết Âm Nhạc 

Latin 
Vật Lý 2: Cơ Sở Đại 
Số 

 

Ghi chú: 

• Bài Kiểm Tra Cuối Khóa Môn Hội Thảo AP chỉ dành cho học sinh tại các trường tham gia 
chương trình Chứng Chỉ AP Capstone. 

• Ngày 30 tháng 4 năm 2022 (11:59 tối Giờ Miền Đông) là thời hạn cuối cùng cho: 
• Học sinh môn Hội Thảo AP và Nghiên Cứu AP nộp các bài tập cuối cùng và các 

bài thuyết trình của các em để được các giáo viên môn Hội Thảo AP và Nghiên 
Cứu AP chấm điểm. 

• Học sinh Môn Nguyên Tắc Khoa Học Máy Tính phải nộp bài tập Sáng Tạo của 
các em như là bài kiểm tra cuối kỳ. 

• Đôi khi, hoàn cảnh khiến học sinh phải làm kiểm tra trễ. Để duy trì tính bảo mật của Bài 
Kiểm Tra AP, các hình thức thay thế sẽ được sử dụng cho bài kiểm tra trễ. Tất cả học sinh 
tham gia làm bài kiểm tra trễ tại một trường nhất định phải tham gia làm các bài kiểm tra 
thay thế này vào các ngày kiểm tra trễ đã định và vào thời gian đã định. Hãy xem Lịch Làm 
Bài Kiểm Tra Trễ để biết đầy đủ chi tiết. 
  

 

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

