
Lệ Phí Miễn Trừ/Giảm Bớt     

Học sinh sẽ yêu cầu Biểu Mẫu 

từ Điều Phối Viên AP.  Trả lại 

biểu mẫu đã điền đầy đủ trước 

ngày 15 tháng 10.  

Thẻ Tín 

Dụng/Ghi Nợ: 

gia đình trả 

tiền ký quỹ 

trực tuyến 

Tiền Mặt:            

Học sinh thanh 

toán tiền ký quỹ 

cho nhân viên kế 

toán của nhà 

trường 

Học sinh/gia đình nhận được email xác nhận kèm MÃ 

THAM GIA mới cho kỳ thi.  Email này có chứa liên kết 

đến phần KỲ THI của khóa học AP tại địa chỉ 

myap.collegeboard.org. 

Các học sinh AP sẽ tham gia 

phần lớp học bằng mã trực tuyến 

do giáo viên AP cung cấp.  

Chi Phiếu:        

Gửi chi phiếu tiền 

ký quỹ qua thư tín 

cho APTS, có dấu 

bưu điện trước 

ngày 15 tháng 10. 

Nhà trường sẽ cấp cho 

học sinh mã miễn trừ lệ 

phí.  

Gia đình nhập mã miễn 

trừ trên mạng.  

Dịch Vụ Kiểm Tra AP sẽ 

xác minh mã này.  

Bắt đầu quá trình đăng ký tại 

www.APTestService.com/pps  

 

Hoàn tất Hồ Sơ College Board bằng Tài 

khoản Email CÁ NHÂN của bạn.  
Đăng ký Kỳ Thi đã hoàn tất! 

ĐĂNG KÝ KỲ THI AP ĐÃ CHUYỂN SANG MÙA THU. 

Hạn chót hiện giờ là ngày 1 tháng 11 năm 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIN LƯU Ý: 
- Bạn PHẢI được đăng ký trước ngày 1 tháng 11 năm 2019 để thực hiện kỳ thi này.   

- Khoản tiền ký quỹ kỳ thi 40 đô-la sẽ không được hoàn lại sau ngày 1 tháng 11 năm 2019.   

- Gia đình sẽ nhận được nhắc nhở về hóa đơn số dư hàng tháng.  Số dư đến hạn ngày 30 tháng 3 

năm 2020. 

- Nếu bạn có tham gia chương trình 504 hay IEP và cần một chỗ ở, hãy gặp cố vấn của bạn càng sớm 

càng tốt. 

- VUI LÒNG ĐỌC TẤT CẢ EMAIL TỪ DỊCH VỤ KIỂM TRA AP! 

Thông tin chi tiết có sẵn tại www.pps.net/APTesting. 

http://www.pps.net/APTesting


 

  

 

 

 

 

Đã đến lúc đăng ký Kỳ Thi AP! 

Đăng ký sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến 1 
tháng 11. 

 

 Bạn PHẢI đăng ký để thực hiện kỳ thi.  Ngày 1 tháng 10 là ngày CUỐI CÙNG để đăng ký.  

 Không đăng ký trước sẽ không được phép thi. Bạn phải đăng ký cho một kỳ thi để thực 
hiện kỳ thi đó.  

 Nếu lên kế hoạch thực hiện hai kỳ thi được xếp lịch vào cùng ngày hoặc giờ, hãy đăng ký 
trực tuyến như bình thường. Vào tháng 2, bạn sẽ nhận được thêm thông tin về kỳ thi nào mà 
bạn sẽ thực hiện vào ngày đã xếp lịch và kỳ thi nào bạn sẽ thực hiện vào một ngày xếp lịch 
khác. 

 Toàn bộ chi phí cho mỗi kỳ thi là 67 đô-la.  Nghiên cứu AP và Hội thảo là 117 đô-la mỗi 
khóa. 

 Bắt buộc phải có sự cho phép của Cha mẹ hoặc Người giám hộ.  

 Đăng ký trực tuyến tại www.APTestService.com/pps.  

 

 

Các kỳ thi sẽ được thực hiện một lần nữa tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Portland ở Bắc 
Portland.  AP Nhật Bản và Trung Quốc sẽ diễn ra ở BESC tại số 501 N. Dixon St. 

 Tuần 1.  4 tháng 5 – 8 tháng 5 năm 2020       

 Tuần 2.  11 tháng 5 – 15 tháng 5 năm 2020 

 
 

Để biết thêm thông tin hãy truy cập www.pps.net/APTesting, 

apstudent.collegeboard.org hoặc gặp Điều phối viên Kiểm tra AP của trường 

bạn, _________________.

file:///C:/Users/tharding/Downloads/aptestsservice.com/pps


Lưu ý:  Bạn phải đã đăng ký trước đó cho một kỳ thi để tham gia kỳ thi đó.  
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.pps.net/Page/10514 

Thông tin cho học sinh và cha mẹ thuộc Portland Public High School 
Thực Hiện Kỳ Thi AP 2019 

NGÀY THI:  4 tháng 8 đến 15 tháng 11 

 Thi buổi sáng: ĐẾN NƠI lúc 7:15 sáng; Check-in bắt đầu từ 7:30 sáng 
 Thi buổi chiều: ĐẾN NƠI lúc 11:15 SA sáng; Check-in bắt đầu từ 11:30 SA 

sáng 

Kỳ thi nên đưa ra kết luận vào khoảng 11:45 (phiên buổi sáng) và 4:00 chiều (phiên 
buổi chiều).  Học sinh không được phép rời sớm khỏi mọi kỳ thi AP. 

ĐỊA ĐIỂM:   

 Hầu hết các Kỳ Thi AP sẽ diễn ra tại Portland Expo Center, (2060 N. Marine 
Drive, Portland OR 97217). 

 Các kỳ thi Tiếng Trung AP và Tiếng Nhật AP sẽ diễn ra tại Trường Trung 
Học Benson, (546 NE 12th Ave, Portland, OR 97232.) 

 Học sinh khảo thí với một tiện nghi đã được College Board phê duyệt sẽ tham 
gia kỳ thi tại trường trung học của họ 

CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT KHUYẾN CÁO RẰNG các học sinh đang giảm đi, đi 
chung xe hoặc sử dụng TriMet. Các học sinh đến sau khi bắt đầu kỳ thi sẽ 
KHÔNG được vào thi. 

TriMet: 

 Trạm làm việc MAX Station (Yellow Line) Expo Center 
 Truy cập trimet.org/tripplanner để tìm lộ trình tốt nhất cho bạn. 

Đỗ xe: Vé đỗ xe miễn phí sẽ được phân phát vào cuối kỳ thi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trimet.org/tripplanner


ĐẾN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 

PORTLAND 

Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Portland tọa lạc 
tại:  

2060 N. Marine Drive 
Portland, Oregon 97217 

CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT KHUYẾN CÁO RẰNG 
các học sinh đang giảm đi, đi chung xe 
hoặc sử dụng TriMet.  Các học sinh đến sau 
khi bắt đầu kỳ thi sẽ KHÔNG được vào thi.  

TriMet:  

- Trạm làm việc MAX Station (Yellow Line) 

Expo Center 

- Truy cập trimet.org/tripplanner để tìm lộ 

trình tốt nhất cho bạn. 

Đỗ xe:  Vé đỗ xe miễn phí sẽ được phân phát 

vào cuối kỳ thi. 

 
 

 

Vui lòng dự trù thêm thời gian cho GIAO 

THÔNG.  Học sinh không thể được vào thi khi 

kỳ thi đã bắt đầu. 

http://www.trimet.org/tripplanner

