
Sở Học Chánh Portland             

Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chánh  

Các Kỳ Thi Xếp Lớp Cao Cấp 
 

Cám ơn bạn đã ghi danh cho kỳ thi xếp lớp cao cấp. Chúng tôi yêu cầu bằng chứng khi 
học sinh/gia đình yêu cầu miễn lệ phí. Lệ phí kỳ thi xếp lớp cao cấp sẽ là $0 cho các học 
sinh đáp ứng các tiêu chuẩn sau (xin vui lòng đánh dấu chọn một): 

Tôi hiện đang ở trong chương trình Ăn Trưa Miễn Phí hoặc Giảm Giá và tôi 
cho phép chia sẻ tình trạng đủ điều kiện của mình với nhân viên phụ trách kỳ 
thi AP. 

 
Tôi hiện không ở trong chương trình Ăn Trưa Miễn Phí hoặc Giảm Giá nhưng tôi 
đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chuẩn sau: 

1. Học sinh là thành viên của một gia đình có thu nhập bằng hoặc dưới 
185% mức nghèo do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ ban hành 
hàng năm 

2. Học sinh sống trong nhà được liên bang trợ cấp, nhà nuôi dưỡng, nhà 
ở tạm thời hoặc là người vô gia cư hoặc người di cư. 

3. Học sinh ở trong sự giám hộ của tiểu bang hoặc là trẻ mồ côi. 

4. Học sinh ở trong tình trạng là trẻ vị thành niên được coi như người lớn 
hợp pháp, hoặc, theo phán quyết tốt nhất của Điều phối viên AP, 
hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự hỗ trợ cho chính họ. 

5. Học sinh sống trong một hộ gia đình nhận trợ cấp SNAP hoặc TANF. 

6. Học sinh được ghi danh vào một chương trình liên bang, tiểu bang 
hoặc địa phương hỗ trợ các học sinh từ các gia đình có thu nhập 
thấp (thí dụ: Upward Bound, Oregon Promise) 

 
Tôi không đáp ứng bất cứ tiêu chuẩn nào ở trên, nhưng vẫn cần hỗ trợ để trả tiền 
cho các kỳ thi AP của tôi. Tôi có thể trả: 

$20 cho mỗi kỳ thi AP 

$35 cho mỗi kỳ thi AP (một nửa của lệ phí $70 cho mỗi kỳ thi) 

$   cho mỗi kỳ thi AP 

 
Tôi không yêu cầu hỗ trợ tài chánh  

 
Bằng cách ký tên vào mẫu đơn dưới đây, tôi đồng ý các thông tin trên chính xác. 

 
Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ:  Ngày    

           (cần thiết) 
Tên học sinh:  PPS ID#    

(viết chữ in rõ ràng) 
 

 
Trường học:  High School gởi tới văn phòng AP:     


