
Chào mừng tới các lớp AP® tại PPS! 
Dưới đây là hai (2) bước cần thiết cho các lớp AP mùa thu này và ghi danh thi AP. 

 
Bước 1 (tại nhà - nếu có thể): 

 Tạo ra hoặc cập nhật tài khoản MyAP của học sinh tại đây: https://account.collegeboard.org. Hãy 

chắc chắn có mã trường học của học sinh trên tài khoản của mình. (xem danh sách dưới đây)

 Truy cập www.aptsusa.com/pps để bắt đầu quá trình trả lệ phí cho các kỳ thi bằng tiền mặt, ngân phiếu 
hoặc thẻ tín dụng. Mặc dù toàn bộ lệ phí của mỗi kỳ thi là $70 * ($118 cho Capstone), trả trước $40 cho 
mỗi kỳ thi sẽ cho phép chúng tôi đặt bài thi của học sinh. APTSusa sẽ gửi email hóa đơn hàng tháng cho 
các gia đình cho bất kỳ khoản lệ phí nào còn thiếu.

Bước 2 (với lớp của học sinh): 

 Nếu học sinh không thể làm điều này như một phần của Bước 1, hãy tạo ra hoặc cập nhật 

tài khoản MyAP của học sinh tại đây: https://account.collegeboard.org.

 Tham gia phần “exam only” (chỉ riêng bài thi) của môn học AP của mình (xem thủ tục bãi bỏ bên dưới)

 Tham gia lớp học AP trực tuyến của giáo viên

*Hỗ trợ tài chánh – Một mẫu đơn yêu cầu hỗ trợ được bao gồm trong tờ thông tin này này. Liên lạc 

với giáo viên AP hoặc Điều phối viên AP của trường học (xem danh sách bên dưới) nếu học sinh cần một 
mẫu đơn khác. 

Lệ phí không phải là một trở ngại đối với các kỳ thi AP! 

Quan trọng! Nếu gia đình không xin hỗ trợ tài chánh hoặc thanh toán trước một phần lệ phí tối thiểu là 

$40/kỳ thi vào Ngày 13 Tháng 10, bài thi AP của học sinh sẽ không được đặt trước và học sinh sẽ không 

thể thực hiện bài thi AP - ngay cả khi học sinh chỉ tham gia phần “exam only” trong tài khoản MyAP của 

mình! 

Bãi bỏ - Học sinh có đến Ngày 2 Tháng 11 để thông báo cho Điều phối viên AP của mình (xem danh sách 

bên dưới) hoặc văn phòng của chúng tôi trực tiếp tại 503-916-3517 để bãi bỏ kỳ thi của mình và nhận 

số tiền hoàn lại cho lệ phí đã trả. 

NHỮNG NGÀY quan trọng - 

 Ngày 17 Tháng 8 Địa điểm APTS bắt đầu hoạt động để nhận tiền trả trước một phần cho kỳ thi 

 Ngày 17 Tháng 8 Đơn xin hỗ trợ tài chính có sẵn trực tuyến tại www.pps.net/aptestng

 Ngày 1 Tháng 10 Hạn chót để nộp đơn ký tên xin hỗ trợ tài chính cho Điều phối viên AP

 Ngày 13 Tháng 10 Hạn chót trả một phần lệ phí $40/kỳ thi APTSusa.com/pps (bước 1) 

            Hạn chót để tham gia phần “exam-only” (bước 2)

 Ngày 2 Tháng 11 Hạn chót để thông báo cho trường học biết dự định bãi bỏ kỳ thi

 11 của tháng 12 Hạn chót trả tiền lệ phí còn thiếu.

 
Để biết thêm thông tin: 

 503-916-3517

 pps.net/aptesting

 Anna Lortz - alortz@pps.net

CÁC MÃ TRƯỜNG HỌC 

Benson 380840 

Cleveland 380855 

Franklin 380870 

Grant 380880 

Lincoln 380900 

Madison 380910 

Roosevelt 380910 

Wilson 380937 

 

Điều phối viên AP / Điều phối viên kỳ thi 

Benson Megan Hill 

Cleveland Margie Berrios-Brown 

Franklin Alice Headley 

Grant Joe Mitacek 

Lincoln Kim Bliss 

Madison Trinh Ngo 

Roosevelt Dave Valenzuela 

Wilson Brian Covey 
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