HÃY NÓI VỀ AP

®

Muốn tìm hiểu thêm về các khoá học của AP? Bộ khởi động giao tiếp này có thể giúp bạn nói
chuyện với một tư vấn viên hoặc một giáo viên về khoá học phù hợp với bạn.

Khoá học nào
của AP phù
hợp với bạn?
Bắt đầu bằng sở thích của bạn.
Hầu hết các trường đều đưa ra
lựa chọn các khoá học AP, do
đó quan trọng là hãy để đầu óc
mình rộng mở — có thể có một
khoá học AP mà bạn chưa nghĩ
đến có thể giúp bạn đạt được
mục đích của mình.

Tôi cần tiến
hành những
bước nào?
Tư vấn viên và giáo viên của bạn
có thể giúp bạn có những thông
tin mà bạn cần. Họ sẽ giúp bạn
vào học khoá học phù hợp với
bạn vào thời điểm thích hợp.

1.

Hãy nghĩ về những gì khiến bạn hứng thú:
–	Các khoá học nào mà bạn thấy thích thú nhất ở trường? Môn học nào bạn nổi
trội hơn?
–	Chuyên ngành đại học nào mà bạn đang xem xét? Bạn thấy hứng thú với nghề
nghiệp nào?

2.

Hãy hỏi tư vấn viên hay giáo viên của bạn những câu hỏi sau:
– Trường của ông bà cung cấp những khoá học AP nào?
– Có những khoá học AP được cung cấp mà tôi có khả năng học tốt không?
–	Có các khoá học nào khác mà có thể giúp tôi thành công ở AP hoặc giúp tôi chuẩn
bị cho học đại học và sự nghiệp?

3.

Hãy tìm ra AP hoạt động thế nào ở trường của bạn.
– Có yêu cầu nào để sinh viên được tuyển vào AP không?
– Hạn cuối để tuyển của trường bạn là ngày nào?
–	Trường của bạn có tính trọng số các điểm AP trong điểm GPA của chúng tôi
không, và nếu có tính thì tính như thế nào?
–	Chi phí thi AP là bao nhiêu? Có hỗ trợ thanh toán không?
– Tôi có thể nói chuyện với một sinh viên đã tham gia một khoá học AP không?
– Tôi nên chia sẻ gì với cha mẹ/người bảo trợ của mình?
– Khối lượng công việc của một khoá học AP ở trường của chúng tôi như thế nào?
–	Có các nhóm học tập hay những người có thể giúp đỡ tôi khi tôi cần không?
– Tôi cần làm gì tiếp theo để chuẩn bị cho AP?
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