
 
 

Yangon Academy International School 

150-B, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar 
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Date: March 23, 2020 
 
Dear Yangon Academy Community,  
 
The College Board has made the following AP Testing updates as of March 20, 2020, to help support the 
health and safety of educators and students (see the student links below):   
 

• Traditional face-to-face exam administrations will not take place.  
 

• Students will be able to take a 45-minute online AP exam at home on any device they have access 
to - computer, tablet, or smartphone.   

 
• The exams will be designed and administered in a way that prevents cheating, using a range of 

digital security tools and techniques, including plagiarism detection software, to protect the 
integrity of the exams.   
 

• Individual exams can be canceled with a refund. However, we strongly encourage all students to 
continue and take the reduced exam version.  Colleges and universities will still give advance 
college credit for high scores, typically for a score of 3 and above. 

  
The College Board plans to announce the full AP exam schedule and additional testing details on Friday, 
April 3. Yangon Academy will share this announcement with teachers, students, and parents. Moreover, 
teachers will soon follow-up directly with students with more specific subject detail. 
 
Receive AP exam updates  
College Board has created an update page for AP students -  COVID-19 Updates for AP Students   
 
Access your College Board account  
Students can access their College Board account via myap.collegeboard.org; all College Board programs 
are connected through one account, so if you created one for AP or SAT, you’re all set. You’ll just need 
your username and password to sign in.  
 
Request mobile tools or connectivity   
The College Board has created a request line for students in need of a digital device or connectivity to 
review AP content online and take the exam.   
  
Access free remote learning resources  
Beginning on Wednesday, March 25, you can attend free, live AP review courses, delivered by AP teachers 
from across the world. Free Remote Learning Resources 
 

More details will be forthcoming very soon from both the school and individual Yangon Academy subject 
teachers regarding next steps. 
 

Thank you for your ability to remain flexible in our unusual circumstances. 
 

Kind regards. 
 
David Miller 

 
Director, Yangon Academy International School 
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ရနက်ုန်အကယဒ်မီမိဘမ ျာျားခင်ဗ ျာ- 
 

လျာမည ်AP စျာမ များပွွဲတ ွင် စျာမ များပွွဲခန်ျား မ စျာင ်ကကပဆ်ရျာမ ျာျားနှင မ် က ျာင်ျားသျာျားမ ျာျား၏ က န်ျားမျာမ ရျားနှင ် မ ဘျားကင်ျားမ ရျားကိ ု

အမ  ျာက်အကပူပြုရန်အတကွ် The College Board အဖွွဲွဲ့မှ ၂၀၂၀၊ မတ ်လ ၂၀ ရကစ်ွွဲပါ AP Testing updates မ ျာျားကိ ု

မ အျာက်မဖျာ်ပပပါအတ ိုင်ျား မိဘမ ျာျားအျာ ျား အသိမ ပျားအမကကျာင်ျားကကျာျားအပပ်ါသည်။ 

(အ ောက်ပါလင ခ််မ ောျားတငွ် ဝငအ် ောကက်ကည ရ်ှုန ိုင်ပါသည်) 
 

• ယ ခငစ်ီစဉမ်မွဲ ဖြစသ်ည  ်စျာမများပွွဲစမံီခန ်ခွွဲမှု စနစ်ပုံစမံ ျာျားအတ ိုင်ျား စီစဥ ်မည်မဟုတ ်ပါ။ 
 

• မ က ျာင်ျားသျာျားမ ျာျားသည် ၄၅ မိနစ်ကကျာ Online စျာမ များပွွဲမပဖဆုိရန် Online ခ တိ ်ဆက်နိငု်သည ် မည်သည ်စကပ်ဖင ်မဆုိ 

 (ဥ ပမျာ ကွန်ပ ျူတျာ၊ တ က်ဘလက် သုိ မဟုတ ် စမတ ်ဖုန်ျားမ ျာျားပဖင ်) အိမ်တ ွငမ် ပဖဆုိရပါမည် ။ 
 

• စျာမ များပွွဲမ ျာျားတ ွင် မ က ျာင်ျားသျာျားမ ျာျား ပပြုလုပ်နိငု်သည  ် မသမျာသည ်နည်ျားလမ်ျားမ ျာျားကိ ု ကျာကယွ ်ရန် plagiarism 

detection software အပါအဝင် ဒစ်ဂ စ်တယ ် လုံခခြံုမ ရျားကရိယိ ျာမ ျာျားနှင ် နည်ျားစနစ်မ ျာျားကိ ုအသုံျားပပြု၍ လိမ်လည်မှုကိ ု

တ ျာျားဆီျားနိုင်သည ် စျာမ များပွွဲပုံစကံို စီစဥမ် ရျားဆွွဲပါမည်။ 
 

• စျာမ များပွွဲတစ်ခုခ င်ျားစီအတကွ် မက ျာင်ျားသျာျားမ ျာျားအမ နနငှ ် မမပဖဘွဲ cancel လုပ်လုိပါက cancel လုပ်နိငု်မပီျား 

ပပနအ်မျ်ားမ ငွရရှိမှျာပဖစမ် သျာလ်ည်ျား ယ ခုစစီဥ ်မည ် ၄၅ မိနစ်သျာရှိသည ် အခ နိတ် ို စျာမ များပွွဲကို ဆက်လက်မပဖဆုိရန် 

အ ူျားတ ိုကတ် ွန်ျားလုိပါသည်။ မ ကျာလိပ်မ ျာျားနှင တ် ကကသုိလ်မ ျာျားသည် အပမင ်ဆုံျားရမှတ ် ၃ နှင ် အ က ် ရရိှသူမ ျာျားကိ ု

ပုံမှန်အျာျားပဖင ် Advanced College Credit မ ပျားသွျာျားပါလိမ ်မည်။ 
 

The College Board အဖွွဲွဲ့မှ စျာမ များပွွဲအခ နိ်ဇယ ျာျားနငှ  ် မ ပဖဆုိရမည  ် ပုံစ ံ အမ သျားစိတ်ကို  ဧမပလီ (၃)ရက်၊ 

မ သျာကကျာမ န တ ွင် ထိုတ်ဖပန်လောပါက မိဘ၊ဆရျာနှင ် မက ျာင်ျားသျာျားမ ျာျားအျာ ျား  ပ်မံအသိမပျား 

အမ ကကျာင ်ျားကကျာျားမ ပျားသွျာျားမည ်ပဖစပ်ါသည်။ သက်ဆုိင်ရျာဆရျာမ ျာျားမှ မိမိတ ို ၏ AP ဘျာသျာရပ်မ ျာျားနှင  ်ပတ ်သက်သည ် 

အမ သျားစတိ ်အခ က်အလက်မ ျာျားကို မ က ျာင်ျားသျာျားမ ျာျားနှင ် တ ိကု်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုပပြုလုပ်သွျာျားပါမည်။ 
  

 AP exam updates နှင ်ပတ ်သက်၍ The College Board အဖွွဲွဲ့မ ှ AP မက ျာင်ျားသျာျားမ ျာျား အခ နိ်နငှ ် 

တ မပပျားညီသိရိှနိုင်မည ် Li nk “COVID-19 Updates for AP Students “ကိုစစီဥ ် ျာျားပါ၍  ုိlink 

တ ွင်ကကည ရ် ှုနိငု်ပါသည်။ 

 The College Board account သုိ  myap.collegeboard.org; မှတဆင ် မ က ျာင်ျားသျာျားမ ျာျား စျာရင ်ျားဖွင ် ျာျားသည ် 

AP သုိ မဟုတ ် SAT ၏ username နှင ် password မ ျာျားသုံျားမပျီား ၀င်မ ရျာက်နိငု်ကကည ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

 Onlineစျာမ များပွွဲမပ ဖဆုိရမည ်ပုံစံနည်ျားမ ျာျားနှင ်ပတ ်သက်၍၀ငက်ကည ်ရန်ဆက်သွယ ်၀ငမ် ရျာက်မှုအခကအ်ခွဲရိှပါ

က အကူအညီရနိုင်မည ် li nk  “request line”  ကိစုီစဥ် ျာျားရှိပါသည်။ 

 မတ ်လ ၂၅ ရက၊် ဗုဒဓဟူျားမန မှစမပီျား ကမဘျာတစ်ဝှမ်ျားရှိ AP ဆရျာမ ျာျားမှ တ ိုကရ် ိကု် အခမွဲ ပုိ ခ မည  ် AP 

ဘျာသျာရပ်မ ျာျား ပပနလ်ညသုံ်ျားသပ်ပခင်ျားကို “Free Remote Learning Resources”link တ ွင်လည်ျား 

တ ကမ် ရျာက်ကကည ရ် ှု နိုင်ပါသည်။ 
 

မ က ျာင်ျားမှ သက်ဆုိင်ရျာ AP ဘျာသျာရပ်ဆရျာမ ျာျား၏ မနောကတ် ဆင ် ပပြုလုပ်မည  ် မ ဆွျားမ နွျားမှုမှ အစစီဥ ်မ ျာျားကိ ု

မကကျာမီ ပ်မံမ ကကျာင်ျားကကျာျားမပျားသွျာျားမည် ပဖစပ်ါသည်။ 

ကျွန်မတ ျာတ် ို  လက်ရိှ ခက်ခွဲမ သျာအမ ပခအမနမ ျာျားတ ွင် မိဘမ ျာျား၏ ဆက်လက ် ပံ ပုိျားမှုမ ျာျားနှင ် ကညူီမှုမ ျာျားအတ ွက် 

အ ူျားပင်မ က ျားဇူျားတင်ရှိပါသည်။ 
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