ग्रेनाइट स्कूल �डिस्ट्रक्ट

2021-2022 प्राथ�मक तह �वद्यालय शुल्क ता�लका
शुल्क रकम र खचर् योजना - यस ता�लकामा सूचीबद्ध सबै शुल्कहरू �श�ा बोडर्ले अनुमोदन गरे को नामां�कत ग�त�व�ध, क�ा, समूह वा टोल�मा भाग �लनको ला�ग स्कूलले हरे क �वद्याथ�बाट �लन �मल्ने अ�धकतम शुल्क हुन ् । �वद्याथ� शुल्क रकमबाट ग�रने खचर्का

प्रकारहरूमा सहायक कमर्चार� खचर्, शै��क सेवाहरू, कमर्चार� प्र�श�ण, व्यावसा�यक सेवाहरू, प्रा�व�धक सेवाहरू, �वद्याथ� भ्रमण, �व�ापन सेवाहरू, मुद्रण सेवाहरू, ग�त�व�ध तथा �वद्याथ�लाई चा�हने सामग्री, �वद्याथ�को खाना, प्र�व�ध सामग्री, उपकरण तथा संस्थागत
वद्
ृ �ध/�बस्तार र क्लब बक्यौता पदर् छन ् । योजनाबद्ध खचर्हरू हरे क स्कुलका पथ
ृ क आवश्यकता र ग�रएका �वशेष योजनाहरूका कारण हरे क कायर्क्रम र स्कुलमा �नभर्र हुन्छन ् । दतार् गनुर् अ�घ, हरे क �वद्यालयमा प्रत्येक प्रोग्रामको ला�ग प्रधानाध्यापकले स्वीकृत गरे का शुल्क

रकम र सम्बिन्धत खचर् योजनाहरू schoolfees.graniteschools.org मा अनलाइन प्रका�शत छन ् । अ�भभावकहरूलाई �वस्तत
ृ शुल्क र खचर् योजना �ववरणको बारे मा उनीहरूको स्कुलको शुल्क ता�लकामा अध्ययन गनर् प्रोत्सा�हत ग�रन्छ । पूव-र् पर��ा (ट्राइआउट) समावेश
भएका स्कुल ग�त�व�धहरूको हकमा, शुल्क �नधार्रण गनुर् अ�घ सहभागीहरूको छनोट ग�रनुपदर् छ ।

अ�त�रक्त �क्रयाकलाप
स्कुल समय अगा�ड र पछा�ड हुने ग�त�व�धहरू

�लन �मल्ने अ�धकतम शुल्क

�चत्रकला क्लब

$45.00

साङ्गी�तक समूह / अक�स्ट्रा

$140.00
वस्तुको लागत

सामग्री र वाद्यवादन भाडामा �लने

चेस क्लब

$25.00

नत्ृ य क्लब

$45.00

क्वायर/सङ्गीत क्लब

$45.00

नाटक / स्टे ज क्रू क्लब

$45.00

�वदे शी भाषा क्लब

$140.00

STEM क्लब

$100.00

अन्य अ�त�रक्त / एथले�टक क्लबहरू

�कन्डरगाटर् न अकाडमी

$50.00

$280.00 प्र�त म�हना

यो रकम एक जना �वद्याथ�ले हरे क शै��क वषर्मा भुक्तानी गनुर्पन� वा स्वेच्छापूवर्क व्यिक्तगत कोष सङ्कलन गनुर्पन� अ�धकतम रकम हो । अ�धकतम शुल्क सीमा वाद्यवादन भाडामा �लँ दा र �कन्डरगाटर् न अकाडमी मा लागू हुँदैन ।
.............................

छुट �दन न�मल्ने शुल्क ता�लका - बोडर्ले �डिस्ट्रक्टको सम्प��मा भएको ��त र अनुशासन �नयमहरूको उल्लंघन गरे वापतको ज�रवाना �लने व्यवस्था गरे को छ । प्रशास�नक दण्डले स्कुल प्रायोिजत ग�त�व�धहरूमा भाग �लएको
नदे खाउने हुनाले, यी ज�रवानाहरू शुल्क ता�लकामा भन्दा प�न बोडर्ले अनुमोदन गरे को छुट गनर् न�मल्ने शुल्कहरू अन्तगर्त अन्य छुट गनर् न�मल्ने शुल्कमा रा�खएको छ ।

यो शुल्क ता�लका ग्रेनाइट �श�ा बोडर्ले �डसेम्बर 1, 2020 मा अनुमोदन गरे को �थयो ।
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