
गे्रनाइट स्कूल �डिस्ट्रक्ट 

2021-2022 छुट �दन न�मल्ने शलु्क ता�लका 
 
तल सूचीबद्ध सब ैशीषर्कहरू छुट �दन न�मल्ने शलु्कहरू हुन ्र �तनमा शलु्क छुट हुने छैन ।  "छुट �दन न�मल्ने शलु्क" को अथर् त्यस्तो लागत, भकु्तानी वा व्यय हो जनु व्यिक्तगत �ववेकका आधारमा लाग्ने 

शुल्क वा ख�रद हो । यो सब ैस्कुलले �वद्याथ� वा आम जनतालाई �बक्र�को ला�ग प्रदान गनर् सक्ने छुट �दन न�मल्ने सबै शलु्क वा शीषर्कहरूको समग्र सूची होइन ।  तल सचूीबद्ध केह� वस्तुहरूमा यूटा प्रान्त 

�बक्र� कर लाग्ने छ ।  बोडर्ले �डिस्ट्रक्टको सम्प��मा भएको ��त र अनुशासन �नयमहरूको उल्लघंन गरे वापतको ज�रवाना �लने व्यवस्था गरेको छ ।  प्रशास�नक दण्डले स्कुलद्वारा प्रायोिजत 

�क्रयाकलापहरूमा भाग �लएको मा�नने छैन, त्यसलेै ज�रवाना माफ� हँुदैन ।  सचूीबद्ध ज�रवानाहरू घटनाका आधारमा हुने छन ्।  
सामान्य ख�रद 

 
�लन �मल्ने अ�धकतम शुल्क 

अ�त�रक्त �ववेक�य क�ागत प�रयोजनाहरू (�बक्र� कर लाग्ने)                                                                                                                                                                                                      वस्तुको लागत 

AP/PSAT/IB पर��ा (अन्य संगठनहरूका तफर् बाट स्कुलद्वारा सङ्क�लत)                                                                                                                                                                                                        वस्तुको लागत 

क�ा प�रवतर्न शुल्क  (अ�नवायर् बाहेक)                                                                                                                                                                                                                                                          $5.00 
समवत� नामाङ्कन (अन्य संगठनहरूका तफर् बाट स्कुलद्वारा सङ्क�लत)                                                                                                                                                                                              वस्तुको लागत 

कोसर् प्र�तस्थापन प्रशोधन शुल्क                                                                                                                                                                                                          $20.00 
स्मा�रका - ए�लमेन्टर� / जु�नयर हाई (�बक्र� कर समावेश ग�रएको छ)                                                                                                                                                                                                                $20.00 
बाह्य संगठन सदस्यता (स्कुलद्वारा प्रायोिजत �क्रयाकलापहरूमा भाग �लनको ला�ग आवश्यक छैन)                                                                                                                               सदस्यता लागत 

पा�कर् ङ अनुम�त                                                                                                                                                                                                                                                     $10.00 
ट्रान्स�क्रप्टहरू (प�हले �न:शुल्क, अरू सबमैा यो शुल्क लाग्नेछ)                                                                                                                                                                                                                                $1.00 

वा�षर्क� - �स�नयर हाई 
प�हलो सेमसे्टर अन्त्य हुनु अ�घ ख�रद ग�रएको (�बक्र� कर समावेश ग�रएको छ)                                                                                                                                                                                                            

$50.00 
प�हलो सेमसे्टर प�छ ख�रद ग�रएको (�बक्र� कर समावेश ग�रएको छ)                                                                                                                                                                                                            $55.00 

 
 
ज�रवाना (स्कुलद्वारा प्रायोिजत �क्रयाकलापहरूमा भाग �लनको ला�ग आवश्यक 

छैन) 

�लन �मल्ने अ�धकतम शुल्क 

स्कुलको सम्प��मा ��त/हराएको                                                                                                                                                                                              ममर्त गनर् / फेनर् लाग्ने लागत  
�वद्याथ� यातायात /कायर्क्रममा अनुपिस्थ�त (उपिस्थत हुने प्र�तबद्धता जनाएर)                                                                                                                             यात्राको खचर् वा कायर्क्रममा �ढलाइ 
पुस्तकालयको सामान                                                                          $0.25 प्र�त �दन  
अनावश्यक रूपमा क�ा प�रवतर्न                                                                                                                                                                                                                                 $5.00 
झगडा गन�                                                                                                                                                                                                                                                             $50.00 

प�रसर�भत्र धुम्रपान                                                                                                                                                                                                                                             $50.00 
पा�कर् ङ �टकेट                                                                                                                                                                                                                                                       
$20.00 
कामचोर� 
कामचोर� गन� बानी (अनुम�त न�लई 10 पटक अनुपिस्थत भइसकेप�छ)                                           $48.00 
कामचोर� �टकट                                                                                                                                                                                                                                                   $5.00 

 
 

�फतार् भएका सबै चेकहरू वापत कानूनले अनुम�त �दएको अ�धकतम हदसम्म शुल्क थ�पने छ । 
 

यो छुट �दन न�मल्ने शुल्क ता�लका गे्रनाइट �श�ा बोडर्ले �डसेम्बर 1, 2020 मा अनुमोदन गरेको �थयो । 
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