
 

 
 
 
 
 
 
 

यूटाको �वधानले प्राथ�मक �वद्यालयहरूमा शुल्क �लन �नषेध गदर्छ । 

य�द बच्चा �कण्डरगाटर्नदे�ख क�ा छ मा पढ्छन ्भन,े उनीहरूलाई पाठ्यपुस्तक, क�ाकोठाका उपकरण वा आपू�तर्, सां�ग�तक वाद्य यन्त्र, �ेत्रगत 
भ्रमण, सम्मेलन, खाजा नास्ता (स्कुल खाजा कायर्क्रमममाफर् त प्रदान ग�रएको खाना बाहेक), वा सो स्थानमा हुने अरू केह�को ला�ग शुल्क �लन स�कँदैन 
वा �नय�मत स्कुल �दनको समयमा प्रयोग ग�रन्छ । 

स्कुलको समय अगा�ड वा पछा�ड वा स्कुलको �बदाको समयमा प्रदान  ग�रने कायर्क्रमहरूको ला�ग मात्रै शुल्क �लन स�कन्छ । य�द स्कुलल ेस्कुलको क�ा 
छको �वद्याथ�लाई �श�ा पुर् याउने माध्य�मक मोडेल अपनाएको छ भन,े क�ा छमा पढेको र एक वा सोभन्दा बढ� 7-12 क�ा सम्मको स्कुलमा सहभागी हुने 
�वद्याथ�को ला�ग शुल्क प�न लगाउन स�कन्छ । 

यूटा कानून बमोिजम स्कुलहरूल ेशलु्क छूट वा कुनै प�न �वद्याथ�को ला�ग आफ्नो बच्चाको शुल्क �तनर् नसक्न ेआमाबुवालाई शुल्क छूटको सट्टामा 
अन्य प्रावधानहरू उपलब्ध छ भनेर सु�निश्चत गनर् शुल्क �लनुपदर्छ । 

 

शुल्क छुट 
 

शुल्क छूट शुल्क �तन� आवश्यकताबाट पूणर् रुपमा मुक्त गराउने प्र�क्रया हो 
। य�द �वद्याथ� शुल्क छूटका ला�ग योग्य रहेको छ भन,े सबै शुल्कहरू  

छूट हुनै पदर्छ । य�द यसलाई राज्यको कानूनमा �वशेष रूपमा सम्बोधन 

ग�रएको छैन भन,े स्कुलले �वद्याथ�को सहभा�गता वैकिल्पक भएकोस�हत 

समपूणर् सबै शुल्कहरू हटाउनु पदर्छ । यसको मतलव शुल्क छूटका ला�ग 

योग्य ती �वद्याथ�हरू कुनै प�न स्कुल क�ा वा �क्रयाकलापमा �नःशुल्क 

सहभागी हुन सक्दछन ्। 

य�द �नम्न कुराहरू भएमा मात्रै, �वद्याथ� छूटको ला�ग योग्य हुन्छन ्

• �तनको प�रवारल ेTANF कोष प्राप्त गदर्छ भन े(खाद्य �टकट वा 
राज्य प�रवार रोजगार कायर्क्रम); 

• �वद्याथ�ल ेSSI (पूरक सुर�ा आय) प्राप्त गदर्छ भन;े 

• �वद्याथ�लाई म्या�कन्नी-भेन्टो �नयकु्त ग�रएको छ भन;े 

• �वद्याथ� अरूको पालनपोषणमा छ भन;े 

• �वद्याथ� राज्यको संर�णमा छ भन;े वा 

• �वद्याथ� प�रवार/पा�रवा�रक आम्दानीको आधारमा योग्य छ भन े
(स्तरहरू �नःशुल्क खाजा खान ेयोग्यतासँग �मल्दछ)। 

य�द कुनै �वद्याथ�ल ेशुल्क छूटको ला�ग आवेदन �दन चाहन्छ भन,े 
उनीहरूलाई आवेदन प्र�क्रयाको एक अंशको रूपमा शुल्क छूट योग्यताको 
कागजपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह ग�रनछे । 

शुल्क छूटका ला�ग आवेदन �दन, �वद्याथ�ल े"शुल्क छूट आवेदन (क�ा 
K-6)" बुझाउन सक्दछ । यस सूचनाको साथमा आवेदनको प्र�त�ल�प 
समावेश ग�रएको छ र थप प्र�त�ल�पहरू स्कूल कायार्लय वा यस 
कागजातको अन्त्यमा सूचीबद्ध प्रान्तीय स्कुल शुल्क वेबसाइट प्राप्त गनर् 
स�कन ेछ । 
....................... कागजातहरू स्कुलमा पेश ग�रसकेप�छ, शुल्क छुटको ला�ग 
�वद्याथ�को योग्यताको बारेमा अिन्तम �नणर्य नभएसम्म शुल्क �तनुर्नपन� 
हुनेछ । 
......................... 

य�द आवेदन अस्वीकृत ग�रयो भन,े स्कूलले "�नणर्य र अपील फारम" पठाउन े
छ ।  फारममा आवेदन �कन अस्वीकृत ग�रयो र �नणर्यको कसर� अपील गन� 
भनेर वणर्न गदर्छ । सध� एउटा प्र�त�ल�प रा� नभुल्नुहोस ्। य�द शुल्क छुट 
अस्वीकारको ला�ग अपील ग�रयो भने, अपीलको �नणर्य नभएसम्म सबै 
शुल्कहरू �तनुर्पद�न । 

य�द �वद्याथ�हरूल ेस्कुलको तिस्बर, वा�षर्क� वा यस्त ैखाल ेचीजहरू 
स्कूल माफर् त खर�द गनर् चाहन्छन ्भन ेती लागतहरू शुल्क होइनन ्र छुट 
हुने छैन । यसका साथ,ै य�द एउटा �वद्याथ�ल ेस्कुलको सम्प�� हराएमा 
वा �बगारेमा, प्र�तस्थापन वा ममर्तको लागत शुल्कहरू होइनन ्र छूट 
�दनु हँुदैन । 
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क�ा K-6 का �वद्याथ�का प�रवारका ला�ग 
स्कुल शुल्कको सचूना 

R 

* य�द �वद्याथ�हरूल ेयी कुन ैप�न स्तरहरू परूा गद�नन ्तर प�न अझै 

शलु्क �तनर् असमथर् छन ्भने, सो �वद्याथ� प�न शलु्क छूटको ला�ग 

योग्य हुन सक्दछ । थप जानकार�को ला�ग, कृपया स्थानीय स्कुल वा 
�डिस्ट्रक्टको नी�त हेनुर्होस ्। 

म
 A

 



 

क�ा K-6 को स्कुल शुल्क सम्बन्धी सूचना 
 

चन्दा, गोपनीयता, र शुल्क लागू हुने अवस्था 
स्कुल कोष सी�मत छन,् र स्कुललाई शुल्कको अ�त�रक्त सहयोग चा�हन सक्छ । फलस्वरूप, स्कुलल ेकर घटाउन �मल्न ेस्कुल अनुदान, उपकरण, वा 
पैसाको अनुदानको ला�ग माग गनर् सक्दछ, तर स्कुललाई अनुदानहरूको आवश्यकता हुन सक्दैन । 

�वद्याथ�को ’ नाम गोप्य रहेको छ र �वद्याथ�ल ेशुल्क, चन्दा, र सहयोग रकम �तरेको छ वा छैन, वा छूटको ला�ग आवेदन �दएको छ, प्राप्त गरेको छ, 
वा छूट अस्वीकार ग�रएको छ वा छैन भन्न ेकुराको वास्ता नगर� कसैलाई प�न जानकार� र जान्नुपन� सह� कुरा दवुैको बारेमा खुलासा गनर् स�कँदैन । 
यद्य�प, स्कुलले दाताको सहम�तले स्कुलमा ठूलो चन्दा वा सहयोग रकम पुर् याउने कुन ैप�न व्यिक्त वा संस्थालाई उ�चत मान्यता �दन सक्दछ । 

स्कुल र स्कुल कमर्चार�हरूले गे्रड वा के्र�डट रोक्न, घटाउन, वा बढाउन, वा गे्रड, क�ा ता�लका, के्र�डट, �रपोटर् काडर्, ट्रान्स�क्रप्ट, वा �डप्लोमा शुल्कको भकु्तानी लागू 

हुन रोक्न सक्दैन । 

 
थप जानकार�को ला�ग, सम्पकर्  गनुर्होस:् 

 

स्थानीय स्कुलः 
नाम: फोन:  

ईमेल: वेबसाइटः    

 

�डिस्ट्रक्ट/चाटर्र स्कुल शुल्कको ला�ग सम्पकर्  गनुर्होस:् 

नाम: फोन:  

ईमेल: वेबसाइटः    
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