ग्रेनाइट स्कुि लर्स्ट्रिक्ट

2022-2023 िु ट गना नलमल्ने शुल्क ि जरिवानािो तालििा
ति सूचीबद्ध सबै शीर्ािहरू िु ट लदन नलमल्ने शुल्कहरू हुन् ि शुल्क िु ट हुने िै न । "िु ट गना नलमल्ने शुल्क" भनेिो त्यस्तो िागत, भुक्तानी वा खचा हो जुन व्यस्ट्क्तगत स्वलववेिमा भुक्तानी गरिने शुल्क वा
खरिद हो । यो स्कुििे लवद्याथी वा सवासािािणिाई लबिीिा िालग अिि गना सक्ने िु ट गना नलमल्ने सबै शुल्क वा शीर्ािहरूिो पूणा सूची होइन । सूचीबद्ध गरिएिा िेही शीर्ािहरूमा ति उिेख
गरिएअनुसाििा युटा िाज्यिे लिने लबिी िि िागू हुने िन् । बोर्ा िे लर्स्ट्रिक्टिो सम्पलिमा भएिो क्षलत ि अनुशासन लनयमहरूिो उल्लङ्घन गिे बापत जरिवाना असुल्ने अलििाि लदएिो ि । प्रशासलनि
जरिवानामा स्कुिद्वािा प्रायोलजत लियाििापहरूमा गरिने सहभालगता समावेश नगिे पलन, जरिवानाहरूमा िु ट हुने िै न । जरिवाना हिे ि पटि िगाइन्ि ।

शुल्क लिन सलिने अलिितम ििम

सामान्य खरिदहरू
आफ्नो वििेकमा गरिने अविरिक्त कक्षागि परियोजनाहरू (विक्री कि लागू हुन्छ)

िस्तुको लागि

AP/PSAT/IB पिीक्षण (अन्य संस्थाहरूका लावग स्कुलद्वािा सङ्कलन गरिने )

िस्तुको लागि

कक्षा परििितन गर्ात लाग्ने शुल्क (अत्यािश्यक होइन)

$5.00

समििी भनात (अन्य संस्थाहरूका लावग स्कुलद्वािा सङ्कलन गरिने )

िस्तुको लागि

पाठ्यक्रम िर्ल्ने प्रवक्रयाको शुल्क
मेमोिी िुक - प्राथवमक/वनम्न माध्यवमक (विक्री किसवहि)

$20.00
$20.00

संगठनिावहिको सर्स्यिा (स्कुलद्वािा प्रायोवजि वक्रयाकलापहरूमा भाग वलन आिश्यक नहुने )

सर्स्यिा लागि

पावकतङ अनुमवि
ट्र ान्स्क्न्िप्टहरू (पवहलो पट्क वन:शुल्क, अन्य सिैमा यो शुल्क लाग्ने )

$10.00
$1.00

िर्त पु स्तक - उच्च माध्यवमक
पवहलो सेमेस्टिको अन्त्य अलि खरिर्
पवहलो सेमेस्टिको अन्त्य पलि खरिर्

जरिवानाहरू

गरिएको (विक्री कि समािेश छ)
गरिएको (विक्री कि समािेश छ)

(स्कुिद्वािा प्रायोलजत लियाििापहरूमा भाग लिन आवश्यि नहुने)

$50.00
$55.00

शुल्क लिन सलिने अलिितम ििम

स्कुलको सम्पवि क्षवि भएको/हिाएको

ममति / प्रविस्थापन लागि

विद्याथी भ्रमण/कायतक्रममा अनुपन्स्क्स्थवि (उपन्स्क्स्थि हुने प्रवििद्धिा गिे ि)
पु स्तकालय सामग्री विलो िुझाएको

भ्रमण िा कायतक्रमको लागि
$0.25 प्रवि वर्न

परिसिवभत्र झगडा गिे को

$50.00

परिसिवभत्र धुम्रपान गिे को

$50.00

पावकतङ वट्कट्

$20.00

परिसिवभत्र जाली वट्कट्

$5.00

लिताा भएिा सबै चेिहरूमा िानुनिे अनुमलत लदइएिो अलिितम शुल्क थलपने ि ।
िु ट गना नलमल्ने शुल्कहरूिो यो तालििा अलप्रि 12, 2022 मा ग्रेनाइट बोर्ा अि एजुिेसनिे स्वीिृत गिे िो लथयो
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