ग्रे नाइट �ुल िड��� �

2022-2023 उ� मा�िमक �ुलको शु� तािलका

शु� रकम र खच� योजनाह� - यस तािलकामा सूचीब� ग�रएका सबै शु �ह� �ुलले उ���खत गितिविध, क�ा, समूह वा टोलीमा सहभागी �नका लािग प्रित िव�ाथ� शु � िलन स�े िश�ा बोड� �ारा �ीकृत अिधकतम रकम �न् । िव�ाथ�

शु �बाट �ने खच�का प्रकारह�मा सहायक कम�चारी लागत, शै ि�क सेवाह�, कम�चारी प्रिश�ण, �ावसाियक सेवाह�, प्रािविधक सेवाह�, िव�ाथ�को भ्रमण, िव�ापन सेवाह�, मुद्रण सेवाह�, िक्रयाकलाप तथा िव�ाथ�का लािग सामग्रीह�,
िव�ाथ�को खाना, प्रािविधक सामग्री, उपकरण तथा संस्थागत सु�ढीकरण र �बको ब�ौता शु � समावे श �न्छन् । प्र�े क �ुलका िविश� आव�कताह� र तजु� मा ग�रएका िवशे ष योजनाह�का कारण योजनाब� खच�ह� काय�क्रम तथा
�ुलअनु सार फरक-फरक �न्छन् । दता� गनु� अिघ, प्र�े क �ुलमा हरे क काय�क्रमका लािग प्रधाना�ापक�ारा �ीकृत शु � रकम र स���त खच� योजनाह� schoolfees.graniteschools.org मा अनलाइन प्रकािशत �न्छन् । िव�ृ त शु � तथा
खच� योजनास��ी िववरणका लािग अिभभावकह�लाई उनीह�को �ुलको शु � तािलका हे न� प्रो�ािहत ग�रन्छ । पूव�-परी�ण गनु� पन� �ुलका िक्रयाकलापह�का लािग शु �ह� मू�ा�न गनु� अिघ सहभागीह�को छनोट गनु� पन� �न्छ। सबै

शु�ह�मा छु ट लागू �न्छ ।

शु� िलन सिकने
अिधकतम रकम

शु� िलन सिकने
अिधकतम रकम

सामा� शु�

आधारभू त नाम दता� (सबै िव�ाथ�ह�)

$65.00

�ुल�ारा प्रायोिजत भना� शु�/फ�रे जर - मािथ उ���खत सामा� शु�बाहे क आव�कताअनुसार िन� शु�ह� िविश� काय� क्रमका लािग शु� लगाउन सिकने छ ।
�म्� (प्रित िव�ाथ�)
नृ�ह� (प्रित जोडी)

$5.00
$25.00
$50.00

ग्रेजुएसन पाट�

�ुल नाटक, क�ट� र स�ीत
�ा�सबािहरका अ� काय� क्रमह�मा भना� (प्रचिलत िबक्री कर बाहे क)
�ुल �रीय भोजह�

$10.00
$60.00
$25.00

UHSAA भना� ह� - यु टा हाइ�ुल ए��िभिटज एसोिसएसन (UHSAA) �ारा प्रायोिजत िक्रयाकलापह� एसोिसएसन�ारा स्थािपत सीमाह� भ�ा बढी �नु �ँ दैन ।

पा�क्रम शु� (प्रित सेमे�र पा�क्रम)

शु� िलन सिकने
अिधकतम रकम

शु� िलन सिकने
अिधकतम रकम

सामा� पा�क्रम शु�

स�ीत (प्रदश� न नगन� समूह)

िभजुअल आट�

$50.00

क�रयर र प्रािविधक िश�ा

$40.00

यसअ�ग�त िश�, रे खािचत्र, िचत्रकला, फोटोग्राफी , मूित� कला, कला इितहास, आिद पद� छन्

यसअ�ग�त कृिष, �वसाय, FACS, �ा� िव�ान, सूचना प्रिविध पछ� न्

$15.00

ना� / �े ज क्रु

$15.00

चालक िश�ा

$25.00
$75.00

उपकरण भाडा (प्रित अित�र� उपकरण)

$15.00

मनोिव�ान

$5.00

शारी�रक िश�ा
�ा�सिभत्र पढाइने पा�क्रम

द� र प्रािविधक अिन प्रिविध र ई�न्जिनय�रङ

नृ�

उपकरण भाडा / उपयोग शु � (पिहलो उपकरण)

$140.00

$10.00

�ा�सबािहर पढाइने पा�क्रम

$80.00

िव�ान

$15.00

जीविव�ान , रसायन शा�, पृ�ी िव�ान, भौितक शा�, आिद पद� छन्

अङ्ग्रेजी

$10.00

आफ्नो गितमा ग�रने अनलाइन पा�क्रम (क्रेिडटको प्रित .25 एकाइ शु �)

$30.00

इ�रनेसनल बाकाल�रयट (IB)

$25.00

क्रेिडट �रकभरी (लागू �ने भएमा) (प्रित .25 एकाइ क्रेिडट शु �)

$45.00

िविश� शीष�क पा�क्रम शु� - मािथको पा�क्रम शु� बाहे क, लागू भएस� िवशेष शीष�कह�का लािग िन� शु�ह� लगाउन सिकने छ ।
उपकरण भाडा (सा�ीितक वा�य� बाहे क)

$35.00

$115.00

समवत� भना� / AP पा�क्रमह�का लािग पा�पु �क

सह-पा�क्रम / अित�र� पा�क्रम तथा िक्रयाकलाप शु�

(प्रित शैि�क वष� । सबै स�ािवत पा�क्रम शु� र कोष स�लन समावेश ग�रएको छ । सुिनयोिजत सामूिहक कोष स�लन गना�ले िक्रयाकलापका लािग आफ्नो तफ�बाट ितनु�पन� खच� कम गन� सक्छ तर �ारे �ी भने �ँ दैन ।)

शु� िलन सिकने
अिधकतम रकम

खेलकुद शु�
बेसबल
बा�ेटबल

$1,000.00
$900.00

िचयर

$1,700.00

क्रस क�� ी

$125.00

िड� ल टोली

$2,000.00

शु� िलन सिकने
अिधकतम रकम

पा�क्रम र िक्रयाकलाप शु�
कलेज तयारी

$60.00

AVID, लेिटनोज इन ए�न, िपपल अफ द �ािसिफक र य�ै खाले पा�क्रमह� समावे श छन्

परी�ण समी�ा तयारी (क्रेिडटका लािग होइन)

$30.00

नृ� प्रदश�न गन� समू ह

$750.00

वादिववाद

$250.00

फुटबल

$800.00

ग्रेनाइट यु थ िसम्फोनी

$250.00

गो�

$500.00

JROTC

लाक्रोस

$800.00

स�ीतको प्र�ु ित िदने समू ह

फुटबल

$450.00

स�बल

$1,000.00

पौडी

$300.00

टे िनस

$400.00

ट� ् याक

$200.00

भिलबल

$550.00

कु�ी

$500.00

$60.00
$150.00

�ा�, अक��� ा, �ािड� गल, सो र क�ट� �ायर पद� छ
ट��डो अित�र� शु � (यिद आव�क भएमा)

$225.00

पोसाकको अित�र� शु � (यिद आव�क भएमा)

$175.00

उपकरण भाडा / उपयोग शु � (आव�क परे मा)

$75.00

िव�ाथ� सरकार / �ब अिधकारीह�
िथएटर / स�ीत िनमा� ण (म�मा पद� श�न गन� कलाकारह�का लािग प्रित उ�ादन)

$500.00
$150.00

�ब ब�ौता (गैर-पा�क्रम �बह�मा शु � छु ट �ँ दैन)
�ुल �बह�
अित�र� प्रा�ीय/राि��य सद�ता (सद�ताको लागत)

$50.00
$35.00

प्रिश�क/परामश�दाता�ारा स�ािलत िड��� � िशिवरह� वा बेमौसमी प्रितयोिगताह�

िव�ाथ� भ्रमण (प्रित भ्रमण)

(अिधकतम शु�मा सबै स�ािवत कोष स�लनह� पद� छन्)

रात िबताउने गरी िव�ाथ� भ्रमण (�ीकृत भौगोिलक �ेत्रिभत्र)
रात नब�े िव�ाथ� भ्रमण (अिधकतम 3 िदन)

िव�ाथ� भ्रमणका लािग सबै अनु रोधह� प्रधाना�ापक, िनद� शक र सहायक सुपरीवे �क�ारा �ीकृत �नु पछ� ।

अिधकतम शु� सीमा

$75.00

शु� िलन सिकने
अिधकतम रकम
$1,700.00
$150.00 प्रित िदन

$3,000.00

यो रकम प्र�े क शै ि�क वष� का लािग िव�ाथ�ले ितनु� पन� वा �े �ापूव�क ���गत �पमा कोष स�लन गनु� पन� अिधकतम रकम हो । यो अिधकतम शु � सीमा 3 वटास� सह-पा�क्रम / अित�र� िक्रयाकलापह�मा लागू �ने छ । यस
सीमाभ�ा बािहरका िक्रयाकलापह�मा भाग िलने िव�ाथ�ह�ले यी अित�र� िक्रयाकलापह�का लािग पूण� शु � रकम ितनु� पन� �न सक्छ । अिधकतम शु � सीमा िव�ाथ� भ्रमण, �ुल�ारा प्रायोिजत प्रवे श शु � र आव�क सामूिहक कोष
स�लनमा लागू �ँ दैन ।
छु ट न�ने शु�ह�को तािलका - बोड� ले िड��� �को स�ि�मा भएको �ित र अनु शासन िनयमह�को उ��न गरे बापत ज�रवाना असुल्ने अिधकार िदएको छ । प्रशासिनक ज�रवानामा �ुल�ारा प्रायोिजत िक्रयाकलापह�मा ग�रने
सहभािगता समावे श नगन� �नाले यी ज�रवानाह� यस शु � तािलकाको स�ा बोड� ले �ीकृत गरे का छु ट न�ने शु �ह�को अनु सूचीमा अ� छु ट न�ने शु �ह�मा सूचीकृत ग�रएको छ ।

युटा संिहता 53G-6-704 र युटा एड् िमन । संिहता R277-494 अनु सार, अित�र� िक्रयाकलापह�मा भाग िलने सबै होम �ुल, िनजी �ुल र चाट� र �ुलका िव�ाथ�ह�ले मािथ उ���खत लागू �ने िक्रयाकलाप-िवशे ष शु �(ह�) ितनु� पन� छ ।
चाट� र �ुलमा अ�यन गन� र अित�र� िक्रयाकलापह�मा भाग िलने िव�ाथ�ह�का लािग, भना� भएको चाट� र �ुलले िव�ाथ�ले िक्रयाकलापमा भाग िलइरहे को �ुललाई एक पटक $75.00 वािष� क �ुल सहभािगता शु � पिन ितनु� पन� छ । ��ा
िव�ाथ�ह�ले आधारभूत दता� शु � ितनु� पन� छै न ।

यो शु� तािलका अिप्रल 12, 2022 मा ग्रेनाइट बोड� अफ एजुकेसनले �ीकृत गरे को िथयो ।
srb 7/13/2022

