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A Constituição de Utah proíbe a cobrança de taxas em escolas primárias.
Se uma criança está do jardim de infância até ao sexto ano, ela não pode ser cobrada por livros didáticos,
equipamentos ou suprimentos de sala de aula, instrumentos musicais, viagens de campo, assembleias, lanches
(exceto alimentos fornecidos pelo Programa de Merenda Escolar) ou por qualquer outra coisa que aconteça ou
seja usada durante o dia escolar normal.
As taxas só podem ser cobradas para programas oferecidos antes ou depois das aulas ou durante as férias
escolares. As taxas também podem ser cobradas de um aluno que está no sexto ano e frequenta uma escola que
inclui uma ou mais anos do 7º ao 12º, se a escola seguir um modelo de ensino médio para os alunos do sexto ano.
A lei de Utah exige que as escolas que cobram taxas garantam que isenção de taxas ou outras disposições em
vez de isenção de taxas sejam disponibilizadas a qualquer aluno cujos pais não possam pagar uma taxa.

Isenções
A isenção de taxas é uma isenção total da obrigação de
pagar uma taxa. Se um aluno é elegível para isenção de
taxas, deve haver isenção de todas as taxas. Se não for
especificamente tratado na lei estadual, a escola deve
renunciar a todas as taxas, incluindo onde a participação
do aluno é opcional. Isso significa que os alunos elegíveis
para isenção de taxas podem participar de qualquer aula
ou atividade escolar gratuitamente.
Um aluno é elegível para isenção se:
• sua família recebe financiamento do TANF (food
stamps ou Family Employment Program estadual);
• o aluno recebe SSI (Supplemental Security
Income);
• o aluno é designado McKinney-Vento;
• o aluno está em casa de acolhimento;
• o aluno está sob a custódia do estado; ou
• o aluno é elegível com base no rendimento da
família/agregado familiar (os níveis correspondem
aos de elegibilidade para almoço grátis).
* Um aluno também pode ser elegível para isenção de taxas se

não atender a nenhum desses padrões, mas ainda não puder
pagar uma taxa. Por favor, consulte a escola local ou política
do distrito para obter mais informações.
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Se um aluno quiser fazer o pedido de isenção de taxas,
será pedido que apresente documentação de elegibilidade
para isenção de taxa como parte do processo de pedido.
Para pedir isenção de taxa, o aluno deve submeter o
“Pedido de Isenção de Taxa (Anos K-6)”. Uma cópia do
pedido está incluída com este aviso e cópias adicionais
podem ser obtidas no escritório escolar ou no site
estadual de taxas escolares no fim deste documento.
Uma vez que os documentos tenham sido submetidos à
escola, o pagamento de taxas será suspenso até que uma
decisão final tenha sido alcançada acerca da elegibilidade
do aluno para isenção de taxas.
Se o pedido for negado, a escola enviará um “Formulário
de Apelo à Decisão”. O formulário irá explicar por que o
pedido foi negado e como apelar da decisão. Lembre-se
de sempre manter uma cópia. Se for apresentado um
recurso de negação de isenção de taxas, todas as taxas
não precisarão ser pagas até que o recurso seja decidido.
Se um aluno deseja comprar fotos escolares, anuários ou
itens semelhantes através da escola, esses custos não
são taxas e não serão isentos. Além disso, se um aluno
perder ou danificar a propriedade da escola, os custos de
substituição ou reparo não são taxas e não estão sujeitos
à isenção.
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Os fundos da escola são limitados e uma escola pode precisar de ajuda além das taxas. Como resultado, a escola pode
pedir doações dedutíveis nos impostos de material escolar, equipamento ou dinheiro, mas a escola não pode exigir
doações.
O nome de um aluno é confidencial e não pode ser divulgado a ninguém que não tenha o direito e a necessidade de
saber a informação, independentemente de o aluno ter pago taxas, doações e contribuições ou não, ou ter se inscrito,
recebido ou negado isenções. A escola pode, no entanto, com o consentimento do doador, dar o reconhecimento
apropriado a qualquer pessoa ou organização que faça uma grande doação ou contribuição para a escola.
A escola e os funcionários da escola não podem reter, reduzir ou melhorar notas ou crédito, ou reter notas, horários
de aulas, crédito, boletins, históricos escolares ou diplomas para forçar o pagamento de taxas.

Para mais informação, contate:

Escola Local:
Nome:

Telefone:

Email:

Website:

Contato sobre Taxas da Escola do Distrito/Charter:
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Nome:

Telefone:

Email:

Website:

Site das Taxas Escolares do Conselho Estadual de Educação de Utah: https://schools.utah.gov/schoolfees
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