
Ada za Jumla 
Kiasi cha juu zaidi 

ambacho kinaweza 
kutozwa

Usajili wa Msingi(Wanafunzi wote) $40.00

Uchangishaji/Ada ya Usajili Inayofadhiliwa na Shule - Pamoja na ada za jumla zilizo hapa juu, ada zifuatazo zinaweza kutozwa kwa tukio mahususi kama inavyohusika.
Densi za Shule $5.00 Uandikishaji Mwingine wa Matukio ya Nje ya Chuo(Bila kujumuisha kodi za mauzo z $60.00
Tamthilia za Shule, Tamasha na Muziki $10.00 Tamasha la Drama $15.00

Ada za Mafunzo ya Mitaala 
(Kwa kila kozi ya muhula)

Kiasi cha juu zaidi 
ambacho kinaweza 

kutozwa
Ada ya Kozi ya Jumla
Sanaa ya Maonyesho $40.00 Muziki (Vikundi visivyo na maonyesho) $25.00
      Inajumuisha Ufundi, Uchoraji, Upakaji rangi, Upigaji Picha, Uchongaji, Historia ya Sanaa, n.k.       Kukodisha Ala / Ada ya Matumizi (Ala ya 1) $75.00

Mafunzo ya Utangulizi wa Elimu ya Kiufundi na Kazi $15.00       Kukodisha Ala (Kwa kila ala ya ziada) $10.00

Elimu Nyingine ya Kiufundi na Kazi $40.00 Elimu ya Kimwili
      Inajumuisha nyanja za Kilimo, Biashara, FACS,       Kozi ya ndani ya chuo $10.00
     Ujuzi na Ufundi, na Teknolojia na Uhandisi       Kozi ya nje ya chuo $80.00

Densi $15.00 Sayansi Jumuishi $15.00
Drama / Wahudumu wa Jukwaa $15.00       Inajumuisha Biolojia, Kemia, Sayansi ya Dunia, Fizikia, n.k.

Kiingereza $10.00 Kozi ya Mtandaoni ya Ratiba ya Mtu Binafsi (Ada kwa kila masomo .25 yaliyotimizwa $30.00

Ada ya Kozi ya Kipengee Mahususi - Pamoja na ada za kozi zilizo hapa juu, ada zifuatazo zinaweza kutozwa kwa ajili ya vipengee mahususi kama inavyohusika.
Kukodisha Vifaa (Mbali na ala za muziki) $35.00

Ada za Spoti 
Kiasi cha juu zaidi 

ambacho kinaweza Ada ya Kozi na Shughuli 
Mpira wa kikapu $100.00 Kuwa tayari kwa Chuo $60.00
Ushabiki (unajumuisha kambi iliyoidhinishwa inayoendeshwa na wahu  $600.00       Inajumuisha AVID, Latinos in Action, People of the Pacific na kozi sawa

Mbio za nyika $60.00 Vikundi vya Wacheza Ngoma (Inajumuisha kambi ya mchana inayoendeshwa na wahu  $400.00
Soka $60.00 Mjadala $60.00
Riadha $60.00 Simfoni ya Granite Junior Youth $60.00
Mpira wa Wavu $60.00 Vikundi vya Wanamuziki Vinajumuisha Bendi, Okestra na Kwaya $150.00
Shindano la Mwereka $100.00           Kukodisha Ala  / Ada ya Matumiz i  (Ikiwa inahitajika) $75.00
Ndani ya Shule - haijaorodheshwa hapa juu $20.00 Viongozi wa Wanafunzi / Maafisa wa Vilabu $275.00

Ukumbi wa michezo / Utayarishaji wa Muziki(Kwa kila utayarishaji wa mwigizaji wa ju $100.00
Ada za Klabu

Kambi za Wilaya Zinazoendeshwa na Kocha / Mshauri $50.00     Vilabu vya Shule $30.00
    Uanachama wa ziada wa Jimbo/Kitaifa (Gharama ya uanachama) $35.00Safari ya Wanafunzi ya Usiku (Kwa kila safari)

(Kiasi cha juu zaidi cha ada kinajumuisha uchangishaji wote 
unaowezekana)
Safari ya Wanafunzi ya Usiku (Ndani ya eneo la kijiografia lililoidhinishwa)

Kiasi cha Juu Zaidi cha Ada $1,250.00

Wilaya ya Shule ya Granite

Ratiba ya Ada ya Vidato vya Chini vya Shule ya Upili ya 2022-2023 
Kiasi cha Ada na Mipango ya Matumiz i - Ada zote zilizoorodheshwa kwenye ratiba hii ni kiasi cha juu zaidi kilichoidhinishwa na Bodi ya Elimu ambacho shule inaweza kutoza kila mwanafunzi kwa kushiriki 
katika shughuli, darasa, kikundi au timu iliyotajwa. Aina za gharama zinazofadhiliwa na ada za wanafunzi zinajumuisha gharama za wafanyakazi wasaidizi, huduma za kielimu, mafunzo ya wafanyakazi, huduma 
za kitaaluma, huduma za kiufundi, usafiri wa wanafunzi, huduma za utangazaji, huduma za uchapishaji, shughuli na vifaa vya wanafunzi, chakula cha wanafunzi, vifaa vya teknolojia, uboreshaji wa vifaa na 
kituo, na ada za klabu. Gharama zilizopangwa huwa tofauti kulingana na mpango na shule kwa sababu ya mahitaji ya kipekee na mipango mahususi inayofanywa katika kila shule. Kabla ya usajili, kiasi cha ada 
na mipango inayohusiana ya matumizi iliyoidhinishwa na mwalimu mkuu kwa kila mpango katika kila shule huchapishwa mtandaoni katika schoolfees.graniteschools.org. Wazazi wanahimizwa warejelee ratiba 
ya ada ya shule yao kwa maelezo yanayohusu ada na mpango wa matumizi. Kwa shughuli za shule zinazohusisha majaribio, lazima washiriki wateuliwe kabla ya ada kutathminiwa. Ada zote za shule 
zinaweza kupunguzwa.

Kiasi cha juu zaidi 
ambacho kinaweza 

kutozwa

Kiasi cha juu zaidi 
ambacho kinaweza 

kutozwa

Kiasi hiki ndicho kiwango cha juu zaidi ambacho mwanafunzi atahitajika kulipa au kuchanga mwenyewe kwa hiari kwa kila mwaka wa shule.  Kiasi hiki cha juu zaidi cha ada kinahusu hadi shughuli 3 za baada ya 
masomo / masomo ya ziada. Wanafunzi wanaoshiriki katika shughuli zaidi ya kikomo hiki wanaweza kulipa kiasi kamili cha ada kwa shughuli hizi za ziada. Kiasi cha juu zaidi cha ada hakihusu Safari ya 
Wanafunzi ya Usiku, Ada za Kuandikishwa Zinazofadhiliwa na Shule na uchangishaji wa kikundi unaohitajika.

Ratiba ya Malipo Yasiyoweza Kuondolewa - Bodi inaidhinisha faini ya kuharibu mali ya wilaya na ya kukiuka kanuni za maadili.  Kwa sababu adhabu za usimamizi hazihusishi ushiriki katika shughuli 
zinazofadhiliwa na shule, faini hizi zinajumuisha gharama zingine zisizoweza kuondolewa kwenye Ratiba ya Bodi iliyoidhinishwa ya Ada Zisizoweza Kuondolewa badala ya Ratiba hii ya Ada.

Kulingana na Kanuni ya Utah ya 53G-6-704 na Utawala wa Utah. Kanuni ya R277-494, shule zote za nyumbani, shule ya kibinafsi, na wanafunzi wa shule inayojitegemea wanaoshiriki katika shughuli za 
ziada lazima walipe ada ya shughuli mahususi inayohusika hapo juu. Kwa wanafunzi wanaohudhuria shule inayojitegemea na wanaoshiriki katika shughuli za baada ya masomo, shule inayojitegemea lazima 

pia ilipe ada ya kushiriki kwa shule ya mara moja kila mwaka ya $49.00 kwa shule ambayo mwanafunzi anashiriki katika shughuli. Wanafunzi kama hao hawatozwi ada ya msingi ya usajili.

Ratiba hii ya Ada iliidhinishwa na Bodi ya Elimu ya Granite mnamo Aprili 12, 2022.

Ada ya Kozi ya Pamoja na Masomo / Masomo ya Ziada na Shughuli
 (Kwa kila mwaka wa shule. Inajumuisha ada zote zinazowezekana za kozi na uchangishaji wa pesa. Ukusanyaji wa Ufadhili wa Kikundi Uliopangwa unaweza kupunguza gharama ambazo watu 

wanatoa wenyewe za shughuli lakini haujahakikishiwa.) 
Kiasi cha juu zaidi 

ambacho kinaweza 

Kiasi cha juu zaidi 
ambacho kinaweza 

kutozwa
$1,700.00

Maombi yote ya Safari ya Wanafunzi ya Usiku lazima yaidhinishwe na Mwalimu mkuu, Mkurugenzi na Msimamizi Msaidizi.
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