Khu Học Chánh Granite

Biểu Phí Trường Tiểu Học Năm Học 2022-2023
Các Chi Phí Và Kế Hoạch Chi Tiêu - Tất cả các khoản phí được liệt kê trong biểu phí này là số tiền tối đa, được Hội Đồng Giáo Dục phê duyệt, mà một trường học có thể thu từ mỗi học sinh khi tham
gia hoạt động, lớp học, đội nhóm được nêu tên. Các khoản chi sử dụng quỹ học phí thu được từ học sinh gồm có chi phí nhân sự phụ trợ, dịch vụ giáo dục, đào tạo nhân viên, dịch vụ chuyên nghiệp,
dịch vụ kỹ thuật, đi lại cho học sinh, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ in ấn, đồ dùng học tập và hoạt động cho học sinh, bữa ăn cho học sinh, vật tư công nghệ, thiết bị và cải tiến cơ sở vật chất, cũng như hội
phí câu lạc bộ. Các khoản chi tiêu dự kiến theo kế hoạch sẽ có thay đổi tùy vào chương trình và trường học do nhu cầu đặc thù và các kế hoạch riêng được thực hiện tại mỗi trường. Trước khi đăng ký,
các chi phí và kế hoạch chi tiêu liên quan đã được hiệu trưởng phê duyệt cho từng chương trình tại mỗi trường được công bố trực tuyến trên trang schoolfees.graniteschools.org. Phụ huynh nên tham
khảo biểu phí của trường để biết thông tin chi tiết về mức phí và kế hoạch chi tiêu. Đối với các hoạt động của trường có bao gồm giai đoạn thử nghiệm, người tham gia phải được lựa chọn trước khi
đánh giá học phí. Tất cả các loại phí đều có thể được miễn trừ.

Ngoại Khóa
Các Hoạt Động Trước và Sau Giờ Học

Các mức phí tối đa có
thể phải trả

Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật

$45.00

Ban Nhạc /Dàn Nhạc
Giảng Dạy

$175.00

Thuê Nhạc Cụ

chi phí mục

Câu Lạc Bộ Cờ

$25.00

Câu Lạc Bộ Hợp Xướng, Âm Nhạc

$45.00

Câu Lạc Bộ Khiêu Vũ

$45.00

Câu Lạc Bộ Kịch / Sân Khấu

$45.00

Câu Lạc Bộ Ngoại Ngữ

$140.00

Câu Lạc Bộ STEM

$100.00

Các Câu Lạc Bộ Ngoại Khóa / Thể Thao Khác
Hoạt động tuyển sinh khác cho các sự kiện ngoài khuôn viên trường (Không bao gồm thuế doanh thu hiện hành) Ngoài ngày học bình thường

Giới Hạn Phí Tối Đa

$50.00
$60.00

$400.00

Số tiền này là số tiền tối đa học sinh phải trả hoặc tự nguyện gây quỹ cho mỗi năm học. Giới hạn phí tối đa không áp dụng cho Trường Mẫu Giáo và Thuê Nhạc Cụ.

Biểu Phí Không Được Miễn Trừ - Hội đồng cho phép áp dụng các mức phạt khi gây ra thiệt hại tài sản của khu học chánh và vi phạm các quy tắc ứng xử. Do các khoản phạt hành chính không liên
quan đến việc tham gia các hoạt động do trường tài trợ, nên những tiền phạt này được liệt kê cùng với các khoản phí không thể miễn trừ trong Biểu Phí Không Được Miễn Trừ do Hội Đồng phê duyệt,
chứ không có trong Biểu Phí này.

Biểu Phí này đã được Hội Đồng Giáo Dục Granite phê duyệt vào ngày 12 tháng Tư, 2022.
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