Khu Học Chánh Granite

Biểu Phí Trường Sơ Trung 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.

Các mức phí tối đa có
thể phải trả

Các mức phí tối đa có
thể phải trả

Các Khoản Phí Chung
Đăng ký cơ bản (Tất cả học sinh)

$40.00

Phí Nhập Học Do Trường Tài Trợ/gây Quỹ - Ngoài các khoản phí chung ở trên, các khoản phí sau có thể được tính cho các trường hợp cụ thể nếu có.
Khiêu Vũ Trường Học
$5.00 Hoạt động tuyển sinh khác cho các sự kiện ngoài khuôn viên trường (Không bao
Các Vở Kịch, Buổi Hòa Nhạc và Nhạc Kịch Ở Trường
$10.00 Liên Hoan Kịch

Học Phí Chính Khóa

Các mức phí tối đa có
thể phải trả

Các mức phí tối đa có
thể phải trả

(Theo kỳ)

$60.00
$15.00

Học Phí Chung
Nghệ Thuật Thị Giác

$40.00

Bao gồm Thủ Công, Vẽ, Hội Họa, Nhiếp Ảnh, Điêu Khắc, Lịch Sử Nghệ Thuật, v.v.

Lớp Giới Thiệu Giáo Dục Nghề Nghiệp & Kỹ Thuật

$15.00

Giáo Dục Nghề Nghiệp & Kỹ Thuật Khác

$40.00

Bao gồm các lĩnh vực Nông Nghiệp, Kinh Doanh, FACS,

Âm Nhạc (Không phải biểu diễn nhóm)
Thuê Nhạc Cụ / Phí Sử Dụng (Dụng cụ đầu tiên)

$25.00
$75.00

Thuê Nhạc Cụ (cho dụng cụ bổ sung)

$10.00

Giáo Dục Thể Chất
Khóa Học Tại Khuôn Viên Trường

$10.00

Khóa Học Ngoài Khuôn Viên Trường

Có Tay Nghề & Kỹ Thuật, và Công Nghệ & Kỹ Thuật

Khiêu Vũ

$15.00

Kịch / Sân Khấu

$15.00

Tiếng Anh

$10.00

$80.00

Khoa Học Tổng Hợp

$15.00

Bao gồm Sinh Học, Hóa Học, Khoa Học Trái Đất, Vật Lý, v.v.

Khóa Học Trực Tuyến Theo Tiến Độ Tự Chọn (Mức phí 0.25 đơn vị tín chỉ)

$30.00

Học Phí Khóa Học Đặc Thù - Ngoài các khoản phí chung ở trên, các khoản phí sau có thể được tính cho các khóa học đặc thù, nếu có.
Thuê Trang Thiết Bị (Ngoài nhạc cụ)

$35.00

Phí Hoạt Động và Khóa Học Chính Khóa/Ngoại Khóa

(Theo năm học. Bao gồm tất cả phí khóa học tiềm năng và gây quỹ. Gây quỹ theo nhóm có kế hoạch có thể giúp giảm chi phí tự hoạt động, tuy nhiên điều này không được đảm bảo.)

Phí Sự Kiện Thể Thao
Bóng Rổ
Cổ vũ (bao gồm trại được chứng nhận do bên thứ 3 điều hành)

Các mức phí tối đa có
thể phải trả
$100.00
$600.00

Phí Khóa Học và Hoạt Động
Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Đại Học

$60.00

Nhóm Biểu Diễn Khiêu Vũ (Bao gồm trại ngày do bên thứ 3 điều hành)

Bóng Đá

$60.00

Hùng Biện

Điền Kinh

$60.00

Bóng Chuyền

$60.00

Dàn Giao Hưởng Thiếu Niên Granite
Nhóm Biểu Diễn Âm Nhạc Bao gồm Ban Nhạc, Dàn Nhạc & Hợp Xướng

$100.00
$20.00

$60.00

Bao gồm AVID, Latinos in Action, People of the Pacific và các khóa học tương tự

Chạy Băng Đồng

Đấu Vật
Hoạt Động Bên Trong Trường - không liệt kê ở trên

Các mức phí tối đa có
thể phải trả

$400.00
$60.00
$60.00
$150.00
$75.00

Thuê Nhạc Cụ / Phí Sử Dụng (Nếu cần)

Cán Sự Hội Học Sinh / Câu Lạc Bộ Học Sinh
Nhà Hát / Sản Xuất Âm Nhạc (Sản xuất để trình diễn sân khấu)

$275.00
$100.00

Phí Hội Viên Câu Lạc Bộ
Huấn Luyện Viên/Cố Vấn Điều Hành Trại Cấp Quận

$50.00

Câu Lạc Bộ Trường Học

$30.00

Tư Cách Thành Viên Quốc Gia / Tiểu Bang Bổ Sung (Phí thành viên)

Chuyến Tham Quan Qua Đêm của Học Sinh
(Theo chuyến)
Chuyến Tham Quan Qua Đêm của Học Sinh (Trong khu vực địa lý được phê duyệt)

$35.00

Mức phí tối đa có thể
phải trả
$1,700.00

Tất cả các yêu cầu cho Chuyến Tham Quan Qua Đêm của Học Sinh phải có chấp thuận của Hiệu Trưởng, Giám Đốc và Trợ Lý Giám Đốc Khu Học Chánh.

Giới Hạn Phí Tối Đa

$1,250.00

Số tiền này là số tiền tối đa học sinh phải trả hoặc tự nguyện gây quỹ cho mỗi năm học. Mức phí cao nhất này áp dụng cho tối đa 3 hoạt động chính khóa/ngoại khóa. Học sinh tham gia vào các hoạt động vượt
quá giới hạn này có thể phải chi trả toàn bộ phí cho các hoạt động bổ sung. Giới hạn phí tối đa không áp dụng cho Chuyến Tham Quan Qua Đêm của Học Sinh, Phí Nhập Học do Trường Tài Trợ và gây quỹ
nhóm bắt buộc.

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.
Theo Bộ Luật Utah 53G-6-704 và Bộ Luật Hành Chính Utah R277-494, tất cả học sinh học tập tại gia, trường tư thục và trường đặc cách, khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, phải trả phí áp dụng cho từng
hoạt động cụ thể được nêu ở trên. Đối với học sinh theo học tại trường đặc cách và tham gia các hoạt động ngoại khóa, trường đặc cách ghi danh cũng phải trả phí tham gia một lần hằng năm là $49,00 cho
trường nơi học sinh đang tham gia hoạt động. Những học sinh này không phải chịu lệ phí đăng ký cơ bản.

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