Khu Học Chánh Granite

Biểu Phí và Mức Phạt Không Thể Miễn Trừ Năm Học 2022-2023
Tất cả các mục được liệt kê dưới đây là khoản phí không miễn trừ và sẽ không được miễn phí. "Khoản phí không thể miễn trừ" có nghĩa là chi phí, khoản thanh toán hoặc
khoản chi tiêu là phí hoặc giao dịch mua cá nhân. Đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các khoản phí hoặc dịch vụ không thể miễn trừ mà trường học có thể cung
cấp cho học sinh hoặc công chúng. Một số dịch vụ được liệt kê phải chịu thuế doanh thu của tiểu bang Utah, như được ghi chú bên dưới. 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 phạt hành chính không liên quan đến việc tham gia các hoạt động do trường tài
trợ, nên tiền phạt không được miễn trừ. Tiền phạt được liệt kê là dành cho mỗi lần xảy ra.

Giao dịch mua hàng nói chung

Các mức phí tối đa có thể phải
trả

Dự Án Lớp Học Tùy Chỉnh Bổ Sung (Phải chịu thuế doanh thu)

chi phí mục

Thử Nghiệm AP/PSAT/IB (Trường học thu cho các tổ chức khác)

chi phí mục

Phí Đổi Lớp (không cần thiết)

$5.00

Ghi Danh Đồng Thời (Trường học thu cho các tổ chức khác)

chi phí mục

Phí Xử Lý Thay Thế Khóa Học
Sách Ghi Nhớ - Tiểu Học/Sơ Trung (Bao gồm thuế doanh thu)

$20.00
$20.00

Tư Cách Thành Viên Tổ Chức Bên Ngoài (Không bắt buộc phải tham gia các hoạt động do trường tài trợ)

phí thành viên

Giấy Phép Đỗ Xe
Bảng điểm (Bản đầu tiên miễn phí, tất cả các bản sau đó áp dụng mức phí này)

$10.00
$1.00

Niên Giám - Học Sinh Cuối Cấp
Mua trước khi kết thúc học kỳ (Bao gồm thuế doanh thu)

$50.00

Mua sau khi kết thúc học kỳ (Bao gồm thuế doanh thu)

$55.00

Tiền phạt (không bắt buộc khi tham gia các hoạt động do trường tài trợ)
Tài Sản Trường Học bị hư hỏng/mất mát
Chuyến Tham Quan của Học Sinh/Không Tham Gia Sự Kiện (Sau khi đã cam kết tham gia)

Các mức phí tối đa có thể phải
trả
Chi phí sửa chữa/thay thế
Chi Phí Tham Quan hoặc Sự Kiện

Trả Sách Trễ cho Thư Viện

$0,25 mỗi ngày

Đánh nhau trong Khu học

$50.00

Hút thuốc trong Khu học
Vé Phạt Đỗ Xe

$50.00
$20.00

Vé Phạt do Trốn Học trong Khu học

$5.00

Một khoản phí sẽ được thêm vào tất cả các séc trả về với mức tối đa được luật pháp cho phép.
Biểu Phí Không Thể Miễn Trừ này đã được Hội Đồng Giáo Dục Granite phê duyệt vào ngày 12 tháng Tư, 2022
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