Học khu Granite

Bảng kê Học Phí Tiểu học 2018-2019
Tất cả những khoản phí được liệt kê là số tiền cho phép tối đa tính cho mỗi học sinh cho mỗi hoạt động.
Chi phí thật tế được trường sở tại quyết định và có thể thay đổi.
Trường Tiểu học có thể chỉ thu những khoản phí, được Ủy ban Giáo dục phê duyệt, cho những hoạt động liên quan đến trước và sau những hoạt động
ngoại khóa. Bên cạnh những khoản phí được liệt kê trên bảng kê học phí này, Ủy ban cho phép có tiền phạt cho tổn thất gây ra cho tài sản học khu và
cho việc vi phạm các quy định về hành vi. Bởi các hình phạt vi phạm hành chính không ngụ ý việc tham gia vào các hoạt động do nhà trường tài trợ, tiền
phạt không thể được miễn trừ và không thể hiện trên bảng kê này.

Trước và Sau Hoạt động Ngoại khóa
Tất cả những khoản phí được liệt kê là số tiền cho phép tối đa tính cho mỗi học sinh cho mỗi hoạt động.
Chi phí thật tế được trường sở tại quyết định và có thể thay đổi.
Câu lạc bộ Nghệ thuật
$45.00
Câu lạc bộ Thể thao (ví dụ Gôn, Tennis, Điền kinh, Bóng chuyền)
$50.00
Ban nhạc / Dàn nhạc
$140.00
Tài liệu & Tiền thuê Nhạc cụ
chi phí vật phẩm
Câu lạc bộ Cờ
$25.00
Dàn đồng ca / Câu lạc bộ Âm nhạc
$45.00
Câu lạc bộ Khiêu vũ
$45.00
Câu lạc bộ Kịch nghệ
$45.00
Câu lạc bộ Ngoại Ngữ
$140.00
Câu lạc bộ STEM (ví dụ Liên minh LEGO)
$100.00
Những Câu lạc bộ Ngoại khóa Khác

$15.00

Những khoản Phí Khác
Phí Xử lý Cho phép Nhập học Mở

$5.00

Fees were approved by the Granite Board of Education on June 12, 2018.

Checks Welcome
A fee will be added to all returned checks equal to the maximum allowed by law. The returned check and the associated
service charge may be presented to your bank either electronically or in the form of a paper draft.

