منطقة مدارس غرانيت

جدول رسوم المرحلة الثانوية 2019 - 2018
جميع الرسوم المذكورة هي المبلغ األقصى المسموح به المفروض على كل طالب عن كل نشاط .أو فصل أو المشاركة الرياضية .التكاليف الفعلية تحددها المدرية المحلية وقد تختلف من مدرسة ألخرى .جميع األموال التي يتم إنفاقها لكل مجموعة أو نشاط ،بما في ذلك
مساهمات الطالب وجمع التبرعات والهبات ،يجب احتسابها كجزء من مبلغ التكلفة األقصى لكل طالب عن كل مجموعة أو نشاط .هذه الرسوم ،باستثناء المعسكرات ،ال تشتمل على تكاليف إضافية ألي عمليات انتقال أثناء الليل .بالنسبة ألنشطة المدارس اإلعدادية وألعاب
القوى التي تتطلب رسو ًما ،يجب إتمام التجارب واختيار المشاركين قبل تقييم الرسوم .بعض الرسوم المذكورة تخضع لضريبة مبيعات والية يوتا .باإلضافة إلى الرسوم المذكورة في هذا الجدول ،يصرح المجلس بفرض غرامات عن األضرار التي تصيب ممتلكات المقاطعة
نظرا ألن العقوبات اإلدارية ال تلزم المشاركة في األنشطة التي ترعاها المدرسة ،فإن الغرامات غير قابلة لإللغاء كما أنها ال تظهر في هذا الجدول.
ومخالفة قواعد السلوكً .

الرسوم األساسية 1.

$49.00

الكتب ،استبدال المواد التعليمية ،األنشطة .تستخدم رسوم النشاط الطالبي لتمويل برامج مثل :صحيفة المدرسة ،والمجلة األدبية ،والمسرحيات والمسرحيات الموسيقية والحفالت الموسيقية والجوائز والحفالت الراقصة والفعاليات التي يرعاها اتحاد أنشطة مدارس
يوتا .UHSAA

رسوم المقرر التعليمي  -الرسوم التالية هي لكل فصل دراسي ما لم يذكر خالف ذلك 2.
ترخيص منصة كتابة التعليمات (للسنة) $8.00

الفنون $40.00

التربية البدنية $10.00

التعليم الفني والحياة المهنية (لكل فصل) $40.00
مقدمة التعليم الفني والحياة المهنية (طالب الصف السابع)

مواد معمل العلوم $15.00

 15دوالر أمريكي في السنة

الخطابة/المسرح* $10.00

معامل الكمبيوتر $5.00

رسوم الترخيص  /كتب التمارين $20.00

الرقص $10.00
الموسيقى (الحد األقصى للفرد  /السنة  30 :دوالر أمريكي) $15.00

ي األنشطة الخارجية  -الرسوم التالية لكل لعبة (الحد األقصى للفرد 40 :دوالر أمريكي) 3.
يشمل ذلك ،وال يقتصر على ،األلعاب التالية كرة السلة* ،اختراق الضاحية* ،كرة
القدم* ،السباقات* ،الكرة الطائرة* ،المصارعة* (لكل منها) $20.00

اختبار التوازن المائي للفريق $5.00

فريق النجوم $10.00

(ينطبق فقط على فريق المصارعة)

معسكر الرياضيين الصيفي $50.00

رسوم المعسكر والزي الموحد ومجموعات األداء 4.
رسوم المعسكرات لمجموعات األداء $250.00

مجموعات األداء الموسيقي* $75.00

المشجعين* $300.00

مالبس العروض الموسيقية* (للمؤدين المسرحيين فقط) $40.00

نادي الرقص* $150.00

مجموعات األداء األخرى* $50.00
هيئة الطالب  /مسؤولي النادي $225.00

سيمفونية شباب غرانيت  -محاضرة* $60.00

سفر الطالب 5.
ال تتجاوز تكلفة السفر  250دوالر* للطالب لكل رحلة .جميع طلبات السفر الليلي يجب الموافقة عليها من المدير والمشرف المساعد.
 100دوالر

القبول 6.
المسرحيات $5.00

الرقص $5.00

مستحقات النادي 7.
نوادي المدرسة $10.00

أخرى 8.
تغيير الفصل (غير أساسي) $5.00
رحالت ميدانية

آالت إضافية (لكل آلة بعد األولى)

(مثل ،البحيرة ،المطاعم ،تزلج يوتا ،المسارح ،إلخ) تكلفة الحدث حتى  25دوالر أمريكي
استرداد االئتمان للصف التاسع
(رسوم لكل  25.وحدة دراسة)

إيجار األدوات الموسيقية (لآللة األولى) $75.00
$10.00
رسوم معالجة تصريح التسجيل المفتوح $5.00

$45.00

معالجة (لكل فصل من فصول الصف السابع والصف الثامن) $10.00
بطاقات المختبر المدرسي (اختياري للمشاريع التي تصبح مل ًكا للطالب) تكلفة البند

ألبوم الذكريات (شامل ضريبة المبيعات) $20.00

الوحدات الدراسية األصلية الصيفية عبر اإلنترنت (رسوم لكل  25.وحدات دراسية) $25.00

Course, class and extracurricular fees were approved by the Granite
Board of Education on December 5, 2017.
* بموجب قانون يوتا  53A-11-102.6وقانون يوتا اإلداري  ،R277-494-3يتعين على الطالب الذي يحضر مدرسة مستقلة أو مدرسة خاصة ،أو مدرسة منزلية ويشارك في األنشطة الخارجية عن المنهج دفع رسوم قدرها  49دوالر أمريكي باإلضافة إلى كل
رسوم المشاركة ذات الصلة .ال يخضع الطالب إلى الرسوم األساسية.

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.

