ग्रेनाइट स्कूल निक्तस्टि क्ट

2018-2019 जुननयर हाइ स्कूल शु ल्क अनुर्ूची
र्ूचीबद्ध गररएका र्बै शुल्कहरू प्रत्येक नक्रयाकलाप, कक्षा िा खेलकूद र्हभानगताका लानग प्रनत बच्चा लगाइएको अनधकतम रकम हुन्। िास्तनिक लागतहरू स्र्थानीय स्कूलद्वारा ननधासररत हुन्छन् र फरक हुन र्क्छन्।
निद्यार्थी योगदान, अनुदान र्ंचय र्मारोह र अनुदानहरू र्नहत प्रत्येक र्मूह िा नक्रयाकलापका लानग खचस गररएको र्बै रकमलाई प्रत्येक र्मूह िा नक्रयाकलापका लानग प्रनत निद्यार्थी लागेको अनधकतम लागतको
भागका रूपमा मान्नुपछस । क्याम्पहरू बाहेकका यी शुल्कहरूले कुनै पनन रात नबताउने यात्राको अनतररक्त लागतहरू र्मािेश गदै नन्। शुल्कहरू आिश्यक हुने जुननयर हाइ स्कूल नक्रयाकलाप र खेलकूदहरूका लानग
परीक्षणहरू र्माप्त हुनुपछस र शुल्कहरू पूिस चयन गररएका र्हभागीहरूको मूल्ांकन गररन्छ। र्ूचीबद्ध केही शुल्कहरू उताह राज्यको नबक्री करमा अधीन हुन्छन्। यर् शुल्क अनुर्ूचीमा र्ूचीबद्ध शुल्कहरूका र्ार्थै,
बोिस ले निक्तस्टिक्टको र्म्पनिमा गररएका क्षनत र आचार ननयमको उल्लंघनका लानग जररिाना प्रानधकृत गछस । प्रशार्ननक जररिानाहरूले स्कूल प्रायोनजत नक्रयाकलापहरूमा र्हभानगता लागू नगने हुनाले जररिानाको
छूट हुुँदैन र यर् अनुर्ूचीमा दे खापदै नन्।

1. आधारभूत शुल्क

$49.00

लकताबहरू, लिर्दे शिात्मक सार्ग्रीको प्रलतस्थापि, लक्रयाकलापहरू। लवद्याथी लक्रयाकलाप शुल्कहरू लिम्न प्रकािका कायम क्रर्हरूको कोर्का लालग प्रयोग गरिन्छ: स्कूलको पलत्रका, सालहखत्यक म्यागेलजि, िाटक, सां गीलतक,
कन्सटम , अवाडम , िृत्य ि UHSAA प्रायोलजत कायमक्रर्हरू।

2. कोर्स शुल्कहरू - अन्य कुनै रूपमा उल्लेख नगररएमा ननम्न शुल्कहरू प्रनत र्ेमेस्टरका हुन्
कला

$40.00

ललखित लिर्दे शि प्लेटफार्म अिुर्लतपत्र (प्रलत वर्म)

करियि तथा प्रालवलिक लशक्षा (प्रलत कक्षा)

$40.00

शािीरिक लशक्षा

$10.00

लवज्ञाि प्रयोगशाला सार्ग्रीहरू

$15.00

वाचि/िाटक*

$10.00

कायम पुस्तकहरू / अिु र्लतपत्र शुल्क

$20.00

करियि तथा प्रालवलिक लशक्षा परिचय (ग्रेड 7 का लवद्याथीहरू)

प्रलत वर्म $15.00

कम्प्युटि प्रयोगशालाहरू

$5.00

िृ त्य

$10.00

सं गीत (एक व्यखिका लालग अलिकतर्/ वर्म: $30.00)

$15.00

$8.00

3. अनतररक्त पाठ्यक्रम र्हभानगता शुल्क - ननम्न शुल्कहरू प्रनत खेलकूदका हुन् (एक व्यक्तक्तका लानग अनधकतम: $40.00)
लिम्न िेलकूर्दहरू सलहत यलतर्ा र्ात्र सीलर्त भिे होइि: बास्केटबल*,
क्रस-कन्ट्री*, फुटबल*, टर याक*, भललबल*, िे सललङ* (प्रत्येक)

$20.00

टोलीको जलयोजि पिीक्षण

अल स्टाि टोली

$10.00

(िे सललङ टोली अपोइन्ट्र्ेन्ट्र्ा र्ात्र लागू हुन्छ)

सर्ि एथलेलटक क्याम्प

$50.00

$5.00

4. र्हभागी र्मू ह, पोर्ाक र क्याम्प शुल्कहरू
सहभागी सर्ूहका लालग क्याम्प शुल्कहरू

$250.00

संगीतर्ा सहभागी सर्ूहहरू*

$75.00

प्रशं सकहरू*

$300.00

सां गीलतक पोशाक* (स्टे ज सहभागीहरू र्ात्र)

$40.00

िृ त्य क्लब*

$150.00

अन्य सहभागी सर्ूहहरू*

ग्रेिाइट जुलियि यु थ लसम्प्फोिी - लशक्षण*

$60.00

$50.00

लवद्याथी सर्ुर्दाय / क्लब अलिकािीहरू

$225.00

5. निद्यार्थी यात्रा
प्रलत यात्रा प्रलत लवद्याथीको यात्रा लागत $250.00 भन्दा बढी हुिेछैि* िात लबताउिे यात्राका सबै अिुिोिहरू प्रिािाध्यापक ि सहायक सुपिीवेक्षकद्वािा स्वीकृत हुिुपछम ।
*$100.00 आफ्िो िचम, $150.00 अिुर्दाि, अिुर्दाि संचय सर्ािोहहरू ि योगर्दािहरू।

6. भनास
िृ त्य

$5.00

िाटकहरू

$5.00

7. क्लब महर्ुल
स्कूल क्लबहरू

$10.00

8. अन्य
कक्षा परिवतमिहरू (गैि-आवश्यक)

$5.00

स्थलगत भ्रर्णहरू

सां गीलतक वाद्यवार्दि भाडार्ा (पलहलो वाद्यवार्दिका लालग)

$75.00

अलतरिि वाद्यवार्दिहरू (पलहलोपलछका प्रलत प्रत्येक वाद्यवार्दि)

(उर्दाहिणका लालग, लगूि, िे ष्टु िेन्ट्, खस्क उताह, लथएटि, इत्यालर्द)

$25.00 सम्म कायमक्रर्को लागत

ग्रेड 9 का लालग क्रेलडट रिकभिी
(प्रलत .25 यूलिट क्रेलडटको शुल्क)
र्ेर्ोिी लकताब (लबक्री कि सर्ावे श गछम )

$10.00

िुला िार्ां कि अिुर्लत प्रलक्रया शुल्क

$5.00

सुिाि (प्रलत प्रत्येक 7 ि 8 ग्रेडका कक्षा)

$10.00

$45.00

लकिर्ेल काडम हरू (ऐखिक प्रोजेक्टहरू जु ि लवद्याथीको सम्पलि बन्छि्)

$20.00

सर्ि अिलाइि वास्तलवक क्रेलडट (प्रलत .25 यूलिट क्रेलडटको शुल्क)

वस्तुको लागत
$25.00

Course, class and extracurricular fees were approved by the Granite
Board of Education on December 5, 2017.
* उताह कोड 53A-11-102.6 ि उताह प्रशासलिक कोड R277-494-3 बर्ोलजर् चाटम ि स्कूल, लिजी स्कूल वा होर् स्कूलर्ा पढ् िे ि अलतरिि पाठ्यक्रर् लक्रयाकलापहरूर्ा सहभागी लवद्याथीहरूले सबै सम्बखित सहभालगता
शुल्कको साथर्ा $49.00 शुल्क भुिाि गिुम पछम । लवद्याथीहरू सार्ान्य शुल्कको अिीिर्ा हुुँ र्दैिि्।

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.

