منطقة مدارس غرانيت

جدول رسوم المرحلة الثانوية 2019-2018
جميع الرسوم المذكورة تمثل الحد األقصى للمبالغ التي يتم فرضها 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 على كل مجموعة أو نشاط ،بما في
ذلك مساهمات الطالب وجمع التبرعات والمنح ،يجب احتسابها كجزء من الحد األقصى للتكلفة لكل طالب أو كل مجموعة أو نشاط .هذه الرسوم ،باستثناء المعسكرات ،ال تشتمل على تكاليف إضافية ألي عمليات انتقال أثناء الليل .بالنسبة ألنشطة المدارس الثانوية 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
نظرا ألن العقوبات اإلدارية ال تلزم المشاركة في األنشطة التي ترعاها المدرسة ،فإن الغرامات غير قابلة لإللغاء كما أنها ال تظهر في هذا الجدول.
المقاطعة ومخالفة قواعد السلوكً .

الرسوم األساسية 1.

$65.00

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  UHSAAوحفل التخرج.

رسوم المقرر التعليمي  -الرسوم التالية هي لكل فصل دراسي ما لم يذكر خالف ذلك 2.
الفنون $40.00

اللياقة من أجل الحياة $10.00

التعليم التقني والمهني (لكل فصل) $40.00

مواد المعمل $15.00
الموسيقى (حد أقصى/للسنة 50 :دوالر) $25.00

معامل الكمبيوتر $5.00

ترخيص منصة تعليمات الكتابة (للسنة) $8.00

الرقص $15.00

التربية البدنية (الحد األقصى للشخص/السنة 20 :دوالر) $10.00

المسرح* $15.00
تعليم القيادة $140.00

ة عن المناهج

 الرسوم التالية لكل لعبة (الحد األقصى للمشاركة 150 :دوالر أمريكي) 3.كرة السلة* ،كرة القدم* ،الجولف* (كل منها) $70.00

التشجيع* ،اختراق الضاحية* ،فريق االستعراض* ،نادي النشاط* ،التنس* (كل $55.00
منها)

كتب التمارين  /رسوم الترخيص $20.00
بيسبول* ،*Debate/Forensics ،كرة قدم* ،كرة بيسبول لينة* ،السباحة*$60.00 ،
السباقات* ،الكرة الطائرة* ،المصارعة* (كل منها)

رسوم النشاط الخارجي اإلضافية
اختبار التوازن المائي للفريق $5.00

خوذة السالمة لكرة القدم/إصالح $35.00

(تنطبق فقط على اختيار فريق المصارعة)

المواد الشخصية للمالبس (لكل رياضة) $160.00

المواصالت لكل نشاط (الحد األقصى للشخص/السنة 20 :دوالر) $10.00

معسكر الرياضيين الصيفي $75.00

مجموعات األداء ،رسوم المعسكر والزي الموحد 4.
رسوم المعسكر لمجموعات األداء $250.00
المشجعين* $300.00
نادي الرقص* $150.00
المناظرات* (للسنة) $90.00

أشرطة المشي* $50.00
مالبس الحفالت الموسيقية* (مجموعة األداء المسرحي فقط) $40.00
أوركسترا ،فريق العزف ،مادريجال ،كورس الحفالت والعرض* (األوالد) $225.00
أوركسترا ،فريق العزف ،مادريجال ،كورس الحفالت والعرض* (البنات) $175.00
فريق النشاط* $50.00

فريق االستعراض* $600.00

نادي النشاط/فريق العلم* $200.00

سيمفونية شباب غرانيت  -محاضرة* $60.00

قادة الغناء* $300.00

سيمفونية شباب غرانيت  -الزي الموحد ال يتجاوز  175دوالر

اتحاد الطلبة  /مسؤولي النادي $225.00

سيمفونية شباب غرانيت  -السفر حسب موافقة المجلس
فريق الجاز* $75.00

سفر الطالب 5.
جميع طلبات السفر الليلي يجب الموافقة عليها من المدير والمشرف المساعد 400 .دوالر هو الحد األقصى للمال الشخصي المدفوع الذي يمكنه فرضه على
الطالب .تكاليف السفر اإلضافية (التي تتجاوز  400دوالر الحد األقصى من المال الشخصي المدفوع) يمكن أن تكون من التبرعات أو جمع التبرعات المقبولة أو من المدرسة أو المقاطعة أو من المصادر األخرى
المقبولة وعلى الرغم من ذلك ،يجب أال تتجاوز التكلفة اإلجمالية لكل طالب في الرحلة الواحدة عن  999دوالر ،بما في ذلك تكلفة اإلقامة والطعام (على أساس بدل يومي معقول
على األقل  25دوالر في اليوم) ،إال إذا كانت جميع التكاليف التي تتجاوز هذا الحد يتم تغطيتها بواسطة مساهمات من جهة خارجية مستقلة.

رسوم االلتحاق 6.
المسرحيات ،العروض الموسيقية ،الحفالت الموسيقية $10.00

الطعام $20.00
الحفالت الراقصة والحفالت الموسيقية الكالسيكية (للزوجين) $20.00
مع بطاقة نشاط أو  25دوالر بدون بطاقة نشاط
االلتحاق باتحاد أنشطة مدارس يوتا

رقصات الجاز $5.00
مع بطاقة نشاط أو  7دوالر بدون بطاقة نشاط
األنشطة التي يرعاها اتحاد أنشطة مدارس يوتا العليا ( )UHSAAيجب أال تتجاوز الحدود المقررة من قبل االتحاد.

مستحقات النادي 7.
النوادي المهنية $15.00

النادي الرئيسي  /نادي التفاعل $15.00
نوادي المدرسة $10.00

أخرى 8.
الكاب والمالبس (شامل ضريبة المبيعات) $22.50
تبديل الفصول (غير ضروري) $5.00
استرداد الوحدات الدراسية (رسم لكل  .25وحدة دراسة) $45.00
إيجار المعدات ( في السنة  /لكل فصل) $35.00

رسوم معالجة تصريح التسجيل المفتوح $5.00
المعالجة  /التعويض  /فصل مراجعة االختبار (ليس للوحدات الدراسية) $30.00
بطاقات المختبر المدرسي ( اختياري للمشاريع التي ال تخضع لنقل الملكية مجانًا) تكلفة العنصر
الوحدات الدراسية األصلية الصيفية عبر اإلنترنت (رسوم لكل  25.وحدات دراسية) $25.00

إيجار األدوات الموسيقية (لآللة األولى) $75.00
آالت إضافية (لكل آلة بعد األولى)

$15.00

ال توجد رسوم مطلوبة للمشاركة "نشاط أو عمل يتم بواسطة أو برعاية المدرسة( ".قانون يوتا اإلداري )R277-407
رسوم االلتحاق  /العضوية  /المشاركة

( يتم جمعها بواسطة المدرسة لصالح المؤسسات األخرى) تكلفة العنصر (شاملة ضريبة المبيعات)

تصريح ركن السيارات لمعسكرات المدرسة $10.00
النصوص الدراسية (األول مجانًا ،والباقي يخضع لهذه الرسوم) $1.00
الكتاب السنوي (شامل ضريبة المبيعات)

اختبار  ( APيتم جمعها بواسطة المدرسة لصالح المؤسسات األخرى) تكلفة العنصر
االلتحاق المتزامن ( يتم جمعها بواسطة المدرسة لصالح المؤسسات األخرى) تكلفة العنصر

(يتم دفعها قبل نهاية الفصل الدراسي األول) $50.00

تذكارات التخرج (بخالف الكاب والمالبس) تكلفة العنصر

(تدفع بعد نهاية الفصل الدراسي األول) $55.00

* 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 أنشطة خارجية عن المنهج دفع رسوم قدرها  65دوالر أمريكي باإلضافة إلى كل
رسوم المشاركة ذات الصلة .ال يخضع الطالب للرسوم األساسية.

Course, class, and extracurricular fees were presented to the Granite Board of Education on December 5, 2017.

