Granite School District

2018-2019 စဥနဥယ ေထကတနျိုးအျက္ င္ျိုး စရတအစဥေစ္

္
အျဖ ျျ ပထ ိုးအျသ ေဖိုးေခေ ိုးလံိုးသည လႈပ ိုးအျဆ
င္႐ြကႈတစခုံစဥ၊ ေတနျိုး သ႔မဟတ ေ ိုးကစ ိုးသတင္ ပါဝင္ဆင္ျ ျ ျြဲျ ခင္ျိုးေသတက တပညျတစ္ဥိုးလင္
္ အျက ကခ႐ံ ခင္ျရသညျ

ေ မင္ျဆံိုး႐ခင္ျျ ပ်ဳ ပမ ဏမ္ ိုး ျ ဖစသ ည။ ေမန္တကယကုံ န္ကစ
္ ရတ ္ ိုးေ ိုး အျဒသဆင္ အျက္ င္ျိုးက ဆံိုးျ ဖတၿပဥိုး အျျ ပ င္ျိုးလြဲ ျျင္သ ည။ အျက္ င္ျိုးသ ိုး၏ ထညျသသင္ျိုးအျ႐င္၊ ရန္ပုံံ အျ႐င္ရ အျပိုးသူမ္ ိုး ျင္ျ
ေလရ
ွဴ င္္ ိုးေပါေဝင္ ေဖဖြဲ ႔တစစဖ႔
ြဲ စဥေသတက သ႔မဟတ လႈပ ္ိုးအျဆ င္႐ြကႈေသတက သံိုးခြဲသညျ အျအ႐င္ၾကိုးေ ိုးလံိုးေ ိုး ေဖဖြဲ ႔တစစဖ႔
ြဲ စဥ သ႔မဟတ လႈပ ္ိုးအျဆ င္႐ြကႈတစခုံစဥေသတက
အျက္ င္ျိုးသ ိုးတစ္ဥိုးလင္
္ သတတ
္ ရတ၏ တစစတတ စပုံင္ျိုးေ ဖစ အျရသတကပါမည။ စခနျိုးသသင္ျိုးအျလက္င္ျမႈမ္ ိုးမ လလြဲ၍၊ ေဆပါ ေဖိုးေခေ ိုးလံိုးသတင္ ညေပခရဥိုးမန္သမ္၏
္ ္ ိုးသညျ ေမ္ ိုးဆံိုး ကန္ကစ
အျန ကဆကကတက
ြဲ န္ကစ
္ ရတ ္ ိုး မပါဝင္ပါ။ ေဖိုးေခမ္ ိုး လေပသ ညျ ဂ္နဥွဴ ယ ေထကတနျိုးအျက္ င္ျိုး လႈပ ္ိုးအျဆ င္႐ြကႈမ္ ိုး ျင္ျ ေ ိုးကစ ိုးဖပြဲ မ္ ိုးေသတက၊ ေဖိုးေခမ္ ိုး မသတတ
ခ ေရည္အခ္င္ျိုး စမျိုးသစပပြဲမ္ ိုးလပအျဆ င္ၿပဥိုး
္ င္
ပါဝင္သ ူမ္ ိုးက အျ႐ြိုးခ္ယပါမည။ အျဖ ျျ ပထ ိုးသညျ ေဖိုးေခေခ္႕သည
်ဳ
Utah ျ ပည္နယ အေရ င္ျိုး႐ခန္ ္ ိုး ျင္ျ သကဆုံ င္သ ည။ ဤေဖိုးေခ ေစဥေစဥ္ ္င္
တ အျဖ ျျ ပထ ိုးသညျ ေဖိုးေခမ္ ိုးေ ပင္၊

1. အေျ ခခံေဖိုးေခ

$65.00

လ
စအပား၊ သငၾကားေုရးဆငရာ ပစၥည္ုး ား ေုနရာခထား ႈ၊ လပရားေုဆာင္
မ႐ိုကႈ ား။ ေုကာင္ုးသြင္ုးစာ၊ စာေုပ ဂၢဇင္ုး၊ ု ပဇာြား၊ ဂီြပပြဲ ား၊ ေုဖာု္ေုု ပပပြဲ ား၊ ဆေုပးပပြဲ ား၊ ကပပြဲ ားႏုင္ု
လ
UHSAA က စမပန္ဆာေုပးသည္ုပပြဲ ား ကြဲသေ႔သာ ပ႐ိုဂရ ားက ေုေမငၾကးေုထာက္ံရန္ ေုကာင္ုးသား လႈပရားပါဝင္
ေုၾကးက အသံးု ပိဳသည္။

2. သင္တနိုးျအျၾကိုး - တ ခ ိုးနညျိုးျ ဖင္ျ အျဖ ျျ ပထ ိုးျ ခင္ျိုးမရအသ႐ြ႕ အျေ ကပါစရတ္ ိုးသည ပည သင္ျ ျစအလက ျ ဖစပါသည။
အႏုပညာ

$40.00

ဘဝအတြက္ ႀကံ႕ခင္ေုရး

$10.00

သက္ေုမ းလပငန္ုးုႏုင္ု နည္ုးပညာဆငရာ ပညာေုရး (အြန္ုးအလက္)

$40.00

လက္ေုတြ႔စ ္ုးသပခန္ုးသံး ပစၥည္ုး ား

$15.00

ဂီြ (ြစ္္ီးခင္ုး အ ားဆံး/ြစ္ုႏုစ္လင္- $50.00)

$25.00

တကန္ု ပဴြာ လက္ေုတြ႔စ ္ုးသပခန္ုး ား

$5.00

အက

$15.00

စာေုရးသားု ခင္ုး လ ္ုးညႊန္ခက္ ပလြ္ေုဖာင္ုး လငစင္ (ြစ္ုႏုစ္လင္)

ု ပဇာြ္

$15.00

ကာယပညာ (ြစ္္ီးခင္ုး အ ားဆံး/ြစ္ုႏုစ္လင္- $20.00)

$10.00

ေုလကငခန္ုးစာအပား / လငစင္ေုၾကး

$20.00

စကြ္ေုဘာ*၊ စကားရည္္ုပပြဲ/ ႈခင္ုးေုဆးပညာ*၊ ေုဘာလံး*၊
ေုဘစ္ေုဘာေအသးစား*၊ ေုရကူး*၊ ေအု ပး*၊ ေုဘာလီေုဘာ*၊
နပန္ုး* (ြစခုစီ)

$60.00

$55.00

ေုဘာလံး္ီးထပ္ ေုဘးကင္ုးေုရး/ု ပငဆ င္င ္ုး ံု ခင္ုး

$35.00

အသင္ုး၏ ေုရဓာေြေု ခေအန စ ္ုးသပ္ု ခင္ုး

အဝြေစား ကယ္ုင္စၥည္ုး ား (အားကစား ြစခုအလက္)

$160.00

ေုုႏမုရာသီ အားကစား စခန္ုးတသင္ုးေုလကင္ု ႈ ား

$75.00

ယာ္္ေု ာင္ုး၏ သင္ု ပ ႈ

$140.00

$8.00

3. သင္ြိုးျ ပင္ပလႈပ ္ိုးမႈမ္ ိုး ပါဝင္အျၾကိုး - အျေ ကပါစရတစခမ္ ိုးသည ေ ိုးကစ ိုးေလက ျ ဖစသ ည (တစ္ဥိုးခ္င္ျိုးေမ္ ိုးဆံိုး- $150.00)

စကြ္ေုဘာ*၊ ေုဘာလံး*၊ ေုဂါက္ီး႐ိုက္* (ြစခုစီ)

$70.00

ေုုတကးေုၾကာု္အားေုပးု ခင္ုး*၊ ေုဒသအႏုုံေ႔ု ပးပပြဲ *၊
စစ္ေုရးု ေပလကင္ုု ခင္ုး*၊ Pep Club*၊ ြင္ုးနစ္* (ြစခုစီ)

အျန ကဆကကတြဲ သင္ြိုးျ ပင္ပစရတစခမ္ ိုး
$5.00

(နပန္ုးအသင္ုး ႀကြင္
ိဳ ြလြခက္ုႏုင္ုသာ သကဆု င္ ည)္
လ
လႈပရားေုဆာင္
မ႐ိုကႈြစခုစီအတြက္ သယယူပေ႔ဆာင္ေုရး (ြစ္္ီးခင္ုးအ ားဆံး/ြစ္ုႏုစ္လင္- $20.00)
$10.00

4. အျဆ င္႐ြကသူေဖဖြဲ ႔မ္ ိုး၊ ဝတစုံံ မ္ ိုး ျင္ျ စခနျိုးသသသင္ျိုးစရတ္ ိုး
ေုဆာင္မ႐ိုက္ူအပဖြဲ႔ ားအတြက္ စခန္ုးတသင္ုးစရြား

$250.00

ဘငခရာြီးဝုင္ုး ား*

ေုုတကးေုၾကာု္အားေုပးသူ ား*

$300.00

အကအပဖြဲ ႔*

$150.00

ဂီေြဖာု္ေုု ဖပပြဲဆငရာ အခ ္ုးအနားဝြစံု* (စင္ု င္ုေုဖာု္ေုု ဖသူ ားသာ)
$40.00
သံစြီ
ံ းဝင္ုး၊ ေုခြ္ေုပေေြးဂီြ၊ အြီး ပါဘြဲ စေုပါင္ုးသီဆေရသာ သီခင္ုး ား၊ ု ပဇာြ္
ုႏုင္ု ေုဖာု္ေ
$225.00

$90.00

သံစြီ
ံ းဝင္ုး၊ ေုခြ္ေုပေေြးဂီြ၊ အြီး ပါဘြဲ စေုပါင္ုးသီဆေရသာ သီခင္ုး ား၊ ု ပဇာြ္
ုႏုင္ု ေုဖာု္ေ
$175.00

စကားရည္္ုပပြဲ* (ြစ္ုႏုု္စလင္
္ )
စစ္ေုရးု ပအပဖြဲ႔*

$600.00

Granite လူငယ္ သံစု
ံ ြီးဝင္ုးအတြက္ ေုြးတသား - သငၾကားေုပးု ခင္ုး*
Granite လူငယ္ သံစု
ံ ြီးဝင္ုးအတြက္ ေုြးတသား - ဝြစံု

$60.00
$175.00 ထကားရ

Granite လူငယ္ သံစု
ံ ြီးဝင္ုးအတြက္ ေုြးတသား - ခရီးတသားု ခင္ုး ဘြေပဖြဲ ႔အြည္ု ပိဳခကေရ
ဂကဇ္ေုြးဂီြအပဖြဲ႔*

$50.00

ြီး ႈြေပဖြဲ႔*

$50.00

ြီး ႈြေပဖြဲ႔/အလံကင္ အပဖြဲ႔*

$200.00

သီးခင္ုး္ီးေုဆာင္ ူ ား*

$300.00

ေုကာင္ုးသားအပဖြဲ႔ / ကလပေရာရ ား

$225.00

$75.00

5. အျက္ င္ျိုးသ ိုးခရဥ ိုးသသ ိုးျ ခင္ျိုး

ညအပခရီးအတြက္ ေုြာင္ုးဆ ႈအားလံးအား ေုကာင္ုးအပႀကီးႏုင္ု လက္ေုထာကေႀကီးအ ဴးက အြည္ု ပိဳေုပးရ ည္။ $400.00 သည္ ေုကာင္ုးသား ားက ေုကာကခံႏုုင္ ည္ု အ ားဆံး အြစုကစရြ္
ု ဖစ္ ည္။ ေုနာကဆကကတြဲ ခရီးကန္ကစရြား ($400.00 အြစုက္ စရြကု ေုကာု္ေုသာ) သည္ အလဴေုမင ား၊ မခငု္ု ပိဳခကရ ရန္္ုံ ေုမငရာေုပးသူ ား၊ ေုကာင္ုး သ႔ ဟြ္ ခ႐ိုင္၊ သ႔ ဟြ္ အ ခား သင္ုေုလာု္ေုသာ
ရင္ုးု စား ေုရာက္ာု ခင္ုးု ဖစ္ုႏုုင္ ည္။ ေကန္႔သြခက္ေုကာု္သည္ ကန္ကစရြေားလံးအား တလြ္ပ္ေုသာ ု ပင္အလဴရငား ကန္ကခံေုပးု ခင္ုး ရေသမ႐ို႕၊
စားစရြ္ုႏုင္ု ေုနစရြ္ (သင္ေုလာု္ေုသာ ြစ္ေုန႔စရြေရ၊ ြစ္ေုန႔လင္ အနည္ုးဆံး ြစ္ေုန႔လင္ $25.00) အပါအဝင္ ခရီးြစခုြည္ုးအတြက္ ေုကာင္ုးသားြစ္္ီးလင္ စစေုပါင္ုး ကန္ကစရြားသည

6. ဝင္အျၾကိုးမ္ ိုး
ဂဏ္ု ပိဳထ င္ုးစားပပြဲ ား

$20.00

ု ပဇာြား၊ ဂီြပပြဲ ား၊ ေုဖာု္ေုု ဖပပြဲ ား

$10.00

ကပပြဲ ားႏုင္ု ေုကာင္ုး ပြီကင္ုးေပသာကပပြဲ ား (ြစ စတလ
ြဲ င္)
$20.00
ခပ္ေုဆာင္ုေုဆာင္ုြီးခြႈ ား
$5.00
လ
လ
လ
လ
လႈပရားပါဝင္ငခ
င္ုကြ္ုႏုင္ု သ႔ ဟြ္ လႈပရားပါဝင္ငခ
င္ုကြပါပါက $25.00
လႈပရားပါဝင္ငခ
င္ုကြ္ုႏုင္ု သ႔ ဟြ္ လႈပရားပါဝင္ငခ
င္ုကြပါပါက $7.00
UHSAA ဝင္ေုၾကး ား
Utah အထကတန္ုးေုကာင္ုး လႈပရားလ ႈ ား အသင္ုး (UHSAA) က ေုထာက္ံေုပးသည္ု လႈပရားလ ႈ ားသည္ အသင္ုးက ခ ြားသည္ု ကန္႔သြခကားက ေ ကာု္တလန္ရပါ။

7. ေသင္ျိုးေခ္န္က လမ္ ိုး
အဓက / အ ပန္ေလန္ေကးုိဳ ပိဳေုသာ ကလပား

$15.00

ေုကာင္ုးကလပား

$10.00

သက္ေုမ းဝ ္ုးေုကာင္ုးဆငရာ ကလပား

$15.00

တလြ္ပ္ေုသာ စာရင္ုးတသင္ုးမခင္ု စီစ္္ေုဆာင္မ႐ိုကခ
ကစားု ခင္ုး / စီစ္္ေုပးု ခင္ုး / အြန္ုးက စ ္ုးသပ္ သံးသပ္ု ခင္ုး(ခရကဒ စေ တြကဟြ္ါ )

$30.00

8. ေ ခ ိုး
္ီးထပ္ုႏုင္ု ပပြဲြကဂါဝန္ (ေအရာင္ုးမခန္္ါေုသာ)
အြန္ုးေုု ပာင္ုးလြဲ ႈ ား ( ရ ဖစဟြ္ေုသာ)

$22.50

ခရကဒစ္ ု ပန္ရယူု ခင္ုး (ခရကဒစ္၏ .25 ယူနစ္လင္ ေုကာကခံ ႈ)

$45.00

ေုဈးဝယကြ္ (စြႀကက္ိဳ ေုမ႐ိုးထားေုသာ ေပရာဂကားအား အဖးအေခလာေုပါ၍ ရပါ)

ကရယာ ငားရ ္ုးု ခင္ုး (ြစ္ုႏုစ္လင္/ြစတန္ုးလင္)

$35.00

ေုုႏမုရာသီ တအန္္ ုင္ုး ူရင္ုးခရကဒစ္ (ခရကဒစ္၏ .25 ယူနစ္လင္ ေုကာကခံ ႈ)

ဂီြဆငရာ ြူရယာ ငားရ ္ုးု ခင္ုး (ပထ ဆံးအႀက ္ ြူရယာအတြက္)

$75.00

ေုနာကဆကကတြဲ ြူရယာ ား (ပထ ဆံးၿပီးေုနာက္ ြူရယာြစခုစီလင္)

$5.00

$5.00

ပစၥည္ုးကန္ကစရြ္
$25.00

$15.00

"အျက္ င္ျိုးမ သ႔မဟတ အျက္ င္ျိုးမတစဆင္ျ ကမကထလပသ ညျ လႈပ ္ိုးမႈ သ႔မဟတ လပအျဆ င္ခက
္ " သတင္ ပါဝင္န အျအ႐င္ၾကိုးအျက ကခမ
ံ ည မဟတပါ။ (Utah ေပခ္ပ်ဳ အျရ

ဝင္ေုၾကး / အပဖြဲ႔ဝင္ေုၾကး / ပါဝင္ေုဆာင္မ႐ိုကရန္ အဖးအခ

ေုကာင္ုးပရဝဏေတြက္ ပါကင ုးမခငု္
ာြုးမခန္္
္ုး (ပထ
အႀက ္ အခ ြဲ၊ အ ခားအားလံးက ေေကာကခံခႏုငု္ သကဆု င္ ည္)
(အ ခားအပဖြဲ ႔အစည္ုး ားအတြက္ ေုကာင္ုး စစည္ုးေုပးထားေုသာ) ပစၥည္ုးအတြက္ ကန္ကစရြ္စာမ႐ိုကစ
(ေအရာင္
ါေုသာ)

$10.00
$1.00

AP စ ္ုးသပႈ (အ ခားအပဖြဲ႔အစည္ုး ားအတြက္ ေုကာင္ုးကစစည္ုးေုပးေုသာ)
ပစၥည္ုးကန္ကစရြ္
ုႏုစစ ္ ုြစာအပ္ (ေအရာင္ုးမခန္္ါေုသာ)
ြစၿပငတိဳ ည္ုး စာရင္ုးတသင္ုးု ခင္ုး (အ ခားအပဖြဲ႔ ားအတြက္ ေုကာင္ုးက ေုကာကယူေုပးေုသာ) ပစၥည္
းက
စရမြ္
(ပထ ုႏု
စ္ဝန္ကက္
ကန္ခင္ ေုပးေုခေရသာ)

$50.00

(ပထမ ျစဝကကုံန္ၿပဥိုးအျန က အျပိုးသည)

$55.00

ဘဘြဲ႔ႏုင္ုးသဘင္ အ ြရပစၥည္ုးစ (္ီးထပ္ုႏုင္ု ဂါဝနအျ ပင္ )

ပစၥည္ုးကန္ကစရြ္

* Utah ကဓ္ေပဒ 53A-11-102.6 ုႏုငု္ Utah အပခပ္ိဳ ေုရး ကဓ္ေပဒ R277-494-3 ုႏုင္ုအညီ၊ အစးရကမခငု္ု ပိဳထားေုသာေုကာင္ုး၊ ကယ္ုင္ေုကာင္ုး သ႔ ဟြ္ အ ္ေုကာင္ုး
ြက္ေုရာက္ေုနၿပီး သင္႐ိုးု ပင္လႈပရားလ ႈတြင္ ပါဝင္ေုဆာင္မ႐ိုက္ည္ု ေုကာင္ုးသား ားက သငဆ ုငရာ ပါဝင္ေုၾကးအားလံး အ ပင္ $65.00 ဝင္ေုၾကး ေုပးရပါ ည္။ ေုကာင္ုးသား ားက
ေအု ခခံစရြ္ုႏုင္ု သကဆုင္ါ။

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

အျဆ င္ခက
္ " သတင္ ပါဝင္န အျအ႐င္ၾကိုးအျက ကခမ
ံ ည မဟတပါ။ (Utah ေပခ္ပ်ဳ အျရိုး ကဓ္အပဒ R277-407)

