ग्रेनाइट स्कूल नडक्तस्टि क्ट

2018-2019 नर्ननयर 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 र्रक 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 नर्ननयर 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, बोडस ले नडक्तस्टिक्टको र्म्पनिमा गररएका क्षनत र आचार ननयमको उल्लंघनका लानग िररिाना प्रानधकृत गछस । प्रशार्ननक िररिानाहरूले स्कूल प्रायोनित नक्रयाकलापहरूमा र्हभानगता
लागू नगने हुनाले िररिानाको छूट हुुँदैन र यर् अनुर्ूचीमा दे खापदै नन्।

1. आधारभू त शुल्क

$65.00

गकताबहरू, गनदे िनात्मक सामग्रीको प्रगतस्थापन, गक्रयाकलापहरू। गवद्याथी गक्रयाकलाप िुल्कहरू गनम्न प्रकािका कायष क्रमहरूको कोर्का लागि प्रयोि िरिन्छ: स्कूलको पगत्रका, सागहक्तत्यक म्यािेगजन, नाटक, सां िीगतक,
कन्सटष , अवारष , नृत्य, UHSAA प्रायोगजत कायषक्रमहरू ि ग्रेजुएसन।

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

$40.00

जीवनका लागि तन्दु रूस्ती

$10.00

करियि तथा प्रागवगिक गिक्षा (प्रगत कक्षा)

$40.00

प्रयोििाला सामग्रीहरू

$15.00

संिीत (एक व्यक्तिका लागि अगिकतम/ वर्ष: $50.00)

$25.00

कम्प्युटि प्रयोििालाहरू

$5.00

नृ त्य

$15.00

गलक्तित गनदे िन प्लेटफामष अनुमगतपत्र (प्रगत वर्ष)

नाटक*

$15.00

िािीरिक गिक्षा (एक व्यक्तिका लागि अगिकतम/वर्ष: $20.00)

$10.00

कायष पुस्तकहरू / अनु मगतपत्र िुल्क

$20.00

चालक गिक्षा

$140.00

$8.00

3. अनतररक्त पाठ्यक्रम र्हभानगता शुल्क - ननम्न शुल्कहरू प्रनत खेलकूदका हुन् (एक व्यक्तक्तका लानग अनधकतम: $150.00)
बास्केटबल*, फुटबल*, िल्फ* (प्रत्येक)

$70.00

प्रिंसक*, क्रस कन्ट्री*, गररल टोली*, पेप क्लब*, टे गनस* (प्रत्येक)

$55.00

बेसबल*, वादगववाद/फिे क्तन्सक*, फुटबल*, सफ्टबल*, पौरी*, टर याक*,
भगलबल*, िे सगलङ* (प्रत्येक)

$35.00

टोलीको जलयोजन पिीक्षण

$60.00

अनतररक्त पाठ्यक्रम शुल्क
फुटबल हे ल्मेट सुिक्षा/पुन: संिठन
व्यक्तिित कपरा सामग्री (प्रगत िेलकूद)

$160.00

समि एथलेगटक क्याम्प

$75.00

$5.00

(िे सगलङ टोली अपोइन्ट्मेन्ट्मा मात्र लािू हुन्छ)
प्रगत गक्रयाकलाप यातायात (एक व्यक्तिका लागि अगिकतम/वर्ष: $20.00)

$10.00

$50.00

4. र्हभागी र्मूह, पोशाक र क्याम्प शुल्कहरू
सहभािी समूहका लागि क्याम्प िुल्कहरू

$250.00

मागचषङ ब्याण्डहरू*

प्रिंसकहरू*

$300.00

सां िीगतक पोिाक* (स्टे ज सहभािीहरू मात्र)

नृ त्य क्लब*

$150.00

अकेस्टर ा, ब्याण्ड, िीत, कायष क्रम तथा कन्सटष िायनमण्डल* (केटा)

$225.00

$90.00

अकेस्टर ा, ब्याण्ड, िीत, कायष क्रम तथा कन्सटष िायनमण्डल* (केटी)

$175.00

वादगववाद* (प्रगत वर्ष)
गररल टोली*

$600.00

ग्रेनाइट युथ गसम्प्फोनी - गिक्षण*

$60.00

ग्रेनाइट युथ गसम्प्फोनी - पोिाक

$175.00 भन्दा बढी हुनुहुुँदैन

ग्रेनाइट युथ गसम्प्फोनी - यात्रा

बोरष को स्वीकृती अनुरूप

ज्याज ब्याण्ड*

$40.00

पेप ब्याण्ड*

$50.00

पेप क्लब/झण्डा टोली*

$200.00

िीत नेतृत्वहरू*

$300.00

गवद्याथी समुदाय / क्लब अगिकािीहरू

$225.00

$75.00

5. निद्यार्थी यात्रा
िात गबताउने यात्राका सबै अनुिोिहरू प्रिानाध्यापक ि सहायक सुपिीवेक्षकद्वािा स्वीकृत हुनुपछष । गवद्याथीहरूलाई लिाइएको उनीहरूले िचष िने अगिकतम िकम
$400.00 हो। अगतरिि यात्रा लाितहरू (आफैंले िचष िनुषपने $400.00 िुल्क बाहे कको) अनुदान, अनुमोगदत अनु दान संचय समािोह, स्कूल वा गरक्तस्टरक्ट वा अन्य उपयुि स्रोतहरूबाट
आउन सक्ने छन्। यद्यगप, यहाुँ गदइएको लाित सीमा बाहे कका सबै लाितहरू उपयुि, स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष योिदानहरूद्वािा नसेमगटएमा एउटा यात्राका लागि प्रगत गवद्याथी लाग्ने कूल लाित िाना ि आवास (प्रगत गदन
कम्तीमा $25.00 को यथोगचत प्रगत गदन िुल्कको आिािमा) को लाित सगहत $999.00 भन्दा बढी हुनुहुनेछैन।

6. भनास
ब्यान्वेट

$20.00

नाटक, सां िीगतक, कन्सटष हरू

नृ त्य ि प्रमहरू (प्रगत जोरी)

$20.00

स्टोम्प

गक्रयाकलाप कारष सुँिै वा गक्रयाकलाप कारष गबना $25.00

$10.00
$5.00
गक्रयाकलाप कारष सुँिै वा गक्रयाकलाप कारष गबना $7.00

UHSAA भनाष
उताह हाइ स्कूल गक्रयाकलाप संि (Utah High School Activities Association (UHSAA)) द्वािा प्रायोगजत गक्रयाकलापहरूले संिले स्थापना ििे का सीमालाई नाघ्ने छै नन्।

7. क्लब महर्ु ल
मुख्य / अन्तिगक्रया क्लब

$15.00

स्कूलका क्लबहरू

$10.00

प्रागवगिक क्लबहरू

$15.00

8. अन्य
क्याप ि िाउन (गबक्री कि समावे ि िछष )
कक्षा परिवतषनहरू (िैि-आवश्यक)

$22.50

िुला नामां कन अनु मगत प्रगक्रया िुल्क

$5.00

$5.00

सुिाि / मेक-अप / जाुँ च समीक्षा कक्षा (क्रेगरटका लागि होइन)

$30.00

क्रेगरट रिकभिी (प्रगत .25 यू गनट क्रेगरटको िुल्क)

$45.00

गकनमेल कारष हरू (ऐक्तिक प्रोजेक्टहरूको िुल्क छूट हुुँ दैन)

वस्तुको लाित

उपकिण भारामा (प्रगत वर्ष/प्रगत कक्षा)

$35.00

समि अनलाइन वास्तगवक क्रेगरट (प्रगत .25 यूगनट क्रेगरटको िुल्क)

सां िीगतक वाद्यवादन भारामा (पगहलो वाद्यवादनका लागि)

$75.00

अगतरिि वाद्यवादनहरू (पगहलोपगछका प्रगत प्रत्येक वाद्यवादन)

$25.00

$15.00

"स्कूलद्वारा िा मार्सत प्रायोनित नक्रयाकलाप िा र्ंक्शन" मा र्हभागी हुन शु ल्क आिश्यक हुुँदैन। (उताह प्रशार्ननक कोड R277-407)
भनाष / सदस्यता / सहभागिता िुल्क

स्कूल क्याम्पसका लागि पागकषङको अनु मगत

(अन्य सं स्थाहरूका लागि स्कूलद्वािा संकगलत) वस्तु को लाित (गबक्री कि सगहत)

टर ान्सगक्रप्टहरू (पगहलो गन:िुल्क हुन्छ, अन्य सबैका लागि यो िुल्क लाग्छ)

AP पिीक्षण (अन्य संस्थाहरूका लागि स्कूलद्वािा संकगलत)

वस्तुको लाित

सं युि नामां कन (अन्य संस्थाहरूका लागि स्कूलद्वािा संकगलत) वस्तु को लाित
ग्रेजुएसन स्मृ गत गचनो (क्याप ि िाउन बाहे क)

वस्तुको लाित

$10.00
$1.00

वर्ष गकताब (गबक्री कि समावेि िछष )
(पगहलो सेमेस्टिको समाक्ति अगि भुिान िरियो)

$50.00

(पगहलो सेमेस्टिको समाक्तिपगछ भुिान िरियो)

$55.00

* उताह कोर 53A-11-102.6 ि उताह प्रिासगनक कोर R277-494-3 बमोगजम चाटष ि स्कूल, गनजी स्कूल वा होम स्कूलमा पढ् ने ि अगतरिि पाठ्यक्रम गक्रयाकलापहरूमा सहभािी गवद्याथीहरूले सबै सम्बक्तित
सहभागिता िुल्कको साथमा $65.00 िुल्क भुिान िनुषपछष । गवद्याथीहरूले आिािभूत िुल्क भुिान िनुषपदै न।

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

