POLITIKAT E PAGESAVE TË DISTRIKTIT TË SHKOLLËS SË QYTETIT TË SALT LAKE-ut dhe PËRMBLEDHJE E
PAGESAVE TË ULURA
NËSE KENI NEVOJË PËR NDIHMË PËR TË KUPTUAR KËTË LAJMËRIM, LUTEMI KONTAKTONI BOB MUENCH
në (801) 578-8378.
Ky udhëzues është shkruar t'ju ndihmojë të kuptoni Politikat e Distriktit të Shkollës së Qytetit të Salt
Lake-ut dhe procedurat lidhur me pagesat e ulura dhe të drejtën për ulje të çmimit.
Përmbledhje
1. Ligji i Utah lejon tarifimin me pagesa nga klasa e shatë deri në të njëmbëdhjetën. Kjo do të
thotë se nxënësit/es mund t'i tarifohet pagesa për materiale shkollore, pajisje, aktivitete dhe
programe.
2. Të gjitha pagesat janë të mundshme për t'u reduktuar.
3. Të gjithë nxënësve/eve, të cilëve/cilave u është refuzuar kërkesa për ulje të pagesës, kanë të
drejtën të apelojnë.
Politika e Distriktit për Uljen e Pagesave
Bordi i Edukimit të Distriktit të Shkollës së Qytetit të Salt Lake-ut ka miratuar një politikë për ulje
pagesash dhe plan për pagesat, në përputhje me ligjet e shtetit. Politika, procedurat dhe programi i
pagesave janë të disponueshme në faqen e internetit të distriktit: slcschools.org/board-ofeducation/policies/ - ulu poshtë dhe shih për S-10: Pagesat e Nxënësve/eve dhe Çmimet e Ulura.
Procesi i Uljes së Çmimve
Drejtorit të çdo shkolle i është dhënë e drejta të shqyrtojë dhe marrë vendimin mbi kërkesën për ulje
çmimi. Distrikti është i përkushtuar të mundësojë që procesi për të përfituar nga ulja e pagesave të
adminsitrohet në mënyrë të drejtë, objektive dhe pa vonesa. Gjithashtu, distrikti mundëson që procesi
të shmangë stigma, vënie në siklet, vëmendje të panevojshme dhe barra të panevojshme mbi
nxënësit/et dhe prindërit. Procesi nuk do të ketë tregues të dukshëm, që do të mund të çojnë gjithkënd
të identifikojë aplikuesin/en për ulje të çmimit dhe asnjë nxënës/e i/e distriktit (përveç nxënësit/es,
familja/prindërit e të cilit/cilës janë duke aplikuar) nuk është i/e lejuar të ndihmojë me procesin e
aplikimit. Informacioni i dhënë nga familja/prindërit do të ruhet me shumë konfidencialitet gjatë gjithë
procesit.
Gjithashtu, lutemi të merrni dijeni se nxënësi/ja, përfitues/e e uljes së çmimit nuk do të trajtohet
ndryshe nga nxënësit/et e tjerë/a dhe nuk do të identifikohet si nxënësi/ja me pagesë të ulur,
nxënësve/eve të tjerë/a, personelit apo personave të tjerë, të cilët/at nuk kanë nevojë ta kenë atë
informacion.
E drejta për Ulje Çmimi
Një nxënës/e ka të drejtë të fitojë uljen e pagesës nëse:
1.
2.
3.
4.

kualifikohet për drekë falas nën rregulloret e USDA
merr SSI
familja e tij/saj merr TANF
është në sistemin e kujdesit familjar (foster care) ose

5. është nën kujdestarinë e shtetit
Për më tepër, nëse po përjetoni një emergjencë financiare të shkaktuar nga humbja e punës, sëmundje
e rëndë, apo humbje të tjera të konsiderueshme të të ardhurave, që janë përtej kontrollit tuaj, fëmija
juaj mund të ketë/fitojë të drejtën për ulje pagese edhe nëse kriteret e tjera mund të mos jenë të
vlefshme. Edhe nëse nxënësi/ja nuk kualifikohet nën këto standarde, shkolla duhet gjthsesi të
mundësojë një ulje, nëse kjo pagesë do t'i mohonte atij/asaj mundësinë për të marrë pjesë në mënyrë të
plotë apo plotësojë një kërkesë për shkak të paaftësisë për të kryer një pagesë.
Megjithatë, me qëllim për të fituar të drejtë për ulje të pagesës, shkolla duhet të marrë
DOKUMENTACION për të vërtetuar këtë të drejtë. Duhet të plotësoni Aplikimin përkatës për Ulje
Çmimi dhe ta dorëzoni atë te drejtori i shkollës, për shqyrtim dhe miratim. Aplikimet janë të mundshme
në zyrën qendrore të secilës shkollë dhe në faqen e internetit të pagesave shkollore, të Bordit të
Edukimit të Shtetit të Utah, në: https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3. Sapo të
keni dorëzuar formën e plotësuar, kërkesa për pagesë do të pezullohet derisa të merret një vendim
përfundimtar për të drejtën tuaj për ulje të çmimit. Nëse aplikimi kundërshtohet, shkolla do ju dërgojë
një Formë të Vendimit dhe për Apelim. Forma do ju informojë për arsyet përse aplikimi u refuzua dhe
shpjegojë si të apeloni vendimin. Nëse e apeloni një refuzim për ulje çmimi, do ju duhet të paguani
tarifat derisa apeli të vendosë.
Nëse nxënësi/ja ka të drejtën për ulje, të gjitha tarifat duhet të ulen, përfshi edhe, por jo vetëm, përsa
thuhet më poshtë:
Tarfia për regjistrim, libra shkollorë, depozita për libra shkollorë dhe pajisje, furnizime në shkollë,
karta aktivitetesh, aktivitete jashtë-shkollore dhe dollape të shkollës; tarifa laboratorësh dhe
dyqanesh, tarifa palestre dhe peshqirësh; kosto për uniforma dhe aksesorë; tarifa udhëtimesh dhe
takimesh: kosto për udhëtime të klasës apo të skuadrës; dhe kosto për instrumenta muzikorë të
përdorura gjatë orëve të mësimit apo aktiviteteve në shkollë.
Nuk ka diçka të tillë si pagesë "e pa-ulshme" apo "opsionale", por alternativa mund të aranzhohen në
disa raste, por jo për pagesat e teksteve shkollore. Një shkollë nuk mund t'ju kërkojë të bëni pagesa me
këste, IOU-së, apo plane të tjera të pagimit me vonesë.
Pagesa për unazat e diplomimit (class rings), libri vjetor (yearbook), fotografi të shkollës, xhaketa dhe
sende të tjera të ngjashme nuk janë tarifa dhe nuk i nënshtrohen uljes. Gjithashtu, nëse nxënësi/ja
dëmton apo humbet pronën e shkollës, kostot e zëvendësimit apo riparimit nuk janë tarifa dhe nuk i
nënshtrohen uljes. Nxënësve/eve mund t'u kërkohet të paguajnë tarifa për regjistrime apo kurse të
avancuara. Pjesa e pagesës e lidhur në mënyrë specifike me nota apo kredite të kolegjit apo gjimanzit,
nuk i nënshtrohet uljes ë pagesës. Përveç kësaj, vetëm ata nxënës/e të cilët/at kanë paguar një depozitë
për tekste shkollore apo pajime, kanë të drejtën për të marrë një rimbursim në fund të vitit.
Shkolla apo personeli i shkollës nuk mund të mbajë, ulë apo rrisë nota ose kredite, apo të mos japë nota,
kredite, dëftesa, transkripte apo diploma për të detyruar pagesën e tarifave. Një shkollë mund të mos
dorëzojë të dhënat zyrtare të një nxënëseje/i përgjegjës/e për humbjen apo dëmtimin e pronës së
shkollës; megjithatë, nuk mund të mbajë ato të dhëna, që mund ta pengojnë atë të ndjekë shkollën apo
të përfshihet si duhet në shkollë.

Dokumentacioni për të drejtën e uljes së çmimt NUK kërkohet çdo vit, por mund të kërkohet në çdo
kohë nga shkolla ose prindi mund të kërkojë për shqyrtim. Gjithashtu, dokumentacioni NUK DO TË
mbahet për arsye të privacisë. Shkollat mund të transferojnë informacione të së drejtës për ulje çmimi
në shkolla të tjera, te të cilat nxënësit janë transferuar.
Nëse keni pyetje, si fillim flisni me drejtorin e shkollës suaj ose me përfaqësuesin/en e distriktit të
shkollës, të listuar më poshtë:
Drejtimi i Shkollës dhe Departamenti i Performancës (801) 578-8350
Nëse do të dëshironit një kopje të procedurave të plota të distriktit lidhur me tarifat dhe uljet e tyre,
lutemi të kontaktoni Bob Muench në (801) 578-8378.

