ሳልት ሌክ ከተማ ት/ቤት ዲስትሪክት ክፍያ ፖሊሲ እና ከክፍያ ነጻ ማጠቃለያ
ይህንን ማሳወቂያ በመረዳት ረገድ እገዛ ከፈለጉ እባክዎ በ (801) 578-8378 ላይ ቦብ ሙየን [BOB MUENCH]
ያነጋግሩ።
ይህ መመሪያ ሳልት ሌክ ከተማ ት/ቤት ዲስትሪክት ፖሊሲዎችን እና አካሄዶችን የትምህርት ቤት ክፍያ ነጻ መሆንን
እና ከክፍያ ነጻ ብቁነትን በተመለከተ ለመዳሰስ እንዲረዳዎት የተጻፈ ነው።
አጠቃላይ እይታ
1. የዩታ ሕግ ከሰባት እስከ አስራ ሁለት ባሉት ክፍሎች ውስጥ ክፍያዎችን ማስከፈልን ይፈቅዳል። ይህ ማለት
የአርስዎ ተማሪ ለት/ቤት ቁሳቁሶች፣ አቅርቦቶች፣ ተግባራት እና መርሃ ግብሮች ክፍያዎችን ሊጠየቅ ይችላል
ማለት ነው።
2. ሁሉም ክፍያዎች ክፍያ ነጻ ተገዢ ናቸው።
3. ከክፍያ ነጻ ጥያቄዎች የተከለከሉ ሁሉም ተማሪዎች ይግባኝ የማለት መብት አላቸው።
የዲስትሪክት ከክፍያ ነጻ ፖሊሲ
የሳልት ሌክ ከተማ የት/ቤት ዲስትሪክት የትምህርት ቦርድ በግዛቱ ሕግ መሠረት ከክፍያ ነጻ ፖሊሲን እና የክፍያ መርሃ
ግብርን ተቀብሎ አጽድቋል። ፖሊሲው፣ የአሠራር ሂደቶች እና የክፍያ የጊዜ ሰሌዳ በዲስትሪክቱ ድረ ገጽ ላይ ይገኛሉ፦
slcschools.org/board-of-education/policies/ - ገጽን ወደታች ይሸብልሉ እና S-10 ን ይፈልጉ፦ የተማሪ ክፍያዎች
እና ከክፍያ ነጻዎች
የክፍያ ነጻ ሂደት
የእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር ክፍያን ነጻ ጥያቄዎች አንዲገመግም አና ውሳኔ እንዲሰጥ የተመደበ ነው።
የክፍያ ነጻ ለማግኘት የሚደረግ ሂደት በፍትሃዊ፣ በታሰበ እና ያለማዘግየት የሚከናወን መሆኑን ለማረጋገጥ
ዲስትሪክቱ ቁርጠኛ ነው። ደግሞም ዲስትሪክቱ በሂደቱ ላይ ማሸማቀቅ፣ እፍረትን ፣ ተገቢ ያልሆነ ትኩረት እና
በተማሪዎችና በወላጆች ላይ ሸክም ምክንያታዊ ያልሆኑ ጫናዎች አለመኖራቸውን ያረጋግጣል። ሂደቱ ክክፍያ ነጻ
አመልካቾችን ማንም ሰው ለመለየት የሚያስችሉት ምንም ግልጽ አመልካቾች የሉትም ፣ እና ማንም የዲስትሪክት
ተማሪዎች (ቤተሰብ/ወላጅ ከሚያመለክትላት/ለት ተማሪ ካልሆነ/ች በስተቀር) በማመልከቻው ሂደት ላይ አንዲያግዙ
አይፈቀድላቸውም። በጠቅላላው ሂደት ውስጥ ከቤተሰቦች/ከወላጆች የተገኘ መረጃ በጥብቅ መተማመን
ይቀመጣል።
እንዲሁም እባክዎን ከክፍያ ነጻ ግልጋሎትን የሚቀበል ተማሪ ከሌላ ተማሪዎች በተለየ መንገድ እንደማይስተናገድ እና
ለሌሎች ተማሪዎች፣ የሰራተኛ ኣባላት፣ ወይም ያንን መረጃ ማወቅ የሌለባችው ሌሎች ግለሰቦች እንደ ከክፍያ ነጻ
ተማሪ አይለይም፤
ከክፍያ ነጻ ብቁነት
አንድ ተማሪ ከክፍያ ነፃ ብቁ ሊሆን ይችላል አንዲህ ከሆነ፦
1.
2.
3.
4.

ተማሪው በ USDA ደንቦች መሠረት ለነፃ ምሳ ብቁ ነው
ተማሪው SSI ያገኛል
የተማሪው ቤተሰብ TANF ይቀበላል
ተማሪው በማደጎ እንክብካቤ ላይ ነው፣ ወይም

5. ተማሪው በመንግስት ሃላፊነት ስር ነው
በተጨማሪም፣ በስራ ማጣት ፣ በዋና ህመም፣ ወይም ከቁጥጥርዎ ውጪ የሆነ የገቢ እጦት በዋነኛነት የገንዘብ ችግር
እያጋጠምዎ ከሆነ ሌሎች የብቃት መስፈርቶች ባይሟሉም እንኳን ልጅዎ ከክፍያ ነፃ ሊሆን ይችላል /ትችላለች።
ምንም እንኳን ኣንድ ተማሪ በእነዚህ መመዘኛዎች ብቁ ባይሆንም ፣ ክፍያው ማስከፈል ተማሪው ክፍያን ለመክፈል
ባለመቻሉ ምክንያት ሙሉ በሙሉ የመሳተፍ ወይም መስፈርት የማሟላት እድሉን የሚከለክለው ከሆነ ትምህርት
ቤቱ አሁንም ከክፍያ ነጻ ማቅረብ አለበት።
ሆኖም ፣ ከክፍያ ነፃ ብቁ ለመሆን፣ ትምህርት ቤቱ የተማሪውን ብቁነት ለማረጋግጥ ሰነዶች ማግኘት አለበት።
ተገቢውን ከክፍያ ነጻ ማመልከቻውን መሙላት እና ለግምገማ እና ለማፅደቅ ለት/ቤቱ ርእሰ መምህር ማስገባት
አለብዎት። ማመልከቻዎች በእያንዳንዱ የትምህርት ቤቱ ዋና ቢሮ ውስጥ እና ዩታ ግዛት የትምህርት ቦርድ የት/ቤት
ክፍያዎች ድረ ገጽ ላይ ይገኛሉ፦ https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3። የተሞሉትን
ቅጾች እንደላኩ ስለ እርስዎ ተማሪ ከክፍያ ነጻ ብቁነት የመጨረሻ ውሳኔ እስከሚደረግ ድረስ የክፍያ መስፈርቶች
ይታገዳል። ማመልከቻው ውድቅ ከተደረገ ትምህርት ቤቱ የውሳኔ እና የይግባኝ መጠየቂያ ቅጽ ይልክልዎታል። ቅጹ
ማመልከቻው ለምን ውድቅ አንደሆነ ይነግርዎታል እናም ውሳኔውን እንዴት ይግባኝ መጠየቅ እንደሚቻል
ያብራራል። ከክፍያ ነጻ ውድቅ መደረግን ይግባኝ ከጠየቁ ይግባኙ እስከሚወሰን ድረስ ክፍያዎችን መክፈል
አያስፈልግዎትም።
የእርስዎ ተማሪ ከክፍያ ነጻ ብቁ ከሆነ/ች፣ ሁሉንም ክፍያዎች መተው አለባቸው፣ የሚከተሉትን ጨምሮ - ነገር ግን
በነሱ ብቻ ሳይወሰን፦
ለምዝገባ፣ መማሪያ መጽሐፍት ክፍያዎች እና የመሳሪያ ተቀማጭ ገንዘብ፣ የት/ቤት አቅርቦ
የተግባራት ካርዶች፣ ከስርዓተ-ትምህርት ተጨማሪ ተግባራት፣ እና የት/ቢት እቃ ማስቀመጫ
ሳጥኖች፤ የቤተ-ሙከራ አና የመስሪያ ቦታ ክፍያዎች፣ ጂም አና የፎጣ ክፍያዎች፥ የደንምብ
ልብሶች እና ተቀጽላዎች፤ የመስክ ጉዞዎች አና የስብሰባ ክፍያዎች፦ ለክፍል እና የቡድን ጉዞዎች፤
አና በት/ቤት ክፍሎች ወይም ተግባራት ውስጥ የሚጠቀሙበት የሙዚቃ መሳሪያዎች
እንደ “ከክፍያ ነጻ-የማይሆን” ወይም “አማራጭ” ክፍያ ሚባል ነገር የለም፣ ነገር ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች ከክፍያ ነጻ
አማራጭ መንገዶች ሊዘጋጁ ይችላሉ፣ ግን ለመጽሐፍት ክፍያዎች አይሆንም። አንድ ትምህርት ቤት በጊዜ የተከፋፈለ
ክፍያዎች አንዲፈሙ፣ IOUs፣ ወይም ሌሎች የዘገዩ የክፍያ ዕቅዶች እንዲያወጡ ሊጠይቅዎት አይችልም።
ለመማሪያ ቀለበቶች፣ ለአመት መጽሐፍት፣ ለት/ቤት ፎቶዎች፣ ለፖስታዎች እና ለተመሳሳይ ነገሮች ክፍያዎች
አይደሉም እንዲሁም መተው የለባቸውም። እንዲሁም፣ የአርስዎ ተማሪ የት/ቤት ንብረት ቢያጠፋ ወይም ቢጎዳ፣
የመተካት ወይም የጥገና ወጪዎች ክፍያዎች አይደሉም እና መተው የለባቸውም። ተማሪዎች ለቀጣይ ምዝገባ
ወይም ለከፍተኛ ምደባ ኮርሶች ክፍያዎችን እንዲከፍሉ ሊጠየቁ ይችላሉ። ከኮሌጅ ወይም ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት
በኋላ ወይም ከዱቤ ጋር በተያያዘ የሚዛመዱ ክፍያዎች ክፍያ ክክፍያ ነፃ አይሆንም። በተጨማሪም ፣ የመማሪያ
መጽሀፍትን ወይም የመሳሪያ ተቀማጭ ገንዘብ የከፈሉ ተማሪዎች ብቻ በአመቱ መጨረሻ ተቀማጭ ገንዘብ ተመላሽ
ሊያገኙ ይችላሉ።
የክፍያዎችን ክፍያ ለማስፈጸም ትምህርት ቤቱ እና የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች የትምህርት ውጤቶችን ወይም
ክሬዲት፣ የትምህርት ውጤት ነጥቦችን፣ ዲፕሎማዎችን መያዝ፣ መቀነስ፣ ወይም ማሳደግ አይችሉም። ለጠፋ ወይም
ለተበላሸ የትምህርት ቤት ንብረት ሃላፊነት ያለበት ተማሪ ኦፊሴላዊ የተማሪ ሪኮርዶችን ትምህርት ቤቱ ሊይዝ

ይችላል፣ ሆኖም ተማሪው ትምህርት ቤት እንዳይማር ወይም በተገቢው ትምህርት ቤት እንዲቀመጥ የሚከለክለውን
የተማሪ ሬኮርድ ሊይዝ አይችልም።
ከክፍያ ነፃ የመሆን ብቁነት ማረጋገጫ ሰነድ በየአመቱ አይጠየቅም ነገር ግን በማንኛውም ጊዜ በትምህርት ቤቱ
ሊፈለግ ይችላል ወይም ለጥሩ ምክንያት ወላጅ ግምገማ እንዲደረግለት መጠየቅ ይችላል። እንዲሁም ፣ ሰነዶች
በግላዊ ምክንያቶች አይያዙም። ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ለሚሻገሩባቸው ወይም ለሚዘዋወሩባቸው ሌሎች
ትምህርት ቤቶች ማስተላለፍ ይችላሉ።
ጥያቄዎች ካሉዎት በመጀመሪያ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የት/ቤትዎ ርዕሰ መምህር ወይም የት/ቤት ዲስትሪክት
ተወካይ ያነጋግሩ፦
የትምህርት ቤቶች አመራር እና አፈጻጸም መምሪያ (801)578-8350
ከክፍያዎች እና ከክፍያ ነጻ ጋር የተዛመዱ የዲስትሪክቱ የተሟላ የአሰራር ሂደቶች ቅጂ ከፈለጉ እባክዎን ቦብ ሙየንን
[Bob Muench] በ (801) 578-8378 ያነጋግሩ።

