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ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱՊ ՀԱՍՏԱՏԵԼ ԲՈԲ ՄՅՈՒՆՔԻ (BOB MUENCH) ՀԵՏ` (801) 578-8378
ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՈՎ:
Այս ուղեցույցը գրվել է, որպեսզի Դուք կարողանաք հեշտությամբ կողմնորոշել Սոլթ Լեյք
Սիթիի Դպրոցական Շրջանի դպրոցի վարձավճարից ազատվելու իրավունքի և ազատվելու
իրավունակության վերաբերյալ քաղաքականություններում և ընթացակարգերում:
Ակնարկ
1. Յուտահ նահանգի օրենքը թույլ է տալիս վարձավճար գանձել յոթերորդից մինչև
տասներկուերորդ դասարաններում: Դա նշանակում է, որ աշակերտից կարող է
վարձավճար գանձվել դպրոցական նյութերի, տրամադրված միջոցների,
իրականացված գործնեության և ծրագրերի համար:
2. Բոլոր վարձավճարները ենթակա են ազատման:
3. Յուրաքանչյուր աշակերտ, ում մերժվում է վարձավճարից ազատվելու հայցը, ունի
բողոքարկելու իրավունք:
Շրջանային Վարձավճարից Ազատվելու Քաղաքականություն
Սոլթ Լեյք Սիթիի Դպրոցական Շրջանի Կրթական Խորհուրդը ընդունել է և հաստատել է
վարձավճարից ազատվելու քաղաքականություն և վարձավճարների ժամանակացույց`
նահանգի օրենքի համաձայն: Քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և վարձավճարի
ժամանակացույցը հասանելի են դպրոցական շրջանի կայքէջում. slcschools.org/board-ofeducation/policies/` ներքև իջեք էջով և փնտրեք S-10` Աշակերտների Վարձավճարները և
Վարձավճարից Ազատվելու Իրավունքը:
Վարձավճարի Ազատվելու Ընթացակարգ
Յուրաքանչյուր դպրոցի տնօրեն նշանակվում է որպես պատասխանատու անձ`
վարձավճարից ազատվելու հայտերը վերանայելու և դրանց վերաբերյալ որոշում կայացնելու
համար: Շրջանը պարտավորվում է ապահովել, որ վարձավճարից ազատվելու իրավունքի
ձեռքբերման գործընթացը իրականացվի արդարացի, անվերապահորեն և առանց ուշացման:
Ինչպես նաև, շրջանը ապահովում է որպեսզի այդ գործընթացը աշակերտների կամ ծնողների
նկատմամբ որևէ անպատվության, հանդգնության, ոչ պատշաճ ուշադրության կամ անխոհեմ
մոտեցման դրսևորումներից զերծ լինի: Գործընթացը չունի որևէ տեսանելի ցուցիչներ, որոնք
կարող են ճանաչել որևէ մեկին որպես վարձավճարից ազատման հայց ներկայացրած դիմորդ
և շրջանի ոչ մի աշակերտի (բացառությամբ այն ուսանողի ում ընտանիքը/ծնողը դիմում է) չի
թույլատրվում օգնելու դիմելու գործընթացում: Ընտանիքներից/ծնողներից ստացված
տեղեկատվությունը կպահվի խիստ գաղտնի ամբողջ գործընթացի ժամանակ:

Ինչպես նաև, իրազեկ եղե՛ք, որ վարձավճարից ազատվելու իրավունք ստացած աշակերտը
որևէ ձևով այլ վերաբերմունք չի ստանա մյուս աշակերտներից, և այլ աշակերտների,
անձնակազմի անդամների, կամ որևէ այլ անձանց, որոնց անհրաժեշտ չէ այդ
տեղեկատվությունը, շրջանում չի առանձնանա` որպես վարձավճարից ազատման իրավունք
ստացած աշակերտ:
Վարձավճարից Ազատվելու Իրավունակություն
Աշակերտը իրավունակ է վարձավճարից ազատվելու եթե`
1. աշակերտը ունի անվճար նախաճաշի իրավունք USDA (ԱՄՆ Գյուղատնտեսության
Նախարարություն) կանոնակարգերի համաձայն
2. աշակերտը ստանում է SSI (անապահովության նպաստ)
3. աշակերտի ընտանիքը ստանում է TANF (անապահով ընտանիքների ժամանակավոր
նպաստ)
4. աշակերտը խնամակալության տակ է, կամ
5. աշակերտը նահանգի ուղղիչ հաստատության հսկողության տակ է
Ի հավելումն, եթե Ձեզ մոտ ֆինանսական ճգնաժամ է, որի պատճառն է հանդիսացել
աշխատանքից զրկվելը, ծանր հիվանդությունը, կամ եկամուտի այլ զգալի կորուստ Ձեր
կողմից անվերահսկելի պատճառներով, ապա Ձեր երեխան կարող է իրավունակ լինել
վարձավճարից ազատվելու համար անգամ եթե այլ չափանիշները բավարարված չեն:
Անգամ եթե աշակերտը չի համապատասխանում այս չափորոշիչներին դպրոցը պետք է
դեռևս տրամադրի վարձավճարից ազատվելու իրավունք, եթե վարձավճարը կխոչընդոտի
աշակերտին առաջադրանքը ավարտելու կամ լիարժեքորեն մասնակցելու
հնարավորությանը` վարձավճարը վճարելու անկարողության հետևանքով:
Այնուամենայնիվ, վարձավճարից ազատվելու համար իրավունակ լինելու նպատակով,
դպրոցը պետք է փաստաթղթեր ստանա, որոնք կհավաստեն աշակերտի
իրավունակությունը: Դուք պետք է պատշաճորեն լրացնեք Վարձավճարից Ազատվելու
Դիմումը և ներկայացնեք այն դպրոցի տնօրենին` նրանց կողմից վերանայման և
հաստատման համար: Դիմումները հասանելի են ցանկացած դպրոցի գլխավոր
գրասենյակում, ինչպես նաև Յուտահ Նահանգի դպրոցական վարձավճարների Կրթական
Հանձնաժողովի կայքէջում հետևյալ հղումով`
https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3: Այն պահին երբ Դուք ուղարկում եք
լրացված ձևաթղթերը, Ձեր նկատմամաբ վարձավճարի պահանջը կդադարեցվի` մինչև
վարճավճարից ազատվելու Ձեր աշակերտական իրավունակության վերաբերյալ որոշում
կայացնելը: Եթե դիմումը մերժվում է, ապա դպրոցը կուղարկի Ձեզ Որոշումը և
Բողոքարկման ձևաթուղթը: Ձևաթղթում ներկայացված կլինեն Ձեր դիմումը մերժելու
պատճառները և բացատրված կլինի, թե ինչպես բողոքարկել որոշումը: Եթե Դուք
բողոքարկում եք վարձավճարից ազատման հայտի մերժումը, ապա Դուք չեք վճարում
վարձավճարը մինչև Ձեր բողոքի վերաբերյալ որոշում կայացնելը:

Եթե Ձեր աշակերտը իրավունակ է վարձավճարից ազատման, ապա բոլոր վարձավճարները
պետք է հանվեն, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով հետևյալով`
Գրանցման, դասագրքերի, դասագրքերի և սարքավորումների կանխավճարների,
դպրոցական պարագաների, գործնեության քարտերի, արտադասարանական
գործնեությունների և դպրոցական պահարանների վարձավճարներ, լաբորատորիայի և
խանութի վարձավճարները, մարզասրահի և սրբիչների վարձավճարներ, հանդերձանքի և
լրացուցիչ պարագաների ծախսեր, արտագնա այցելությունների և հավաքույթների
վարձավճարներ, դասարանի կամ թիմային ճամփորդությունների ծախսեր, և դպրոցի
դասաժամերի կամ գործնեությունների ժամանակ օգտագործվող երաժշտական
գործիքների ծախսեր:

Չկա այդպիսի հասկացություն ինչպես «ազատման չենթակա» կամ «այլընտրանքային»
վարձավճարներ, սակայն վարձավճարից ազատվելու այլընտրանքային տարբերակներ
կարող են սահմանվել որոշ դեպքերում, բայց ոչ դասագրքերի վարձավճարների նկատմամբ:
Դպրոցը չի կարող խնդրել Ձեզ վճարում կատարել մասնաբաժիններով, կամ
պարտավորությունով (IOU), կամ որևէ այլ ուշացած վճարման ծրագրով:
Դասարանի մատանիների, ավարտական ալբոմների, դպրոցական լուսանկարների,
տառերով բաճկոնների և նման տեսակի պարագաների համար վճարները վարձավճար չեն և
ազատման ենթակա չեն: Նույնպես եթե Ձեր աշակերտը կորցրել է կամ վնասել է դպրոցի
գույքը, ապա վերանորոգման կամ փոխարինման ծախսերը վարձավճար չեն և ազատման
ենթակա չեն: Հնարավոր է աշակերտներից պահանջվի որևէ վարձավճարների վճարում
մրցակցային տեղերի կամ նախապես գրանցման ենթակա դասընթացների համար:
Վարձավճարի այն մասը, որը վերաբերում է մասնավորապես քոլեջին կամ բարձրագույն
դպրոցի դասարաններին կամ հատուկ դասընթացներին ազատման ենթակա չի: Ի լրումն,
միայն այն աշակերտները, որոնք վճարել են դասագրքերի կամ սարքավորումների
երաշխիքային վճարը իրավունակ են տարեվեջին ստանալու երաշխիքային վճարի
փոխհատուցում:
Դպրոցը և դպրոցական անձնակազմը չեն կարող մերժել, նվազեցնել կամ բարձրացնել
գնահատականները կամ միավորները, կամ մերժել գնահատականների կամ միավորների
քաղվածքների կամ գնահատման հաշվետվությունների կամ դիմպլոմների տրամադրումը`
հարկադրելով վարձավճարի վճարումը: Դպրոցը կարող է մերժել աշակերտի պաշտոնական
գնահատման թերթիկի տրամադրումը այն աշակերտներին, որոնք պատասխանատու են
դպրոցի գույքը կորցնելու կամ վնասելու համար. այնուամենայնիվ, չի կարող չտրամադրել
աշակերտի այն տեղեկանքները, որոնց բացակայությունը կխոչընդոտի աշակերտին դպրոց
հաճախելուց կամ դպրոցում պատշաճ ձևով տեղավորվելուց:
Վարձավճարից ազատման իրավունակության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը պետք
ՉԵՆ տարեկան, սակայն կարող են ցանկացած պահին պահանջվել դպրոցի կողմից կամ

ծնողը կարող է վերանայում խնդրել` բավարար հիմնավորում ունենալով: Ինչպես նաև,
փաստաթղթերը ՉՊԵՏՔ Է պահպանվեն գաղտնիության նկատառումներով: Դպրոցները
կարող են վարձավճարից ազատման իրավունքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը փոխանցել
այլ դպրոցի, ուր առաջադիմել կամ փոխադրվել է աշակերտը:
Եթե Դուք հարցեր ունեք, ապա առաջին հերթին խոսեք Ձեր դպրոցի տնօրենի հետ կամ
դպրոցական շրջանի ներկայացուցչի հետ, ինչպես ներկայացված է ստորև`
Դպրոցի Կառավարման և Կատարողականության Վարչություն (School Leadership and
Performance Department)` (801) 578-8350 հեռախոսահամարով:
Եթե Դուք ցանկանում եք ստանալ դպրոցական շրջանի վարձավճարների և
վարձավճարներից ազատվելու վերաբերյալ ամբողջական ընթացակարգերի կրկնօրինակը,
ապա խնդրում ենք դիմել Բոբ Մյունքին (Bob Muench) ` (801) 578-8378 հեռախոսահամարով:

