SALT LAKE CITYN KOULUPIIRIN MAKSUKÄYTÄNNÖN JA MAKSUVAPAUTUKSEN YHTEENVETO
JOS TARVITSET APUA TÄMÄN ILMOITUKSEN YMMÄRTÄMISESSÄ, OTA YHTEYTTÄ BOB MUENCHIIN
NUMEROSSA (801) 578-8378.
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään Salt Lake Cityn koulupiirin
koulumaksuvapautusten ja maksuvapautuskelpoisuuden käytäntöjä ja menettelyitä.
Yleiskatsaus
1. Utahin lainsäädäntö sallii maksujen veloittamisen luokilta 7–12. Tämä tarkoittaa, että oppilaalta
voidaan veloittaa koulumateriaaleihin, -tarvikkeisiin, -aktiviteetteihin ja -ohjelmiin liittyviä
maksuja.
2. Kaikki maksut ovat maksuvapautuskelpoisia.
3. Kaikilla oppilailla, joiden maksuvapautuspyynnöt evätään, on oikeus hakea muutosta.
Koulupiirin maksuvapautuskäytäntö
Salt Lake Cityn koulupiirin koululautakunta (Salt Lake City School District Board of Education) on
hyväksynyt ja ottanut käyttöön osavaltion lain mukaisen maksuvapautuskäytännön ja maksuaikataulun.
Käytäntö, menettelyt ja maksuaikataulu ovat saatavilla koulupiirin verkkosivulta: slcschools.org/boardof-education/policies/ – selaa sivua alaspäin kohtaan S-10: Student Fees and Fee Waivers
(opiskelijamaksut ja maksuvapautukset).
Maksuvapautusmenettely
Kunkin koulun rehtori on nimetty henkilöksi, joka tarkistaa maksuvapautuspyynnön ja tekee sitä
koskevan päätöksen. Koulupiiri on sitoutunut varmistamaan, että maksuvapautushakumenettelyä
käsitellään oikeudenmukaisesti, objektiivisesti ja viivytyksettä. Lisäksi koulupiiri varmistaa, että
prosessissa vältetään nolostumista, tarpeetonta huomiota ja kohtuutonta vaivaa oppilaille ja
vanhemmille. Prosessissa ei käytetä näkyviä merkkejä, joiden avulla joku voisi tunnistaa
maksuvapautuskelvolliset hakijat, eikä kukaan koulupiirin oppilas (pois lukien opiskelija, jonka
perhe/vanhempi hakee vapautusta) saa auttaa hakuprosessissa. Perheiltä/vanhemmilta saatuja tietoja
pidetään ehdottoman luottamuksellisina koko prosessin ajan.
Huomaa myös, että maksuvapautuksen saanutta opiskelijaa ei kohdella eri tavalla kuin muita
opiskelijoita eikä maksuvapautuksesta kerrota muille opiskelijoille, henkilökunnan jäsenille tai muille
henkilöille, joiden ei tarvitse tietää asiasta.
Maksuvapautuskelpoisuus
Opiskelija on oikeutettu maksuvapautukseen, jos:
1.
2.
3.
4.
5.

opiskelija on oikeutettu ilmaiseen lounaaseen USDA-asetusten nojalla
opiskelija saa SSI-tukea
oppilaan perhe saa TANF-tukea
opiskelija on perhehoidossa tai
opiskelija on valtion huostassa.

Jos sinulla on lisäksi taloudellinen hätätilanne, joka johtuu työpaikan menetyksestä, vakavasta
sairaudesta tai muusta sinusta riippumattomasta merkittävästä tulonmenetyksestä, lapsesi voi olla
oikeutettu maksuvapautukseen, vaikka muut kelpoisuusvaatimukset eivät täyttyisi. Vaikka opiskelija ei
täyttäisi näiden standardien vaatimuksia, koulun on silti tarjottava maksuvapautus, mikäli maksun
veloittaminen estäisi opiskelijan täyden osallistumisen tai vaatimuksen täyttämisen
maksukyvyttömyydestä johtuen.
Maksuvapautuksen hyväksymiseksi koulun on kuitenkin saatava ASIAKIRJAT, jotka vahvistavat oppilaan
kelpoisuuden. Sinun on täytettävä asianmukainen maksuvapautushakemus ja toimitettava se koulun
rehtorille tarkastusta ja hyväksyntää varten. Hakemuksia on saatavilla kunkin koulun päätoimistosta ja
Utahin osavaltion koululautakunnan koulumaksusivulta osoitteessa:
https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3. Maksuvaatimus keskeytetään heti
täytettyjen lomakkeiden lähettämisen jälkeen, kunnes lopullinen päätös oppilaan kelpoisuudesta
maksuvapauksiin on tehty. Jos hakemus hylätään, koulu lähettää sinulle päätös- ja
muutoksenhakulomakkeen. Lomakkeessa kerrotaan, miksi hakemus hylättiin, ja selitetään, miten
päätökseen voi hakea muutosta. Jos haet muutosta hylättyyn maksuvapautushakemukseen, sinun ei
tarvitse maksaa maksuja, ennen kuin muutoksenhausta on tehty päätös.
Jos opiskelija on oikeutettu maksuvapautukseen, kaikista maksuista on luovuttava, mukaan lukien
rajoituksetta seuraavat:
Maksut rekisteröinneistä, oppikirjoista, oppikirjojen ja varusteiden takuumaksut, koulutarvike-,
aktiviteettikortti-, vapaa-ajan toiminta- ja koululokeromaksut; laboratorio- ja myymälämaksut;
kuntosali- ja pyyhemaksut; univormu- ja varustemaksut; opintomatka- ja kokousmaksut; luokka- tai
joukkueretkien maksut ja koulun oppitunneilla tai aktiviteeteissa käytettävien soittimien
kustannukset.
”Ei-maksuvapautuskelpoisia” tai ”valinnaisia” maksuja ei ole, mutta vaihtoehtoja maksuvapautukselle
voidaan järjestää joissakin tapauksissa, mutta ei oppikirjamaksujen osalta. Koulu ei voi pyytää sinua
maksamaan osamaksuerissä tai käyttämään muita menetelmiä jälkikäteen maksamiseen.
Luokkasormusten, vuosikirjojen, koulukuvien, koulutakkien ja vastaavien hankintojen maksut eivät ole
koulumaksuja, eikä niihin tarvitse maksuvapautusta. Jos lisäksi opiskelija hävittää tai vahingoittaa koulun
omaisuutta, korvaus- tai korjaamiskustannukset eivät ole koulumaksuja, eikä niihin tarvitse
maksuvapautusta. Opiskelijat voivat olla velvollisia maksamaan maksuja samanaikaisista
rekisteröitymisistä tai AP (Advanced Placement) -kursseista. College- tai korkea-asteen kurssit tai
opintopisteet eivät kuulu maksuvapautuksen piiriin. Lisäksi vain ne opiskelijat, jotka ovat maksaneet
oppikirja- tai varustetakuumaksun, ovat oikeutettuja saamaan takuumaksun takaisin vuoden lopussa.
Koulut ja koulujen henkilökunta eivät voi pidättää, vähentää tai parantaa arvosanoja tai opintopisteitä
tai pidättää arvosanoja, opintopisteitä, arviointiraportteja, opintosuoritusotteita tai tutkintotodistuksia
pakottaakseen maksamaan maksuja. Koulu voi pidättää kadonneesta tai vahingoittuneesta koulun
omaisuudesta vastaavan opiskelijan virallisia opiskelijatietoja, mutta se ei voi pidättää tietoja, jotka
estäisivät opiskelijaa käymästä koulua tai estäisivät opiskelijan asianmukaisen sijoittamisen.

Maksuvapautuskelpoisuuden todistavia asiakirjoja EI vaadita vuosittain, mutta koulu voi pyytää niitä
milloin tahansa tai vanhempi voi pyytää tarkistamista, mikäli siihen on pätevä syy. Asiakirjoja EI
myöskään säilytetä yksityisyyssyistä. Koulut voivat siirtää maksuvapautuskelpoisuustiedot muihin
kouluihin, joihin opiskelija siirtyy.
Jos sinulla on kysyttävää, keskustele ensin koulusi rehtorin tai alla mainitun koulupiirin edustajan kanssa:
koulun johtajuus- ja suorituskykyosasto (801) 578-8350
Jos haluat kopion koulupiirin täydellisistä menettelyistä maksuihin ja maksuvapautuksiin liittyen, ota
yhteyttä Bob Muenchiin soittamalla numeroon (801) 578-8378.

