სოლ
ტლეიქსიტის რაიონულ
ისაგადასახადოპოლ
იტიკ ა დაშიდა დაფინანსებისფორმისშეჯამება
თუკ იგჭირდებათდახმარებამოცემულშეტყობინებასთან დაკ ავშირებით
, გთხოვთ, დაუკ ავშირდეთ
ბობ
მიუენჩს ნომერზე (801) 578-8378.
გზამკ ლ
ვევი დაწერილ
იარათადაგეხმაროთ
სოლ
ტლეიქსიტის სასკ ოლ
ორაიონისპოლ
იტიკ ასა დაშიდა
დაფინანსებისფორმისდამისი მოპოვების პროცედურების შესახებ დახმარებისაღმოსაჩენად.
მიმოხილ
ვა
1. იუტას კანონი უშვებსგადასახადთა დაწესებასმეშვიდედან მეთორმეტე კლ
ასის ჩათვლ
ით. ეს
ნიშნავს, რომთქ ვენსსტუდენტს შესაძლ
ოა დაეკ ისროსგადასახადები სასკ ოლ
ო
მატერიალ
ებისთვის, მარაგისთვის, აქ ტივობებისა დაპროგრამებისთვის.
2. ყველ
ა გადასახადი შესაძლ
ოა მოიხსნას.
3. ყველ
ა სტუდენტს ვინც უარიმიიღოშიდა დაფინანსებაზეაქ ვთაპელ
აციის უფლ
ება.
რაიონულ
ი საგადასახადოშიდა დაფინანსებისპოლ
იტიკ ა
სოლ
ტლეიქსიტის სკ ოლ
ის განათლ
ების რაიონულ
მასაბჭომ მიიღოდადაადასტურაშიდა დაფინანსების
შესახებ კანონი დასაგადასახადოცხრილ
ი შტატის კანონთა გათვალ
ისწინებით. პოლ
იტიკ ა,
პროცედურები დასაგადასახადოცხრილ
ი ხელ
მისაწვდომია რაიონისვებ-გვერდზე: slcschools.org/boardof-education/policies/ - ჩადითქვედა გვერდზე დაიპოვეთS-10: სტუდენტთა გადასახადი დაშიდა
დაფინანსებისფორმები.
შიდა დაფინანსებისპროცესი
თითოეულ
ისკ ოლ
ის დირექ ტორიწარმოადგენს უფლ
ებამოსილ
პირს, რომელ
საცშეუძლ
იაგანიხილ
ოს და
გადაწყვეტილ
ება მიიღოს შიდა დაფინანსებისმოთხოვნასთან დაკ ავშირებით
. რაიონის
უფლ
ებამოსილ
ებაშიშედის შიდა დაფინანსებისპროცესის სამართლ
იანობის, ობიექ ტურობისადა
ხარვეზების გარეშე მუშაობაში დარწმუნება. ასევე, რაიონიუნდადარწმუნდეს, რომპროცესი
მიმდინარეობს სტიგმების, უთანხმოებების, უყურადღებობებსადასტუდენტებისთვის და
მშობლ
ებისთვის უმიზეზოდაბრკ ოლ
ებებისგარეშე. პროცესს არგააჩნდება ხილ
ულ
ი ინდიკ ატორები,
რომელ
თასაშუალ
ებითშესაძლ
ებელ
ი იქ ნება შიდა დაფინანსებისაპლ
იკ ანტთა იდენტიფიცირება, დაარც
ერთრაიონისსტუდენტს (გარდა სტუდენტისა ვის ოჯახსაც/მშობელ
საც შეაქ ვს განაცხადი) აქ ვს უფლ
ება
შეუწყოს ხელ
ი სააპლ
იკ აციოპროცესს. ოჯახების/მშობლ
ების შესახებ ინფორმაცია დაცულ
იიქ ნება
უმკ აცრესიზომებისმიხედვითმთელ
ი პროცესის განმავლ
ობაში.
ასევე, გაითვალ
ისწინეთ, რომშიდა დაფინასნებისმქ ონე სტუდენტს არმიენიჭება განსაკ უთრებულ
ი
ყურადღება სხვებისგან განსხვავებით, დაარიქ ნება იდენტიფიცირებულ
ი როგორცამ სტატუსის მქ ონე
სტუდენტი სხვა სტუდენტების, თანამშრომლ
ების, ან სხვა პიროვნებათა მიერვინც არსაჭიროებს
მოცემულ
ი ინფორმაციის ცოდნას.
შიდა დაფინანსებისუფლ
ებამოსილ
ება
სტუდენტი უფლ
ებამოსილ
იაჰქ ონდეს შიდა დაფინანსებათუკ ი:
1.
2.
3.
4.

სტუდენტი კვალ
იფიცირებულ
ია უფასოლანჩისთვისUSDA რეგულ
აციებისმიხედვით
სტუდენტი იღებს სსი-ს
სტუდენტის ოჯახიიღებს TANF-ს
სტუდენტი ნაშვილ
ებია, ან

5. სტუდენტიშტატის მეურვეობის ქვეშაა
დამატებით
, თუკ ითქ ვენგაგაჩნიათფინანსურიგაუთვალ
ისწინებელ
ი სიტუაცია, რომელ
იცგამოწვეულ
ია
სამსახურის დაკ არგვით
, მნიშვნელ
ოვანი ავადმყოფობით, ან სხვა სუბსტანციური საშემოსავლ
ო
დანაკ არგით
, თქ ვენშესაძლ
ოა უფლ
ებამოსილ
იიყოთშიდა დაფინ
ანსებისთვის, მიუხედავათიმისა, რომ
შეიძლ
ება არაკ მაყოფილ
ებდეთსხვა კრიტერიუმებს . თუნდაცსტუდენტი არაკ მაყოფილ
ებდეს ქვემოთ
მოცემულსტანდარტებს, სკ ოლ
ამ უნდა გამოუყოს მას შიდა დაფინანსება, თუკ იგადასახადის დაწესება
ზღუდავსსტუდენტს მონაწილ
ეობის დამოთხოვნათა შესრულ
ების შესაძლ
ებლ
ობისგან, იმ მიზეზით, რომ
მას არშეუძლ
ია გადასახადის გადახდა.
მიუხედავადამისა, შიდა დაფინანსებისთვისკვალ
იფიკ აციისთვის , სკ ოლ
ამ უნდამიიღოს
დოკ უმენტაცია, რომელ
იცსტუდენტის უფლ
ებამოსილ
ებასდაადასტურებს. თქ ვენუნდაშეავსოთ
შესაბამისი შიდა დაფინანსებისაპლ
იკ აცია დაჩააბაროთის სკ ოლ
ის დირექ ტორსგადასახედადდა
დასადასტურებლ
ად
. აპლ
იკ აციები ხელ
მისაწვდომია თითოეულ
ისკ ოლ
ის მთავაროფისშიდაიუტას
განათლ
ების საბჭოს სკ ოლ
ის გადასახადების ვებ-გვერდზე:
https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3 როგორცკი შევსებულ
ი ფორმები
გაგზავნილ
ი იქ ნება, გადასახადის მოთხოვნა შეჩერებულ
ი იქ ნება ვიდრე საბოლ
ოოგადაწყვეტილ
ება არ
იქ ნება მიღებულ
ი თქ ვენისტუდენტის უფლ
ებამოსილ
ებისშესახებ შიდა დაფინანსებისსაკ ითხზე. თუ
აპლ
იკ აცია არიქ ნება მიღებულ
ი, სკ ოლ
ა გამოგიგზავნითთქ ვენგადაწყვეტილ
ებასა დასააპელ
აციო
ფორმას. ფორმამოგაწვდითინფორმაციას აპლ
იკ აციაზე უარისშესახებ დააგიხსნითთუროგორ
მიმართოთაპელ
აციას გადაწყვეტილ
ების შესახებ. თუკ ითქ ვენმიმართავთაპელ
აციას შიდა
დაფინანსებისშესახებ, თქ ვენარგევალ
ებათგადასახადთა გადახდა ვიდრე არშეიტყობთ
გადაწყვეტილ
ებას აპელ
აციის შესახებ.
თუკ ითქ ვენისტუდენტი აკ მაყოფილ
ებს შიდა დაფინანსებისმოთხოვნებს, ყველ
ა გადასახადი უნდა
მოიხსნას, მოცემულ- მაგრამ არა ლიმიტირებულ
ად
- გადასახადთა ჩათვლ
ით:
რე გ ი ს ტრა ც ი ი ს ,
სა ხ ე ლმ ძ ღვ ა ნ ე ლოე ბ ი ს ,
სა ხ ე ლმ ძ ღვ ა ნ ე ლოს ა
და აღჭ ურვ ი ლობ ი ს
დე პ ოზი ტე ბ ი ს,
სკ ოლი ს მა რა გ ი ს , აქ ტი ვ ობ ე ბ ი ს ბა რა თე ბ ი ს , კლა ს გ ა რე შ ე
აქ ტი ვ ობ ე ბ ი ს ,
და
სკ ოლი ს
ჩა ს ა კ ე ტი
კა რა დე ბ ი ს
სა ფა ს ური ; ლა ბ ორა ტორი ი ს ა და მა ღა ზი ი ს
სა ფა ს ური ;
სპ ორტული
და რბ ა ზი ს ა
და
პი რს ა ხ ოც ი ს
სა ფა ს ური ;
ფორმ ე ბ ი ს ა და აქ ს ე ს უა რე ბ ი ს ხა რჯე ბ ი ; ექ ს კ ურს ი ე ბ ი ს ა
და კრე ბ ი ს სა ფა ს ური ; კლა ს ი ს ან გუნ დი ს ექ ს კ ურს ი ე ბ ი ს
ხა რჯე ბ ი ;
და
გა კ ვ ე თი ლე ბ ზე
ან
აქ ტი ვ ობ ე ბ ზე
გა მ ოყ ე ნ ე ბ ული მუს ი კ ა ლური ინ ს ტრუმ ე ნ ტე ბ ი ს ხა რჯე ბ ი .
არარსებობს "არადაფინანსებადი" ან "არჩევითი" გადასახადი, მაგრამ ალ
ტერნატივა შესაძლ
ებელ
ია
მიენიჭოს დაფინანსებულ
სკერძო შემთხვევებში, მაგრამ არა სახელ
მძღვანელ
ოების დროს. სკ ოლ
ას არ
აქ ვს უფლ
ება მოითხოვოს ნაწილ
ობრივი შენატანი, IOUs, ან სხვა უარყოფილ
იგადასახადთა გეგმა.
ბეჭდებისთვის, წელ
იწადეულ
ისთვის, სასკ ოლ
ოფოსოსთვის, წერილ
ობითი ქურთუკ ებისთვის დამსგავსი
ნივთებისთვის გადახდილ
ი თანხაარითვლ
ება გადასახადადდაარსაჭიროებენ ანაზღაურებას. ასევე,
თუკ ითქ ვენისტუდენტი დაკ არგავსან დააზიანებსსკ ოლ
ის საკ უთრებას, ასანაზღაურებელ
ი ან
შესაკ ეთებელ
ი თანხაარწარმოადგენს გადასახადს დაარსაჭიროებს ანაზღაურებას. სტუდენტებს
შესაძლ
ოა მოუწიოთგარემოოებრივი ჩარიცხვისა დაპროგრესულ
ი განმთავსებელ
ი კურსებისთვის
გადასახადების გადახდა. გადასახადთა ნაწილ
ი, რომელ
იცსპეციფიკ ურადდაკ ავშირებულ
ია

კოლ
ეჯებთან ან სკ ოლ
ის ნიშნებთან ან კრედიტებთან არწარმოადგენენ ანაზღაურების საკ ითხს.
დამატებით
, მხოლ
ოდის სტუდენტები რომლ
ებმაცგადაიხადეს სახელ
მძღვანელ
ოების ან აღჭურვილ
ობის
გადასახადი, აქ ვთუფლ
ებაანაზღაურება მოითხოვონ სასწავლ
ოწლ
ის დასასრულ
ში.
სკ ოლ
ასა დასკ ოლ
ის შტატსარშეუძლ
ია გამოქ ვითოს, შეამციროს ან გააფართოვოს ნიშნები ან
კრედიტები , ან გამოქ ვითოს ნიშნები, კრედიტები , სარეპორტობარათები, ნიშნების ფურცლ
ები, ან
დიპლ
ომირათაიძულ
ებულ
ი გახადოს პირი გადაიხადოს გადასახადები. სკ ოლ
ას შეუძლ
ია გამოქ ვითოს
სტუდენტის ოფიციალ
ურიჩანაწერები, რომელ
იცპასუხისმგებელ
ია სკ ოლ
ის საკ უთრების დაკ არგვისთვის
ან დაზიანებისთვის; მიუხედავათამისა, მათარშეუძლ
იათსტუდენტის ინფორმაციის გამოქ ვითვა,
რომელ
იცხელ
ს შეუშლ
ის მას სკ ოლ
აში დასწრებასადასკ ოლ
აში სწორი ადგილ
ის მიჩენაში.
შიდა დაფინანსებისუფლ
ებამოსილ
ებისშესახებ დოკ უმენტაციისწარდგენა არარის სავალ
დებულ
ო
ყოველ
წლ
იურად, მაგრამ შეიძლ
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ის მიერნებისმიერდროსან მშობელ
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ი პირადი მიზნებისთვის. სკ ოლ
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