KEBIJAKAN BIAYA DISTRIK SALT LAKE CITY SCHOOL dan RINGKASAN PEMBEBASAN BIAYA
JIKA ANDA MEMBUTUHKAN BANTUAN UNTUK MEMAHAMI PEMBERITAHUAN INI, SILAKAN HUBUNGI
BOB MUENCH DI (801) 578-8378.
Panduan ini ditulis untuk membantu Anda menjelajahi kebijakan dan prosedur Salt Lake City School
District mengenai pembebasan biaya sekolah dan persyaratan pembebasan.
Ikhtisar
1. UU Utah mengizinkan pengenaan biaya untuk kelas tujuh sampai dua belas. Artinya, siswa Anda
dapat dikenakan biaya untuk materi, peralatan, aktivitas dan program sekolah.
2. Semua biaya dapat dibebaskan.
3. Semua biaya yang ditolak permohonan bebas biayanya berhak untuk mengajukan banding.
Kebijakan Pembebasan Biaya di District
Dewan Pendidikan Salt Lake City School District telah menerapkan dan menyetujui kebijakan
pembebasan biaya dan jadwal biaya sesuai dengan peraturan negara. Kebijakan, prosedur, dan jadwal
biaya tersedia di halaman web distrik: slcschools.org/board-of-education/policies/ - gulir ke bawah
halaman dan cari S-10: Biaya Siswa dan Pembebasan Biaya.
Proses Pembebasan Biaya
Setiap kepala sekolah ditunjuk sebagai orang yang akan meninjau dan membuat keputusan mengenai
permohonan pembebasan biaya. Distrik berkomitmen untuk memastikan bahwa proses untuk
memperoleh pembebasan biaya ditangani secara adil, objektif, dan tanpa penundaan. Selain itu, distrik
memastikan bwha proses ini menghindari stigma, hal memalukan, perhatian tak semestinya, dan beban
yang tidak wajar pada siswa dan orang tua. Proses ini tidak akan memiliki indikator yang dapat dilihat
yang dapat menyebabkan siapa pun mengidentifikasi pemohon pembebasan biaya, dan tidak ada siswa
distrik (selain siswa yang keluarga/orang tuanya mengajukan permohonan) yang diizinkan untuk
membantu proses permohonan. Informasi dari keluarga/orang tua akan dirahasiakan selama
keseluruhan proses.
Selain itu, harap diketahui bahwa siswa yang menerima pembebasan biaya tidak akan diperlakukan
berbeda dari siswa lainnya, dan tidak akan diidentifikasi sebagai siswa penerima pembebasan di
hadapan siswa lainnya, anggota staf, atau orang lain yang tidak perlu tahu informasi tersebut.
Persyaratan Pembebasan Biaya
Seorang siswa memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan biaya jika:
1.
2.
3.
4.
5.

siswa memenuhi syarat untuk makan siang gratis berdasarkan peraturan USDA
siswa menerima SSI
keluarga siswa menerima TANF
siswa sedang dalam pengasuhan, atau
siswa sedang dalam pengasuhan negara

Selain itu, jika Anda sedang mengalami situasi darurat keuangan karena kehilangan pekerjaan, sakit
keras, atau kehilangan pendapatan substansial lainnya yang berada di luar kendali Anda, Anak Anda

akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan biaya meskipun kriteria persyaratan lainnya
tidak terpenuhi. Meskipun siswa tidak memenuhi syarat berdasarkan standar ini, sekolah tetap harus
memberikan pembebasan biaya jika mengenakan biaya akan membuat siswa kehilangan kesempatan
untuk berpartisipasi penuh atau memenuhi persyaratan karena tidak mampu membayar biaya.
Namun, agar memenuhi syarat untuk pembebasan biaya, sekolah harus menerima DOKUMENTASI untuk
memverifikasi siswa memenuhi syarat. Anda harus melengkapi Permohonan Pembebasan Biaya dan
menyerahkannya kepada kepala sekolah untuk ditinjau dan disetujui. Permohonan tersedia di setiap
kantor utama sekolah dan di halaman web biaya sekolah Dewan Pendidikan Negara Utah di:
https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3. Segera setelah Anda mengirim formulir
yang sudah dilengkapi, persyaratan biaya akan ditangguhkan hingga keputusan akhir dibuat mengenai
terpenuhinya syarat bagi siswa untuk menerima pembebasan siswa. Jika permohonan ditolak, sekolah
akan mengirimkan kepada Anda Surat Keputusan dan Formulir Banding. Formulir akan memberitahukan
mengapa permohonan ditolak dan menjelaskan bagaimana mengajukan banding atas keputusan
tersebut. Jika Anda mengajukan banding atas penolakan pembebasan biaya, Anda tidak perlu
membayar biaya hingga banding diputuskan.
Jika siswa Anda memenuhi syarat untuk pembebasan biaya, semua biaya akan dibebaskan, termasuk tetapi tidak terbatas pada - berikut ini:
Biaya pendaftaran, buku teks, buku teks dan setoran peralatan, perlengkapan sekolah,
kartu kegiatan, kegiatan ekstrakurikuler, dan loker sekolah; biaya laboratorium dan toko;
biaya olahraga dan handuk; biaya untuk seragam dan aksesori; kunjungan lapangan dan
biaya perakitan; biaya untuk perjalanan kelas atau tim; dan biaya alat musik yang
digunakan di kelas atau kegiatan sekolah.
Tidak akan ada biaya "yang tidak dapat dibebaskan" atau "opsional", akan tetapi untuk beberapa kasus,
alternatif untuk pembebasan biaya dapat diatur, tetapi bukan untuk biaya buku. Sekolah tidak dapat
meminta Anda untuk melakukan pembayaran cicilan, IOU, atau rencana pembayaran tertunda lainnya.
Biaya untuk ring kelas, buku tahunan, foto sekolah, jaket almamater, dan barang serupa tidak dikenakan
biaya dan tidak perlu dibebaskan. Selain itu, jika siswa Anda menghilangkan atau merusak barang milik
sekolah, biaya penggantian atau perbaikan tidak dikenakan biaya dan tidak perlu dibebaskan. Siswa
dapat diwajibkan untuk membayar biaya untuk pendaftaran bersamaan atau kursus penempatan
lanjutan. Bagian dari biaya yang secara khusus berkaitan dengan kuliah atau SMA atau SKS tidak
dikenakan pembebasan biaya. Selain itu, hanya siswa yang telah membayar buku atau dana peralatan
yang memenuhi syarat untuk menerima pengembalian dana di akhir tahun.
Sekolah dan staf sekolah tidak dapat menahan, menurunkan, atau menaikkan kelas atau SKS, atau
menahan kelas, SKS, rapor, trankrip, atau ijazah untuk menyelenggarakan pembayaran biaya. Sekolah
dapat menahan catatan siswa resmi dari siswa yang bertanggung jawab atas properti sekolah yang
hilang atau rusak; namun, tidak dapat menahan catatan siswa yang akan mencegah siswa untuk masuk
sekolah atau ditempatkan di sekolah.
Dokumentasi pemenuhan syarat pembebasan biaya TIDAK diperlukan setiap tahun tetapi dapat
diperlukan sewaktu-waktu oleh sekolah atau orang tua dapat meminta untuk ditinjau karena ada alasan
yang baik. Selain itu, dokumentasi TIDAK BOLEH disimpan untuk alasan pribadi. Sekolah dapat

memindahkan informasi pemenuhan syarat pembebasan biaya ke sekolah lain tempat siswa
melanjutkan pendidikannya.
Jika Anda memiliki pertanyaan, bicarakan terlebih dahulu dengan kepala sekolah atau perwakilan
wilayah sekolah yang dicantumkan di bawah ini:
Departemen Kepemimpinan dan Kinerja Sekolah (801) 578-8350
Jika Anda ingin menyalin prosedur lengkap distrik terkait biaya dan pembebasan biaya, silakan hubungi
Bob Muench at (801) 578-8378.

