ਸਾਲਟ ਲੇ ਕ ਿਸਟੀ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਫੀਸ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਛੋਟ ਸਾਰਾਂਸ਼
ਇਸ ਨੋ ਿਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਬ ਮੂਨੈਕ ਨੂੰ (801) 578-8378 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਿਧਤ ਸਾਲਟ ਲੇ ਕ ਿਸਟੀ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
1. ਯੂ ਟਾ ਕਨੂੰ ਨ ਸੱਤ ਤ� ਬਾਹਰਾਂ ਗ�ੇਡ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਮਾਨਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
3. ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਛੋਟ ਪਾਿਲਸੀ
ਸਾਲਟ ਲੇ ਕ ਿਸਟੀ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਅਨੁ ਸੂਚੀ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਿਲਸੀ, ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਫੀਸ ਅਨੁ ਸੂਚੀ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਵੈੱਬਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ: slcschools.org/board-of-education/policies/ - ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ S-10 ਲਈ ਖੋਜ ਕਰੋ:
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਛੋਟਾਂ।
ਫੀਸ ਛੇਟ ਪ�ਿਕਿਰਆ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਛੋਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਿਨਯੁ ਕਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ� ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਿਨਰਪੱਖ,
ਂ ਾ ਹੈ
ਵਾਸਤਿਵਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦ
ਿਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਉਲਝਣ, ਅਣੁਿਚਤ ਿਧਆਨ, ਅਤੇ
ਂ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕੋਈ ਿਦ�ਸ਼ਮਾਨ ਸੂਚਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਫੀਸ ਛੋਟ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਅਣੁਿਚਤ ਬੋਝ ਤ� ਬਚਾਉਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ/ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰਾਂ/ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਿਕ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਿਵਹਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ ਜਾਂ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ ਨਹੀ ਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੀਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ:
1.
2.
3.
4.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ USDA ਿਨਯਮਾਂ ਤਿਹਤ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ SSI ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ TANF ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ

5. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਿਵਕਲਿਪਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ� ਬਾਹਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ
ਵਾਸਤਿਵਕ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦਾ। ਭਾਂਵੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਿਮਆਰਾਂ ਤਿਹਤ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਂ ੀ ਹੈ।
ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਦ
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਫੀਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੋਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਿਚਤ ਫੀਸ ਛੋਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸਵੀਿਕ� ਤ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਿਫ਼ਸ ਅਤੇ ਯੂ ਟਾ ਰਾਜ ਸਕੂਲ
ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ ਦੇੀ ਫੀਸ ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਣਗੀਆਂ:https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3। ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਓਦ� ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਫੀਸ ਛੋਟ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ
ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਏ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਕਉ ਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਿਕਵ� ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਫੀਸ ਛੋਟ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਵਾਸਤੇ
ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀ ਂ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਂ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ – ਪਰ
ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ – ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ, ਟੈਕਸਟਬੁੱਕਸ, ਟੈਕਸਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਜਮ�ਾ, ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਡ, ਵਾਧੂ ਸਰਕੂਰਲ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੌ ਕਰ; ਲੈ ਬ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਫੀਸਾਂ; ਿਜਮ ਅਤੇ ਤੌਲੀਅ ਫੀਸਾਂ; ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ; ਖੇਤਰੀ
ਨੁ ਸਖੇ ਅਤੇ ਅਸ�ਬਲੀ ਫੀਸਾਂ; ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਟੀਮ ਿਟ�ੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ; ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ
ਸੰਗੀਤਮਈ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ।

ਇੱਥੇ "ਗ਼ੈਰ-ਛੋਟ" ਜਾਂ "ਿਵਕਲਿਪਕ" ਫੀਸ ਵਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਫੀਸ ਛੋਟ ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਪ�ਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਠਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਨਹੀ।ਂ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਸ਼ਤਾਂ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ, IOU ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ
ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਂ ਕਹੇਗਾ।
ਕਲਾਸ ਿਰੰਗਜ਼, ਸਲਾਨਾ-ਿਕਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲੈ ਟਰ ਜੈਕੇਟਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਂ ਾ/ਪਹੁੰਚਾਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਰਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਮੁਰਮ
ਪਹੁੰਚਾਉਦ
ੰ ਤ ਦ� ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਵਰਤੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਕਾਲੇ ਜ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਗ�ੇਡਾਂ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕ� ੈਿਡਟ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਫੀਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਫੀਸ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਿਰਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਗ�ੇਡ ਜਾਂ ਕ� ੈਿਡਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ, ਘਟਾ, ਜਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀ ਂ
ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗ�ੇਡ, ਕ� ੈਿਡਟ, ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਟ�ਾਂਸਿਕ� ਪਟ, ਜਾਂ ਿਡਪਲੋ ਿਮਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲ ਉਸ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ

ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵ;ੇ ਪਰ, ਉਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਹੋਵ।ੇ
ਫੀਸ ਛੋਟ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�
ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀ ਂ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਛੋਟ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨੱਤ ਜਾਂ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ਸ
ੰ ੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ
ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ (801) 578-8350
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਬ ਮੁਨੈਕ ਨੂੰ
(801) 578-8378 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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