SAMMANFATTNING för AVGIFTSPOLICY OCH AVGIFTSBEFRIELSE för SALT LAKE CITY SKOLDISTRIKT
OM DU BEHÖVER HJÄLP ATT FÖRSTÅ DENNA MEDDELANDE KONTAKTA BOB MUENCH PÅ (801) 5788378.
Den här guiden är skriven för att hjälpa dig att gå igenom Salt Lake City Skoldistrikt: s policyer och
procedurer när det gäller befrielse från skolavgift och befrielseberättigande.
Översikt
1. Utah-lagen tillåter debitering av avgifter i årskurs sju till tolv. Detta innebär att din elev kan bli
ansvarig att betala avgifter för skolmaterial, tillbehör, aktiviteter och program.
2. Alla avgifter är föremål för befrielse.
3. Alla elever som har fått avslag i deras ansökan om avgiftsbefrielse har rätt att överklaga.
Policy för distriktsavgiftsfrihet
Salt Lake City Skoldistrikts utbildningsstyrelsen har antagit och godkänt en avgiftspolicy och
avgiftsschema i enlighet med statlig lag. Policyn, procedurer och avgiftsschema finns tillgängliga på
distriktets webbplats: slcschools.org/board-of-education/policies/ - bläddra neråt sidan och leta efter S10: Elevavgifter och Avgiftsbefrielse
Avgiftsbefrielseprocess
Varje skolas rektor utses till den person som ska granska och fatta ett beslut om ansökningar om
avgiftsbefrielse. Distriktet har åtagit sig att se till att processen för att erhålla en avgiftsbefrielse
hanteras rättvist, objektivt och utan dröjsmål. Dessutom säkerställer distriktet att processen undviker
stigma, förlägenhet, onödig uppmärksamhet och orimliga bördor för elever och föräldrar. Processen
kommer inte att ha några synliga indikatorer som kan leda till att någon identifierar avgiftsbefrielses
sökanden, och inga distriktselever (utom den student vars familj/förälder ansöker) får hjälpa till med
ansökningsprocessen. Information från familjer/föräldrar kommer att hållas strikt konfidentiellt under
hela processen.
Dessutom ska du veta att en elev som erhåller avgiftsbefrielse kommer inte att behandlas annorlunda
än andra elever, och kommer inte att identifieras till andra elever, anställda eller andra personer som
inte behöver veta den informationen.
Berättigande till avgiftsbefrielse
En elev är berättigad till avgiftsbefrielse om:
1.
2.
3.
4.
5.

eleven har rätt till gratis lunch enligt USDA-förordningar
eleven erhåller SSI
elevens familj erhåller TANF
eleven är i fosterhem eller
eleven är under statlig vårdnad

Dessutom, om du har en ekonomisk nödsituation orsakad av förlust av arbete, allvarlig sjukdom eller
annan betydande inkomstförlust utanför din kontroll, kan ditt barn vara berättigat till avgiftsbefrielse
även om andra kriterier för berättigande inte uppfylls. Även om en student inte uppfyller kraven enligt

dessa standarder, måste skolan fortfarande tillhandahålla avgiftsbefrielse ifall avgiftsbetalning skulle
förneka eleven möjlighet att delta fullt ut eller komplettera ett krav på grund av oförmåga att betala
avgiften.
Dock, för att kvalificera för avgiftsbefrielse måste skolan få DOKUMENTATION för att verifiera elevens
behörighet. Du måste fylla i lämplig ansökan om avgiftsbefrielse och skicka den till skolans rektor för
granskning och godkännande. Ansökningarna finns tillgängliga på varje skolas huvudkontor och på Utah
Statens Utbildningsstyrelsen: s skolavgifter webbplats på:
https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3. Så snart du har skickat in de ifyllda
blanketterna kommer avgiftskravet att skjutas upp tills ett slutligt beslut har fattats om din elev rätt till
avgiftsbefrielse. Om ansökan avslås, skickar skolan dig ett beslut och överklagandeblankett. Blanketten
kommer att upplysa om varför ansökan avslogs och förklara hur man kan överklaga beslutet. Om du
överklagar ett avslag på avgiftsbefrielse, du behöver inte betala avgifter till överklagandet avgörs.
Om din elev är berättigad till avgiftsbefrielse, alla avgifter måste befrias, inklusive - men inte begränsade
till - följande:
Avgifter för registrering, läroböcker, deponeringar för lärobok och utrustning, skolmaterial,
aktivitetskort, fritidsaktiviteter, och skolskåp; avgifter för labb och verkstad; avgifter för gym och
handdukar; kostnader för uniformer och tillbehör; utflykter och sammanställningsavgifter; kostnader
för klass eller lagresor; och kostnader för musikinstrument som används i skolklasser eller aktiviteter.

Det finns inget sådant som en ”icke-befriad avgift” eller valfri avgift”, men i vissa fall kan alternativ till
avgiftsbefrielse ordnas, men inte för lärobokavgifter. Skolan kan inte be dig att göra avbetalningar,
IOUs, eller andra fördröjda betalningsplaner.
Avgifter för klassringar, årsböcker, skolbilder, brevjackor och liknande föremål är inte avgifter och
behöver inte befrias. Om din elev också tappar eller skadar skolegendom är kostnaderna för ersättning
eller reparation inte avgifter och behöver inte befrias. Elever kan bli skyldiga att betala avgifter för
samtidig anmälan eller avancerade placeringskurser. Den del av avgifterna som är specifikt relaterade till
högskolor eller högskoleklassificeringar eller krediter omfattas inte av avgiftsbefrielse. Dessutom, endast
de elever som har betalat en deposition för lärobok eller utrustning är berättigade att få återbetalning
av deposition i slutet av året.
Skolan och skolpersonalen kan inte hålla inne, minska eller förbättra betyg eller kredit, eller hålla inne
betyg, krediter, rapport kort, utdrag ur skolbetyg eller examensbevis för att verkställa betalningen av
avgifter. En skola kan hålla inne den officiella elevjournalen för en elev som är ansvarig för förlorad eller
skadad skolegendom; emellertid får inte hålla inne elevens register som skulle förhindra eleven att gå i
skolan eller att placeras korrekt i skolan.
Dokumentation för avgiftsbefrielse krävs INTE årligen men kan när som helst krävas av skolan eller en
förälder kan begära ny granskning. Dessutom skall dokumentation INTE upprätthållas av sekretesskäl.
Skolor får överföra information om berättigande till avgiftsbefrielse till andra skolor som elever går
vidare i eller blir överförd till.
Om du har frågor, prata först med din skolrektor eller skolrepresentant som listas nedan:
School Leadership and Performance Department (Skolledning och prestationsavdelning) (801) 578-8350

Om du vill ha en kopia av distriktets fullständiga procedurer i samband med avgifter och avgiftsbefrielse
kontakta Bob Muench på (801) 578-8378.
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