सा� लेक �सटी �ू ल �ड���� (SALT LAKE CITY SCHOOL DISTRICT) को शु� नी�त र शु� छू ट सारांश
तपा�लाई यो सूचना बु�मा मद्दत आव�क ��छ भने, कृ पया BOB MUENCH लाई (801) 578-8378 मा स�कर् गनुर्होस्।
यो मागर्दशर्क तपा�लाई �वद्यालयका शु� छू टह� र छू ट यो�ता स��ी सा� लेक �सटी िड����का नी�त तथा कायर्�व�धह� ने�भगेट गनर्मा मद्दत गनर्को
ला�ग ले�खएको हो।
�ववरण
1. Utah कानूनले ग्रेड सातदे�ख बाह्रस� शु�ह� लगाउने अनुम�त िद�छ। यसको अथर् तपा�को �वद्याथ�लाई �वद्यालय सामग्री, आपू�त,
िक्रयाकलाप र कायर्क्रमह�मा शु�ह� लग◌ाउन सिकनेछ।
2. सबै शु�ह� छू टमा अधीन छन्।
3. शु� छ◌ू टस��ी अनुरोधह� अ�ीकार ग�रएका सबै �वद्याथ�ह�सँ ग अपीलको अ�धकार ��छ।
िड���� शु� छू ट नी�त
सा� लेक �सटी �ू ल िड����को �श�ा प�रषदले रा� कानून अनुसार शु� छू ट नी�त र शु� ता�लका ग्रहण र �ीकार गरेको छ। नी�त, कायर्�व�ध र
शु� ता�लका िड����को वेबपृ�मा उपल� छ: slcschools.org/board-of-education/policies/ - scroll down the page and
look for S-10: �वद्याथ� शु� र शु� छू टह�।
शु� छू ट प्रिक्रया
प्र�ेक �वद्यालयको प्रधाना�ापकलाई शु� छू टस��ी अनुरोधह�मा समी�ा गरी �नणर्य गन� ���को �पमा �न�द� ग�र�छ। िड���� शु� छू ट प्रा�
गन� प्रिक्रया �ायपूवर्क, �न��ता �पमा र िढलाई नगरी �व�ा ग�र�छ भ�े सु�न��त गनर्मा प्र�तबद्ध छ। साथै, िड����ले प्रिक्रयामा दाग, अ�ठ्यारो,
अयो� �ानाकषर्ण र �वद्याथ� तथा अ�भभावकह�मा अनु�चत बोझह� �ँ दैनन् भनी �न��त गछर् । प्रिक्रयामा शु� छू ट आवेदकह�लाई पिहचान गनर्
कसैलाई �नम्�ाउन स�े ��वान सं के तकह� �ने छै नन् र िड����का �वद्याथ�ह�लाई (प�रवार/अ�भभावकले आवेदन िदएको �वद्याथ� बाहेक अ�) आवेदन
प्रिक्रयामा मद्दत गन� अनुम�त छै न। समग्र प्रिक्रयाको अव�धमा प�रवारह�/अ�भभावकह�का जानकारीलाई कडाइका साथ गोपनीय रा�खनेछ।
साथै, शु� छ◌ू ट प्रा� गन� �वद्याथ�लाई अ� �वद्याथ�ह�लाई भ�ा �भ� �पमा �वहार ग�रनेछैन र अ� �वद्याथ�ह�, कमर्चारी सद�ह� वा �ो जानकारी
थाहा पाउन आव�क नभएका अ� ���ह�लाई शु� छू ट प्रा� गरेको �वद्याथ�को �पमा पिहचान गराइनेछैन।
शु� छू ट यो�ता
�वद्याथ� शु� छू टको ला�ग यो� �नु��छ यिद:
1. �वद्याथ� USDA �नयमनह� अनुसार �न:शु� ल�को ला�ग यो� भएमा
2. �वद्याथ�ले SSI प्रा� गरेमा
3. �वद्याथ�को प�रवारले TANF प्रा� गरेमा
4. �वद्याथ� फो�र �ाहारमा भएमा वा
5. �वद्याथ� रा�को सं र�णमा भएमा
यसका साथै, तपा� रोजगारी ��त, मु� रोग वा आफ्नो �नय�ण बािहरको आ�ानीको अ� भौ�तक ��तका कारण �व� आपतकालीन अव�ामा �नु��छ
भने, अ� यो�ता मानद� पूरा नभएताप�न तपा�को ब�ा शु� छू टको ला�ग यो� �न स�ु ��छ। �वद्याथ� यी मानकह� अ�गर्त यो� नभएताप�न,
शु� �तनर् अस�म भएको कारणले शु� लगाउनाले �वद्याथ� पूणर् �पमा सहभागी �ने वा आव�कता पूरा गन� अवसरबाट व��त �ने �ँ दा �वद्यालयले
अझैप�न शु� छू ट उपल� गराउनुपछर् ।

यद्य�प, शु� छू टको ला�ग यो� �न, �वद्यालयले �वद्याथ�को यो�ता प्रमा�णत गन� कागजात प्रा� गनुपर् छर् । तपा�ले उपयु� शु� छू ट आवेदन पूरा
गनुर्पछर् र �सलाई समी�ा र �ीकृ �तको ला�ग �वद्यालय प्रधाना�ापककोमा पेश गनुर्पछर् । आवेदनह� प्र�ेक �वद्यालयको मु� कायार्लयमा र Utah
रा�को �श�ा प�रषदको �वद्यालय शु�स��ी �न� वेव पृ�मा उपल� छन्:
https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3। तपा�ले पूरा ग�रएका फारामह�मा पठाउने �ब��कै , शु� छू टको
ला�ग तपा�को �वद्याथ�को यो�ता बारे अ��म �नणर्य नगदार्स� शु� आव�कता रोिकनेछ। आवेदन अ�ीकार ग�र�छ भने, �वद्यालयले तपा�लाई �नणर्य
तथा अपील फाराम पठाउनेछ। फाराममा आवेदन अ�ीकार ग�रएको कारण बताइनेछ र �नणर्यको अपील कसरी गन� भनी वणर्न ग�रनेछ। तपा�ले शु�
छू टको अ�ीकार अपील गनुर्��छ भने, अपीलको �नणर्य नगदार्स� तपा�ले शु�ह� �तनुर् पद�न।
तपा�को �वद्याथ� शु� छू टको ला�ग यो� भएमा, �न� सिहत तर य��मा मात्र सी�मत नरही सबै शु�ह� छू ट �नुपछर् :
दतार्, पाठ्यपु�क, पाठ्यपु�क र उपकरण, िडपो�जट, �वद्यालय आपू�त, �वद्यालय आपू�तह�, िक्रयाकलाप काडर्, पाठ्यक्रम
िक्रयाकलाप र �ू ल लकरह�का ला�ग शु�; �ाब तथा पसल शु�ह�; �जम तथा टावेल शु�ह�; पोशाक तथा सहायक
उपकरणका ला�ग लागतह�; िफ� िट�प तथा सं योजन शु�ह�; क�ा वा टोली िट�पका शु�ह�; र सांगी�तक उपकरणका लागतह�
�वद्यालय क�ा वा िक्रयाकलापह�मा प्रयोग ग�र�छ।
"गैर-छू टयो�" वा "वैक��क" शु� को �पमा कु नै प�न ��ो कु रा छै न तर शु� छू टमा वैक��कह� के ही अव�ाह�मा �व��त गनर् सिक�छ तर पाठ
पु�कस��ी शु�ह�का ला�ग सिकँदैन। �वद्यालयले तपा�लाई िक�ा भु�ानीह� गनर्, IOU ह� वा अ� िढलाई भु�ानी योजनाह� बनाउन अनुरोध
गनर् स�ैन।
�ास �रङ, वा�षक पु�क, �वद्यालय त��र, लेटर �ाके ट र समान व�ुह�का लागतह� शु�ह� होइनन् र छू ट प्रा� �ँ दैन। साथै, तपा�को �वद्याथ�ले
�वद्यालयको स���मा हानी वा ��त पुयार्एमा, प्र�त�ापन वा ममर्तका लागतह� शु�ह� होइनन् र छू ट प्रा� �ँ दैन। �वद्याथ�ह�ले सं यु� नामांकन वा अ�ग्रम
�ान �नयोजन पाठ्यक्रमह�का ला�ग शु�ह� �तनर् आव�क �न सक्छ। कलेज वा पो�-सेके�री ग्रेडह� वा क्रेिडटमा �वशेष �पमा स���त शु�ह�को
भाग शु� छू टमा अधीन छै न। यसका साथै, पाठ पु�क वा उपकरण पे�� �तनुभ
र् एका �वद्याथ�ह� मात्र वषर्को अ��मा िडपो�जट �रफ� प्रा� गनर् यो�
�नु��छ।
�वद्यालय र �वद्यालय कमर्चारीले ग्रेडह� वा क्रेिडट रा�, घटाउन वा बढाउन वा शु�ह�को भु�ानी गनर् बा� गराउनको ला�ग ग्रेडह�, क्रेिडट, �रपोटर्
काडर्ह�, ट�ा�िक्र�ह� वा िड�ोमाह� रा� स�ैन। �वद्यालयले हराएको वा ��त भएको �वद्यालयको स���को ला�ग �ज�ेवार भएको �वद्याथ�का
आ�धकारीक �वद्याथ� रेकडर्ह� रा� सक्छ; यद्य�प, �वद्यालयमा उप��त �न वा �वद्यालयमा उ�चत त�रकाले रा�बाट रो� स�े �वद्याथ�का रेकडर्ह� रा�
स�ैन।
शु� छू ट यो�ता कागजात वा�षक �पमा आव�क �ँ दैन तर राम्रो कारणको ला�ग समी�ा गनर् �वद्यालय वा अ�भभावकले अनुरोध गन� कु नै प�न समयमा
आव�क �न सक्छ। साथै, कागजातलाई गोपनीयता कारणह�का ला�ग कायम रा�ु �ँ दैन। �वद्यालयह�ले �वद्याथ�ह� उप��त �ने वा �ाना�रण �ने अ�
�वद्यालयह�लाई शु� छू ट यो�ता जानकारी �ाना�रण गनर् सक्छन्।
तपा�सँ ग �ज�ासाह� भएमा, सु�मा तल सूचीबद्ध न�रमा आफ्नो �वद्यालयको प्रधाना�ापक वा �ू ल िड����को प्र�त�न�धसँ ग कु राकानी गनुर्होस्:
�वद्यालय नेतृ�कतार् तथा कायर्स�ादन �वभाग (801) 578-8350
तपा�ले शु� तथा शु� छू टसँ ग स���त िड����का पूरा कायर्�व�धह�को प्र�त�ल�प बनाउन चाहनु��छ भने, कृ पया Bob Muench लाई (801)
578-8378 मा स�कर् गनुर्होस्।

