ሳልክ ሌክ ከተማ ቤት ትምህርቲ ናይ ወረዳ ፊፖሊስ ከምኡ ድማ ፊዌቨር መጠቓለሊ
እዚ ምልክታ ንምርዳእ ሓገዝ እንተድኣ ደሊኹም፣ ብኽብረትኩም ብ (801) 578-8378 ንቦብ ሙንች ርኸቡ፡፡
እዚ መምርሒ ናይ ሳልት ሌክ ከተማ ቤት ትምህርቲ ወረዳ ፖሊሲታትን ብዛዕባ ናይ ቤት ትምህርቲ ክፍሊት ምግዳፍ ናይ ምግዳፍ
ብቑዕነት ከይዲ ንምፍላጥ ክሕግዘኩም ተፃሒፉ፡፡
ሓፈሻዊ መግለፂ
1. ዩታህ ሕጊ ካብ ሻብዓይ ክሳዕ ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ ክፍሊት ንክኽፈል ይፈቅድ፡፡ እዚ ማለት ተምሃሮ ንናይ ትምህርቲ
መሳርሕታት፣ ቀረባት፣ ምንቅስቓሳትን መደባት ይኸፍሉ፡፡
2. ኩሎም ክፍሊታት ክንፀጉ ይኽእሉ፡፡
3. ኩሎም ተምሃሮ ክፍሊት ክንፀገሎም እንተድኣ ሓቲቶም ተቐባልነት ተዘይረኺቡ ይግባይ ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎም፡፡
ናይ ወረዳ ክፍሊት ምግዳፍ ፖሊሲ
ናይ ሳልት ሌክ ከተማ ቤት ትምህርቲ ወረዳ ናይ ትምህርቲ ቦርድ ብመሰረት ናይ ስቴት ሕጊ ናይ ክፍሊት ምግዳፍ ፖሊሲን ናይ ክፍሊት
መደብ ኣውፂኡን ኣፅዲቑን እዩ፡፡ እቲ ፖሊሲ፣ ከይድን ናይ ክፍሊት መደብ ኣብቲ ናይ ወረዳ መርበብ ባይታ፡
slcschools.org/board-of-education/policies/ - እቲ ገፅ ናብ ታሕቲ ብምውራድ S-10 ኣልሹ፡ ናይ ተምሃሮ ክፍሊትን ናይ
ክፍሊት ምግዳፍ፡፡
ናይ ክፍሊት ምግዳፍ ከይዲ
ሕድሕድ ቤት ትምህርቲ ርእሰ ምምሕዳር ናይ ክፍሊት ምግዳፍ ሕቶ ክግምግምን ውሳነ ክህብ ሓላፍነት ኣለዎ፡፡ እዚ ምምሕዳር ናይ
ክፍሊት ምግዳፍ ከይዲ ብቕንዕና፣ ሚዛናውን እንከይደንጎየ ንምክያድ ድልው እዩ፡፡ ብተወሳኺ፣ እቲ ወረዳ ኣብ ተምሃሮን ስድራን ጠቐነ፣
ውርደት፣ ዘይግቡእ ትኹርትን ምክንያታዊ ዘይኮነ ፅዕንቶ ከይህሉ ይገብር፡፡ እቲ ከይዲ ናይ ክፍሊት ምግዳፍ ኣመልካቲ ክልል ኣይገብርን
ከምኡ ድማ ዝኾነ ናይቲ ወረዳ ተምሃሮ (ካብቲ ዘመልክት ስድራ/ወለዲ ወፃእ) ኣብዚ ናይ መመልከቲ ከይዲ ምምላእ ክሕግዙ ኣይክእሉን፡
፡ ኣብ መላእ እዚ ከይዲ ናይቲ ስድራ/ወለዲ መረዳእታ ብምሽጥር ይተሓዝ፡፡
ብተወሳኺ፣ ብኽብረትኩም እቲ ናይ ክፈፍሊት ምግዳፍ ዝተውሃቦ ተምሃሪ ካብ ካልኦት ተምሃሮ ዝተፈለየ ክንክን ኣይግበረሉን ከምኡ
ድማ ንካልኦት ተምሃሮ፣ ሰራሕተኛታትን እዞ መረዳእታ ንዘይምልከቶም ሰባት ናይ ክፍሊት ምግዳፍ ከም ዝተገበረሉ ኣይንገሮምን፡፡
ናይ ክፍሊት ምግዳፍ ብቑዕነት
እቲ ተምሃ ክፍሊት ዝግደፈሉ፡
1.
2.
3.
4.
5.

ብመሰረት USDA ደምቢ ተምሃ ንናፃ ብቑዕ ዝኾነ
SSI ዝረኽቡ ተምሃሮ
ናይቲ ተምሃሪ ስድራ TANF ዝረኽቡ እንተድኣ ኮይኖም
እቲ ተምሃሪ ኣብ ናብዮት እንተድኣ ኣሎ ወይ
እቲ ተምሃሪ ኣብ ትሕቲ ስቴት እንተድኣ ኮይኑ

ብተወሳኺ፣ ብምኽንያት ስእነት ስራሕ፣ ከቢድ ሕማም ወይ ካብ ቁፅፅር ወፃእ ዝኾነ ዘላቒ ናይ እቶት ስእነት ምኽንያት ፋይናንሳዊ ፀገም
እንተድኣ ኣሎ፣ ካብ ናይ ብቑዕነት መለክዒ እንተዘይማላእኹምኳ ንክፍሊት ምግዳፍ ብቑዕ ክትኾኑ ኢኹም፡፡ ዋላኳ ብመሰረት እዞም
መለክዕታት ተምሃሪ ብቑዕ ተዘይኮይኑ፣ እቲ ቤት ትምህርቲ ክፍሊት ከኽፍል ከሎ እቲ ተምሃሪ ዓቕሙ ከይጥቀም ዝእግዶ እንተድኣ ኮይኑ
ክፍሊት ክገድፍ ኣለዎ፡፡
እንተኾነ ግና፣ ንምግዳፍ ብቑዕ ንምኳን፣ እቲ ተምሃሪ ብቑዕ ምኳኑ ዘርኢ መርዳእታ ንቤት ትምህርቲ ክቐርብ ኣለዎ፡፡ እቲ ግቡእ ዝኾነ
ናይ ክፍሊት ምግዳፍ መመልከቲ ክመልእን ንክግምገምን ንክፀድቕ ንቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ከእቱ ኣለዎ፡፡ እቲ መመልከቲ ኣብ
ሕድሕድ ቤት ትምህርቲ ቤት ፅሕፈትም ኣብ ዩታህ ስቴት ቦርድ ትምህርቲ ክፍሊት መርበብ ባይታ፡
https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3 እቲ ዝተመልአ ቅጥዒ ምስ ለኣኩም፣ ብዛዕባ ናይቲ
ተምሃሪ ክፍሊት ምስራዝ ብቑዕነት ዝረጋገፅ እቲ ክፍሊት ደው ይብል፡፡ እቲ መመልከቲ ተቐባልነት ተዘይረኺቡ፣ እቲ ቤት ትምህርቲ
ውሳነን ናይ ይግባይ ቅጥዒ ክልእኽ እዩ፡፡ እቲ ቅጥዒ እቲ መመልከቲ ንምንታይ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን ይግባይ ብኸመይ ከም
ዝሕተት የቐምጥ፡፡ ይግባይ እንተድኣ ሓቲትኩምን እቲ ይግባይ ተቐባልነት ክሳዕ ዝረክብ ክፍሊት ክትከፍሉ ኣይግበኣኩምን፡፡

ናይ ክፍሊት ምግዳፍ መመልከቲ ተቐባልነት ተረኺቡ፣ ኩሎም ክፍሊታት ክግደፉ፣ እዞም ዝስዕቡ ሓዊሱ እንተኾነ ግን ብዚ ከይተደረተ፡
ናይ ምዝገባ፣ መፅሓፍ፣ ኣቕሑን፣ ናይ ቤት ትምህርቲ ቀረብ፣ ናይ ምንቅስቓስ ካርድ፣ ተወሳኺ ምንቅስቓስ ብተወሳኺ ናይ ቤት ትምህርቲ ሎከርን፣
ናይ ላብራቶርን ሹቕ ክፍሊት፣ ጂምን ፎጣ ክፍሊት፣ ናይ ዩንፎርምን ኣክሰሰር ወፃእን፣ ናይ ፊልድ ትሪፕን ኣሰምብሊ ክፍሊትን፣ ናይ ክፍሊ ወይ
ጉጅለ ጉዕዞ ወፃኢ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ምንቅስቓስ ናይ ሙዝቃዊ መሳርሒ ወፃኢ፡፡

‹‹ዘይግደፍ›› ወይ ‹‹መማረፂ›› ክፍሊት ዝበሃል የለን፣ እንተኾነ ግና ናይ ክፍሊት መግደፊ ክዳሎ ይኽእል፣ እንተኾነ ግና ናይ መፅሓፍ
ክፍሊት የብሉን፡፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ መግጠሚ ክፍሊት፣IOUወይ ናይ ዝሓለፈ ክፍሎት ክትገብሩ ኣይሓትትን፡፡
ናይ ክፍሊ ሪንግ፣ ይርቡክ፣ ናይ ትምህርቲ ስእሊ፣ ሌዘር ጃኬትን ተመሳሳሊ ነገራት ኣይከፈሎምን ክግደፉ እውን ኣለዎም፡፡ ብተወሳኺ፣
ተምሃራይ ናይ ቤት ትምህርቲ ንብረት እንተድኣ ኣጥፊኡ ወይ ጉድኣት ኣብፂሑ ናይ መተክኢ ወፃኢ ወይ መፀገኒ ክፍሊት ኣይስረዝን፡፡
ተምሃሮ ሕጂ ክምዝገቡ ከለው ክኸፍሉ ወይ ተወሳኺ ክፍሊት ክኸፍሉ ይኽእሉ፡፡ ምስ ኮሌጅ ወይ ድሕረ ካልኣይ ክፍሊ ወይ ክረዲት
ዝተተሓሓዙ ክፍሊታት ኣይንፀጉን፡፡ ብተወሳኺ፣ ንመፅሓፍ ወይ መሳርሒ ዝኸፈሉ ሰባት ጥራሕ ኣብ መወዳእታ ዓመት ይኽፈል፡፡
እቲ ቤት ትምህርትን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ክፍሊት ንምኽፋል ውፅኢት ክቕንሱ፣ ክሕዙ ወይ ከመሓይሹ ወይ ውፅኢት፣
ሪፖርት ካርድ፣ ትራንስክሪፕት ወይ ዲፕሎማ ክሕዙ ኣይክእሉን፡፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ንዝጠፍአ ወይ ዝተሓሰየ ናይ ቤት ትምህርቲ
ንብረት እንተድኣ ኣሎ ኦፊሻል ናይ ተምሃሮ መረዳእታ ክሕዝ ይኽእል፣ እንተኾነ ግና እቲ ተምሃሪ ክምሃር ክእግዶ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ከይኣቱ ዝገብሮ ክኸውን የብሉን፡፡
ናይ ክፍሊት ምስራዝ ብቑዕነት መረዳእታ በብዓመቱ ኣየድልን እንተኾነ ግና ብዝኾነ ሰዓት ብቤት ትምህርቲ ወይ ወለዲ ክሕተት ይከኣል
እዩ፡፡ ብተወሳኺ፣ ብምሽጥራውነት ምክንያት መረዳእታ ክፀንሕ የብሉን፡፡ ቤት ትምህርትታት እቲ ተምሃሪ ናብ ዝሳገረሉ ወይ ዝሓልፈሉ
ቤት ትምህርቲ ናይ ብቑዕነት መረዳእታ ከሳግ ይኽእሉ እዮም፡፡
ሕቶ እንተድኣ ኣለኩም፣ ፈለማ ንቤት ትምህርቲ ዳይረክተር ወይ ወረዳ ቤት ትምህርቲ ተወካሊ ኣዛርቡ፡
ናይ ቤት ትምህቲ ኣመራርሓን ስራሕ (801) 578-8350
ምስ ክፍሊትን ናይ ክፍሊት ምግዳፍ ዝተተሓሓዘ ከይዲ ቅዳሕ እንተድኣ ደሊኹም፣ ብኽብረትኩም ንቦብ ሙንች ብ (801) 578-8378
ርኸቡ፡፡
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