Biểu phí theo Chính sách của Hội đồng S-10

2020–2021

HỌC PHÍ TRƯỜNG MẪU GIÁO, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ
THÔNG TIN CHUNG
1. Mức học phí tối đa của một học sinh là $3.000,00 mỗi năm.
2. Tất cả các phí được liệt kê là mức tiền thu tối đa trên mỗi học sinh của từng lớp học hoặc hoạt động do nhà trường tài trợ.
Số tiền thu thực tế có thể ít hơn.
3. Bất kỳ khoản chi nào để học sinh tham gia lớp học, chương trình, hoặc hoạt động đều được tính là chi phí và là đối tượng được miễn giảm lệ phí. Để biết thông tin về miễn giảm lệ phí và các
thông tin
3. chi tiết khác, hãy liên hệ với quản trị viên trường học.
4. Tất cả học sinh có trách nhiệm chi trả khi làm mất, vỡ, hoặc hư hỏng tài sản của trường. Mất, vỡ, hoặc hư hỏng không phải là đối tượng được miễn giảm.
5. Được phép quyên góp ở các trường tiểu học và trung học cơ sở, nhưng tất cả những yêu cầu như vậy đều là tự nguyện. Học sinh không thể bị loại ra khỏi hoạt động hoặc chương trình
5. vì không tham gia quyên góp.
6. Khu học chánh không cho phép gây quỹ học sinh cá nhân. Các học sinh được yêu cầu tham gia gây quỹ nhóm.

ĐỊNH NGHĨA
Kế hoạch Sử dụng: Khu học chánh giải thích về cách sử dụng các phí đã thu, bao gồm tiền gây quỹ. Kế hoạch sử dụng sẽ được giải thích ở phần đầu của mỗi phần hoặc trong ngoặc đơn sau
tên/loại phí.

MẦM NON
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG:
Học phí dùng để chi trả lương nhân sự, bao gồm một giáo viên và một phụ tá, họa cụ, và một bữa ăn nhẹ hàng ngày.
Phí Đăng ký dùng để chi trả các chi phí hành chính và in ấn.
Phí Một lần

Phí Hàng tháng

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG TIÊU ĐỀ I MẪU GIÁO 3
Học phí

$100.00

Phí Đăng ký

$75.00

Tổng chi phí của chương trình thay đổi dựa trên số tháng mà học sinh theo học.
CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG TIÊU ĐỀ I MẪU GIÁO 4
Học phí

$225.00

Phí Đăng ký

$75.00

Tổng chi phí của chương trình thay đổi dựa trên số tháng mà học sinh theo học.
CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG TIÊU ĐỀ I MẪU GIÁO 4 – HỌC CẢ NGÀY
Học phí

$450.00

Phí Đăng ký

$75.00

Tổng chi phí của chương trình thay đổi dựa trên số tháng mà học sinh theo học.
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU ĐỀ I MẪU GIÁO 3 – HỌC 2 TIẾNG 30 PHÚT MỘT NGÀY
Học phí

$35.00

Phí Đăng ký

$20.00

Tổng chi phí của chương trình thay đổi dựa trên số tháng mà học sinh theo học.
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU ĐỀ I MẪU GIÁO 4 – HỌC 3 TIẾNG MỘT NGÀY
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Học phí

$75.00

Phí Đăng ký

$20.00

Tổng chi phí của chương trình thay đổi dựa trên số tháng mà học sinh theo học.
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU ĐỀ I MẪU GIÁO 4 – HỌC CẢ NGÀY
Học phí

$150.00

Phí Đăng ký

$20.00

Tổng chi phí của chương trình thay đổi dựa trên số tháng mà học sinh theo học.

*** Các khoản phí sau đều có thể được miễn giảm, trừ khi có quy định khác ***

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – CHUNG
Phí Một lần
PHÍ HOẠT ĐỘNG (phí vào cổng, hoạt động cuối năm, hoạt động quảng bá)

$12.00

CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA (phương tiện đi lại, thức ăn, phí vào cổng)

$10.00

CHƯƠNG TRÌNH VIẾT VĂN TRỰC TUYẾN (gói đăng ký phần mềm)

$8.00

ID THAY THẾ (in ấn)

$5.00

SỔ KẾ HOẠCH/KẸP TÀI LIỆU/SỔ TAY DÀNH CHO HỌC SINH (sổ kế hoạch học tập, tạp chí, kẹp tài liệu, lịch dành cho học sinh)

$8.00

SÁCH GIÁO KHOA (thay thế và bảo quản văn bản Utah Core)

$15.00

KỶ YẾU (nhà cung cấp thiết lập giá)

$25.00

không thể miễn giảm

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – PHÍ LỚP HỌC
Phí Một lần

Mỗi Học kỳ

DÀN HỢP XƯỚNG
Cuộc thi và Lễ hội Âm nhạc (vé vào cổng, phương tiện đi lại, giám khảo)

$90.00

Chi phí Sản xuất (tờ nhạc bướm, bản quyền, trang phục, đạo cụ)

$17.00

Đồng phục (áo thun, áo len/áo nỉ/cà vạt – vật dụng đặc biệt tùy thuộc cơ cấu dàn hợp xướng)

$35.00

Tổng Phí

$142.00
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – PHÍ LỚP HỌC tiếp theo
Phí Một lần

Mỗi Học kỳ

CTE
Lớp học (công cụ, vật tư)

$15.00

NHẠC CỤ
Thuê Nhạc cụ (hỗ trợ tiền thuê, nếu có)

$30.00

Cuộc thi và Lễ hội Âm nhạc (vé vào cổng, phương tiện đi lại, giám khảo)

$90.00

Chi phí Sản xuất (tờ nhạc bướm, bản quyền, trang phục, đạo cụ)

$17.00

Tổng Phí

$137.00

PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA HỌC
Phòng thí nghiệm (thiết bị phòng thí nghiệm, nguyên liệu làm thí nghiệm, sổ ghi chép kết quả)

$15.00

ĐIỆN ẢNH VÀ KHIÊU VŨ
Trường Nhạc (vũ đạo, tác quyền, trang phục, đội sản xuất)

$50.00

Chi phí Sản phẩm (kịch bản, bản quyền, trang phục, đạo cụ)

$17.00

Tổng Phí

$67.00

NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC
Lớp học (tài liệu, tập hồ sơ năng lực, an toàn, lưu trữ, vệ sinh, công cụ)

$17.00

LỚP HỌC MỞ – Lớp học Mở thu phí tương đương học phí mẫu giáo, trường tiểu học và trung học cơ sở với những ngoại lệ sau.
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG:
Phí dùng để chi trả phí hành chính, nhân sự và tài liệu

CHĂM SÓC SAU GIỜ HỌC
CHĂM SÓC TRƯỚC GIỜ HỌC
TĂNG CƯỜNG MẪU GIÁO

Phí Hàng ngày

Phí Hàng tháng

$12.50

$250.00

$5.00

$100.00

$25.00

$225.00

MẦM NON NỬA NGÀY

$250.00

MẦM NON CẢ NGÀY

$500.00
Chi phí Vật dụng

DU LỊCH KHOA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 8 (phương tiện đi lại, lưu trú, thức ăn, vật tư)

$600.00

TRUNG TÂM GIÁO DỤC KHOA HỌC SALT LAKE – Trung tâm Giáo dục Khoa học Salt Lake thu phí tương đương học phí mẫu giáo, trường tiểu học và trung học cơ sở với những ngoại lệ sau.
Chi phí Vật dụng
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
Chi phí Khóa học (in ấn, vật tư, tài liệu)

$15.00
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Chương trình Sau giờ học (chi phí hành chính, nhân sự, vật tư)

$25.00

Phí Sách Hàng năm (thay sách)

$25.00

Du lịch Sinh thái (phương tiện đi lại, lưu trú, thức ăn, phí vào cổng, vật tư)
Chuyến đi Thực địa (phương tiện đi lại, phí vào cổng, vật tư)

mỗi năm

$120.00
$85.00

Du lịch Khám phá Hoạt động Ngoài trời Trọn đời (phương tiện đi lại, lưu trú, thức ăn, phí vào cổng, vật tư)

$190.00

Du lịch Nghiên cứu Khoa học (phương tiện đi lại, lưu trú, thức ăn, phí vào cổng, vật tư)

$100.00

mỗi năm

SAU GIỜ HỌC VÀ GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG:
Phí dùng để chi trả cho nhân sự, vật tư, tiếp thị, dịch vụ hợp đồng, chuyến đi thực địa, phương tiện đi lại, và bữa ăn nhẹ.
Phí Một lần

Phí Hàng tuần

TRẠI HÈ KHÔNG TIÊU ĐỀ I
Phí Đăng ký và Phương tiện Đi lại Không hoàn trả

$85.00

Học phí

$240.00
Phí Hàng tuần

TIÊU ĐỀ I TIỂU HỌC SAU GIỜ HỌC

Mỗi Lớp

$15.00

TIÊU ĐỀ I TIỂU HỌC LỚP HỌC HÈ

$60.00
Phí Một lần

Phí Hàng tháng

TIÊU ĐỀ I TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH SAU GIỜ HỌC mỗi phần
Phí Đăng ký

$10.00

Học phí

$40.00

TIÊU ĐỀ I TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÈ mỗi phần
Đăng ký và Học phí

$70.00

KHÔNG TIÊU ĐỀ I TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH SAU GIỜ HỌC
Phí Đăng ký Không hoàn trả

$50.00

Học phí

$250.00

Tổng chi phí của chương trình thay đổi dựa trên số ngày mà học sinh theo học.
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HỌC PHÍ TRƯỜNG MẪU GIÁO, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ
SAU GIỜ HỌC VÀ GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG tiếp theo
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG:
Phí dùng để chi trả cho nhân sự, vật tư, tiếp thị, dịch vụ hợp đồng, chuyến đi thực địa, phương tiện đi lại, và bữa ăn nhẹ.
Phí Một Lần

Phí Hàng tháng

KHÔNG TIÊU ĐỀ I TIỂU HỌC HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG BỔ SUNG
Học phí

$250.00

*Chi phí thay đổi dựa trên chương trình của nhà cung cấp
TĂNG CƯỜNG MẪU GIÁO mỗi lớp
Đăng ký Không hoàn trả

$50.00

Học phí

$225.00

K-8 TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH SAU GIỜ HỌC
Phí Đăng ký

$35.00

Học phí

$50.00

K-8 TRUNG HỌC CƠ SỞ SAU GIỜ HỌC
Phí Đăng ký

$10.00

Học phí

$50.00

TRUNG HỌC CƠ SỞ SAU GIỜ HỌC mỗi lớp
Phí Đăng ký Không hoàn trả

$10.00

Học phí

$50.00

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – NỘI BỘ
Học phí (đồng phục, trọng tài)

$40.00

HỌC PHÍ CHO NGƯỜI CƯ TRÚ NGOÀI TIỂU BANG
Phí Hàng năm
Học phí cho người không thường trú (tiền lương và phúc lợi của giáo viên, duy trì cơ sở, vật tư giáo dục)

$6,299.00

không thể miễn giảm
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