
رس�ة ر�ف المد س�اسة المجلس S-10: جدول المصا را�� 2023-2022 للعام الد
(UHSAA) وال�ة يوتا �

رس الثان��ة �� رس الثان��ة - أ�شطة جمع�ة أ�شطة المدا المدا
معلومات عامة

1.  الحد األق� للم�لغ السنوي الذي قد �دفعه الطالب هو 3000 دوالر.
رسة. وقد �كون الم�لغ الفع�� المدف  رعاە المد راس�ة أو �شاط ت رجة �� الحد األق� للم�لغ الذي �دفعه �ل طالب مقا�ل �ل حصة د ر�ف المد 2.  جميع المصا

رسة. رى، اتصل �مسؤول المد 3. والتفاص�ل األخ

عا. �� 5. ألنه لم �قدم ت

تع��ف

ر�ف التال�ة قا�لة لإللغاء ما لم ُ�ذكر خالف ذلك رس الثان��ة �� وال�ة يوتا (UHSAA - المصا رس الثان��ة - أ�شطة جمع�ة أ�شطة المدا المدا

نفقات البنود النفقات من األموال الخاصة عات* �� جمع الت
الب�سبول

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $110.00 $0.00 $110.00
��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $0.00 $25.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $0.00 $200.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $305.00 $595.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $0.00 $20.00

ر�ف 1,555.00$                    إجما�� المصا
كرة السلة - ش�اب  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
((HUDL خدمة) ر�ات و�ات، مقاطع ف�ديو للم�ا ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $100.00 $100.00 $0.00
���ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $100.00 $100.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $100.00 $150.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $98.00 $802.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,545.00$                    إجما�� المصا
كرة السلة - فت�ات  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
((HUDL خدمة) ر�ات و�ات، مقاطع ف�ديو للم�ا ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $100.00 $100.00 $0.00
���ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $110.00 $90.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $900.00 $0.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,545.00$                    إجما�� المصا
رق ال�شجيع ف  

ر�ف التحك�م) ، مصا � ر�ف عض��ة الدوري الوط�� ر�ف ال�طوالت، مصا ركة (مصا ر�ف المشا مصا $60.00 $60.00 $0.00
��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $25.00 $0.00

رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $250.00 $0.00
زي الموحد (مال�س أداء محددة) ال $800.00 $0.00 $800.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $600.00 $300.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 2,055.00$                    إجما�� المصا
س�اق الضوا�� ال����  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $90.00 $0.00 $90.00
���ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $200.00 $0.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $840.00 $60.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,535.00$                    إجما�� المصا
ر��ات التد  

ر�ب/اإلحماء) دة للتد ز�اء الموحَّ ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
ر��ات) رسة التد ر�ات، تأج�� أما�ن مما ز�اء الموحدة للم�ا ، األ �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $600.00 $300.00 $300.00
���ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) ال $25.00 $25.00 $0.00
زي الموحد (مال�س أداء محددة) ال $800.00 $800.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $200.00 $0.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $250.00 $0.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $650.00 $250.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 2,845.00$                    إجما�� المصا

مصادر التم��ل

راس�ة ر�ف الد ر�ف. وللحصول ع� معلومات حول اإلعفاء من المصا ط اإلعفاء من المصا �� راس�ة و�خضع ل ر�ف الد � إطار المصا
ر�� �� رنامج، أو �شاط مد راس�ة، أو ب � حصة د

ركة الطالب �� �ع مقا�ل مشا 3.  خل أي م�لغ مدف

ر�ف. ط اإلعفاء من المصا �� ر ل رة، أو ال��، أو ال�� رسة. وال تخضع الخسا ر �لحقونه �ممتل�ات المد رة، أو ك�، أو �� 4.  جميع الطالب مسؤولون عن دفع تع��ض مقا�ل أي خسا
رنامج ع تلك طوع�ة. وال �جوز اس��عاد أي طالب من �شاط أو ب �� رس االبتدائ�ة والثان��ة، ول�ن ت��� االستجا�ة لجميع طل�ات الت � �ل من المدا

ع �� �� 5.  ُ�سمح �الت

عات �صورة جماع�ة. �� � جمع الت
ركة �� رد�ة. و�جوز أن ُ�طلب من الطالب المشا عات من الطالب �صورة ف �� 6.  ال �سمح المنطقة التعل�م�ة �جمع الت

ر�ف. �ع المصا � �عد اسم/ن � قوس�� � �دا�ة �ل قسم أو ب��
عات.  وس�تم ذكر خطط اإلنفاق �� �� � ذلك أموال الت

لة، �ما �� ر�ف الُمحصَّ ح ل��ف�ة استخدام المنطقة التعل�م�ة للمصا خطط اإلنفاق:  ��

راد من ت�ال�ف ع� نفقتهم الخاصة* ز�ادة ما يتحمله األف عات، األمر الذي قد يؤدي إ�  �� � يتم جمعها من خالل الت
رسة. وال يتم ضمان الم�الغ ال�� عات �اختالف المد �� .تختلف أ�شطة جمع الت

رُوجع في 10/2/2022



(UHSAA) رس الثان��ة �� وال�ة يوتا رس الثان��ة - أ�شطة جمع�ة أ�شطة المدا تابع المدا

نفقات البنود النفقات من األموال الخاصة عات* �� جمع الت
كرة القدم األم��ك�ة  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
((HUDL خدمة) ر�ات و�ات، مقاطع ف�ديو للم�ا ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $100.00 $100.00 $0.00
��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $0.00 $200.00
سالمة الخوذة (التجد�د، االعتماد) $55.00 $0.00 $55.00

رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00
راة (ال�سل�ة، أ�شطة بناء الف��ق، الوج�ات) أ�شطة ما ق�ل الم�ا $96.00 $96.00 $0.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $700.00 $200.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,696.00$                    إجما�� المصا
رات التنافس�ة المناظ  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ز�اء الموحدة للع�ة، األ � لأل
ركة (تم��ل جز�� ر�ف المشا مصا $60.00 $60.00 $0.00

رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $250.00 $0.00
رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $600.00 $300.00

مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00
ر�ف 1,230.00$                    إجما�� المصا

الغولف  
ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00

ر�ف المالعب، حقائب الغولف) و�ات، مصا ر��ات، قسم الم�� رسة التد ، تأج�� أما�ن مما �
ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $120.00 $0.00 $120.00

���ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) ال $25.00 $25.00 $0.00
��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $200.00 $0.00

رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00
رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $900.00 $0.00

مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $15.00 $5.00
ر�ف 1,565.00$                    إجما�� المصا

الال�روس - ش�اب  
ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00

((HUDL خدمة) ر�ات و�ات، مقاطع ف�ديو للم�ا ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �
ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $100.00 $100.00 $0.00

��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $25.00 $0.00
��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $200.00 $0.00

سالمة الخوذة (التجد�د) $50.00 $0.00 $50.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $250.00 $0.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $425.00 $475.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,595.00$                    إجما�� المصا
الال�روس - فت�ات  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
((HUDL خدمة) ر�ات و�ات، مقاطع ف�ديو للم�ا ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $100.00 $100.00 $0.00
���ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) ال $25.00 $0.00 $25.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $0.00 $200.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $425.00 $475.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,545.00$                    إجما�� المصا
كرة القدم - ش�اب  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $100.00 $0.00 $100.00
��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $0.00 $25.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $200.00 $0.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $80.00 $170.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $900.00 $0.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,545.00$                    إجما�� المصا
كرة القدم - فت�ات  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $100.00 $100.00 $0.00
��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $0.00 $200.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $590.00 $310.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,545.00$                    إجما�� المصا
السوفتبول  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $110.00 $110.00 $0.00
��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $0.00 $25.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $100.00 $100.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $100.00 $150.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $605.00 $295.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $0.00 $20.00

ر�ف 1,555.00$                    إجما�� المصا

مصادر التم��ل

رُوجع في 10/2/2022



(UHSAA) رس الثان��ة �� وال�ة يوتا رس الثان��ة - أ�شطة جمع�ة أ�شطة المدا تابع المدا

نفقات البنود النفقات من األموال الخاصة عات* �� جمع الت
الس�احة  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $100.00 $100.00 $0.00
��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $200.00 $0.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $250.00 $0.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $664.00 $215.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,495.00$                    إجما�� المصا
الت�س  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $170.00 $170.00 $0.00
��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $200.00 $0.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $575.00 $325.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,615.00$                    إجما�� المصا
س�اقات المضمار والم�دان  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $75.00 $25.00 $50.00
��ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) �� ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $200.00 $0.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $250.00 $0.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $900.00 $0.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,520.00$                    إجما�� المصا
رة ال�رة الطائ  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $90.00 $90.00 $0.00
���ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $0.00 $200.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $450.00 $450.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,535.00$                    إجما�� المصا
رعة المصا  

ر�ب/اإلحماء) ز�اء الموحدة للتد ر�ات، األ ز�اء الموحدة للم�ا ركة (األ ر�ف المشا مصا $50.00 $50.00 $0.00
و�ات) ر��ات، قسم الم�� رسة التد ر�ف الدخول، تأج�� أما�ن مما ، مصا �

ر�ب ال��ا�� ر�ف إضاف�ة (معدات التد مصا $90.00 $90.00 $0.00
���ة ال�دن�ة (الخدمات التعاقد�ة) ال $25.00 $25.00 $0.00

��اض�ة) زم الف��ق ال ��اض�ة (لوا المال�س ال $200.00 $0.00 $200.00
رات، الخدمات التعاقد�ة) رات/الع�ادات الطب�ة/المنافسات (معدات المعسك المعسك $250.00 $0.00 $250.00

رحالت السفر (النقل، السكن، الوج�ات) $900.00 $470.00 $430.00
مأد�ة الف��ق (الوج�ات) $20.00 $20.00 $0.00

ر�ف 1,535.00$                    إجما�� المصا LEGAL NORTON School Fees 2022-2023 ARABIC 2022-8-8

مصادر التم��ل

رُوجع في 10/2/2022
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