Chính sách của Hội đồng S-10:
Phí và Chương trình miễn lệ phí dành cho
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Các thủ tục Hành chính cho Chính sách của Hội đồng S-10
Utah Code Ann. §53G-8-212, Làm hư hao hoặc Tổn thất Tài sản của Trường – Trách nhiệm của Học sinh
Utah Code Ann. §§53G-7-503-505, Lệ phí, Ký quỹ, Phí của Học sinh
Utah Admin. Code R277-407, Học phí

CHÍNH SÁCH
Hội đồng Giáo dục Khu học chánh Salt Lake City đảm bảo cung cấp giáo dục miễn phí cho tất cả học sinh của học khu từ mẫu
giáo đến lớp 6. Đối với học sinh lớp 7 đến lớp 12, hội đồng nhận thấy cần có phí học sinh để gây quỹ cho một số chương
trình, hoạt động, và khóa học, nhưng cam kết tối thiểu hóa sự ảnh hưởng tài chính lên các gia đình. Mục đích khi thu phí
trường học là để hỗ trợ trường thu hồi chi phí chứ không nhằm mục đích thu lợi nhuận. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để
giữ cho phí học sinh ở mức tối thiểu. Mỗi năm, cộng đồng có hai cơ hội để đóng góp ý kiến về biểu phí đề xuất trước khi
được hội đồng thông qua và áp dụng. Khu học chánh sẽ áp dụng và thực hiện thu phí, miễn lệ phí, và thủ tục hoàn trả theo
luật của bang và chính sách này.
Mục đích của chính sách này là thiết lập và quản lý hệ thống thu phí hợp lý theo trình tự, thông báo thường niên cho học sinh
và phụ huynh/người giám hộ của học sinh về biểu phí và thủ tục miễn lệ phí mà hội đồng đã phê duyệt, và cấm các hành vi
loại trừ những học sinh không thể đóng tiền tham gia các hoạt động do nhà trường tài trợ hoặc tạo gánh nặng cho học sinh
hoặc gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến việc tham gia hoạt động.
Khu học chánh sẽ đặt ra những quy trình cụ thể để thực hiện chính sách này của hội đồng kèm theo các thủ tục hành chính.
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Không có nhân viên hoặc học sinh nào của học khu phải chịu sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng hoặc trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào của học khu trên cơ sở tuổi tác, màu da, tình trạng khuyết
tật, giới tính, thông tin di truyền, nguồn gốc quốc gia, tình trạng mang thai, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng cựu chiến binh. Học khu cam kết cung cấp quyền tiếp cận và cơ
hội bình đẳng trong các chương trình, dịch vụ và việc làm của học khu, bao gồm cả các chính sách, quy trình khiếu nại, khả năng tiếp cận chương trình, sử dụng cơ sở của học khu, nơi ăn chốn ở và các cơ hội
việc làm bình đẳng khác. Học khu cũng cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng vào các cơ sở của học khu cho tất cả các nhóm thanh thiếu niên được liệt kê trong Tiêu đề 36 của Bộ luật Hoa Kỳ, bao gồm cả các
nhóm hướng đạo. Những người sau đây đã được chỉ định để xử lý các yêu cầu và khiếu nại về phân biệt đối xử bất hợp pháp, quấy rối và trả thù: Tina Hatch, Tuân thủ và Điều tra, 440 East 100 South, Salt Lake
City, Utah 84111, (801) 578-8388. Quý vị cũng có thể liên hệ với Văn phòng Nhân quyền, Denver, CO, (303) 844-5695.
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