سياسة المجلس :S-10
مصاريف الطالب واإلعفاء منها
المراجع
اإلجراءات اإلدارية الخاصة بسياسة المجلس S-10
ملحق قانون يوتا المادة ( Defacing or Injuring School Property – Student’s Liability ,53G-8-212تشويه وتخريب ممتلكات المدرسة  -مسؤولية الطالب)
ملحق قانون يوتا مادة ( Student Fees, Deposits, and Charges ,53G-7-503-505مصاريف الطالب والدفعات المقدمة والرسوم)
قانون يوتا اإلداري ( School Fees,R277-407مصاريف المدرسة)
السياسة
يضمن مجلس التعليم في منطقة مدينة سولت ليك التعليمية توفير تعليم مجاني لجميع طالب المنطقة الملتحقين بالصفوف من رياض األطفال وحتى الصف السادس .وبالنسبة إلى
الطالب الذين يدرسون في الصفوف من السابع وحتى الثاني عشر ،فإن المجلس يُقِر بالحاجة إلى مصاريف الطالب لتمويل برامج وأنشطة مدرسية ودورات دراسية معينة ،لكنه
يبقى ملتز ًما في الوقت ذاته بتخفيف عبء الضغوط المالية ل مصاريف الطالب عن كاهل العائالت .ويتمثل الهدف من فرض المصاريف المدرسية في مساعدة المدارس على استرداد
التكاليف التي تتكبدها ومن دون تحقيق أي ربح .وينبغي بذل كل جهد ممكن لتقليل مصاريف الطالب إلى الحد األدنى .وتتوفر الفرصة أمام الجمهور مرتين كل عام إلبداء الرأي في
الجدول المقترح للمصاريف قبل موافقة المجلس عليه واعتماده .ستعتمد المنطقة التعليمية المصاريف ،وإجراءات اإلعفاء منها ،واسترداد األموال وتُنفِذها وفقًا لقانون الوالية وهذه
السياسة.
إن الغرض من هذه السياسة هو السماح بإنشاء نظام منهجي للمصاريف المعقولة وإدارته ،وتقديم إخطار سنوي للطالب وأولياء أمورهم/األوصياء عليهم بجدول المصاريف المعتمد
من المجلس وإجراءات اإلعفاء من المصاريف ،ومنع الممارسات التي تستبعد الطالب غير القادرين على دفع المصاريف من المشاركة في األنشطة التي ترعاها المدرسة أو تُشكِل
عبئًا على ا لطالب أو األسرة بسبب تأثيرها السلبي على المشاركة.
ستحدد المنطقة التعليمية عملياتها المحددة لتنفيذ سياسة المجلس هذه من خالل اإلجراءات اإلدارية الملحقة بها.
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يجب أال يتم تعريض أي موظف أو طالب تابع للمنطقة التعليمية للتمييز فيما يتعلق بالتوظيف أو أي برنامج أو نشاط تابع للمنطقة التعلي مية على أساس السن ،أو اللون ،أو اإلعاقة ،أو النوع ،أو الهوية الجنسية ،أو المعلومات الوراثية ،أو
متساو وفرص متكافئة فيما يتعلق بالحصول على البرامج ،والخدمات ،والوظائف بما في ذلك،
األصل القومي ،أو الحمل ،أو العِرق ،أو الدين ،أو الجنس أو التوجه الجنسي ،أو وضع المحاربين القدامى .وتلتزم المنطقة التعليمية بتوفير وصول
ٍ
السياسات ،وإجراءات الشكاوى ،وإمكانية الوصول إلى البرامج ،واستخدام مرافق ا لمنطقة التعليمية ،وأماكن السكن ،وغيرها من األمور المتعلقة بتكافؤ فرص العمل ،كما توفر المنطقة التعليمية الحق في الوصول المتكافئ إلى مرافق
المنطقة التعليمية لجميع مجموعات الشباب المدرجة في الباب  36من قانون الواليات المتحدة ،بما في ذلك مجموعات الكشافةُ .
عيِ ن الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمييز غير القانوني والتحرش
واالنتقام :تينا هاتش ،قسم االمتثال والتحقيقات .East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111، (801) 578-8388 440 ،يمكنكم أي ً
ضا االتصال بمكتب الحقوق المدنية في .Denver, CO, (303) 844-5695
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