
GLENVIEW SCHOOL DISTRICT 34
2021-22 ОНЫ ОЮУТНЫ ТӨЛБӨР

Hoffman Сургууль
2000 Harrison St, Glenview, IL  60025

Оюутны нэр _____________________________________________________________ Анги __________

Эцэг Эх/Асран Хамгаалагчийн нэр ___________________________________ Утас  _______________

2021-22 онд үнэгүй/хөнгөлөлттэй үнээр өдрийн хоолонд хамрагдах өргөдлийг 8-р сард Дүүргийн гэр
бүлүүдэд шуудангаар илгээнэ. Хэрэв гэр бүлүүд сургуулийн бүртгэлийн хураамжаа төлсөн боловч ч үдийн
хоолонд үнэгүй/хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах өргөдлөө хожим гаргасан тохиолдолд НӨХӨН ТӨЛБӨР-ийг
сургалтын албаар дамжуулан хүснэ.

Таны хүүхдэд хамааралтай ШААРДЛАГАТАЙ төлбөрийн урд тэмдэг тавина уу.

3-5-р ангийн төлбөр
Үүнд: Ном, 1:1 (iPad), гэрийн даалгавар тэмдэглэх дэвтэр.

________ $210.00 ЭРТ БҮРТГЭЛИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ - 5/31/21-ний дотор бүрэн
төлсөн байх

________ $260.00 5/31/21-ээс хойш төлөх төлбөр

________ $6.00 Аман хуур хөгжим (3-р ангийн сурагчдад хэрэгтэй. Шаардлагатай бол
оруулна уу)

Таны хүүхдэд хамааралтай шаардлагатай бус НЭМЭЛТ төлбөрийн урд тэмдэг тавина уу.

4-5-р ангийн Хөгжмийн Зэмсэг

________ $60.00 Band (Үлээвэр найрал хөгжим)

________ $60.00 Orchestra (Сонгодог найрал хөгжим)

* Автобусаар зорчих төлбөр

________ $405.00 7-р сарын 1-нээс өмнө

________ $455.00 7-р сарын 1-нээс хойш

* Хэрэв оюутан сургуулиас 1 1/2 миль хүрэхгүй зайд амьдардаг мөн  заасан аюултай замаар хөндлөн гардаггүй бол
эцэг эх хүүхдээ төлбөртэй автобусаар явуулах өргөдлийг гаргаж болно.



ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ

1. ЧЕК бичих
Оюутан тус бүрт зориулсан 1 төлбөрийн хуудсыг 1 чекийн хамт бөглөөд  Hoffman сургуулийн

оффис эсвэл Дүүргийн Захиргааны байранд ирүүлнэ үү.

Чекийг Glenview School District 34 гэж хаяглан бичих
ЭСВЭЛ

2. ОНЛАЙН-аар шилжүүлэг хийх
www.glenview34.org вэбсайт руу ороод:
For Students & Families (Оюутнууд ба Гэр бүлд) сонголтыг хийгээд
Fees (Төлбөр) -ийг дарна
e~Funds for Schools: (Сургуулийн Е-санхүүжилт)-рүү орж
Pay for Student Fees (required) or Optional Fees (Оюутны төлбөрийг төлөх (шаардлагатай)
эсвэл сонголт бүхий нэмэлт төлбөр) дарах
Continue as Guest, Login or Create an account (Зочин хэлбэрээр үргэлжлүүлэн орох,
Нэвтрэн орох эсвэл Данс шинээр үүсгэх) дарах
(Шаардлагатай бол овог нэр, оюутны ID дугаар оруулах)
Student’s name (Оюутны нэр) дээр дарна уу
Add all fees (Бүх төлбөрийг нэмэх)-ийг дарах
үүний дараа

(Онлайн зээлийн картын төлбөр хийхэд $2.65 / eCheck төлбөрт $1.00 хураамж авна.)

http://www.glenview34.org

