
Biểu phí theo Chính sách của Hội đồng S-10 2022-2023
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – HOẠT ĐỘNG UHSAA

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.  chi tiết khác, hãy liên hệ với người quản lý của trường.

5. vì không tham gia quyên góp.

ĐỊNH NGHĨA

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA UHSAA – Các khoản phí sau có thể được miễn giảm, trừ phi có quy định khác

Chi phí Vật dụng Tự chi trả Gây quỹ*
BÓNG CHÀY

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $110.00 $0.00 $110.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $0.00 $25.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $0.00 $200.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $305.00 $595.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $0.00 $20.00

                    Tổng Phí $1,555.00
BÓNG RỔ NAM  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống, trò chơi video (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $100.00 $100.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $100.00 $150.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $98.00 $802.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,545.00
BÓNG RỔ NỮ  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống, trò chơi video (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $110.00 $90.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $900.00 $0.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,545.00
ĐỘI CỔ VŨ  

Phí Tham gia (phí giải đấu, phí thành liên đoàn quốc gia, phí trọng tài) $60.00 $60.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $250.00 $0.00
Đồng phục (trang phục buổi diễn đã chọn) $800.00 $0.00 $800.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $600.00 $300.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $2,055.00
XUYÊN QUỐC GIA  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $90.00 $0.00 $90.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $200.00 $0.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $840.00 $60.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,535.00
DRILL  

Phí Tham gia (đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, đồng phục trò chơi, thuê dụng cụ tập luyện) $600.00 $300.00 $300.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Đồng phục (trang phục buổi diễn đã chọn) $800.00 $800.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $200.00 $0.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $250.00 $0.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $650.00 $250.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $2,845.00

NGUỒN QUỸ

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 

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 

6.  Khu học chánh không cho phép gây quỹ học sinh cá nhân. Các học sinh được yêu cầu tham gia gây quỹ nhóm. 

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. 

*Các hoạt động gây quỹ khác nhau tùy theo trường học. Số tiền huy động được thông qua việc gây quỹ không được đảm bảo, điều này có thể dẫn đến chi phí tự trả cao hơn.

đã chỉnh sửa ngày 10/02/2022



TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – HOẠT ĐỘNG UHSAA tiếp theo

Chi phí Vật dụng Tự chi trả Gây quỹ*
BÓNG BẦU DỤC  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống, trò chơi video (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $0.00 $200.00
Mũ Bảo hộ (tân trang, chứng nhận) $55.00 $0.00 $55.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Hoạt động trước trận đấu (tiêu khiển, hoạt động nhóm, bữa ăn) $96.00 $96.00 $0.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $700.00 $200.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,696.00
PHÁP Y  

Phí Tham gia (đồng phục đội gây quỹ một phần, đồng phục tập luyện/khởi động) $60.00 $60.00 $0.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $250.00 $0.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $600.00 $300.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,230.00
GÔN  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống, cây xanh, túi gôn) $120.00 $0.00 $120.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $200.00 $0.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $900.00 $0.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $15.00 $5.00

                    Tổng Phí $1,565.00
BÓNG VỢT NAM  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống, trò chơi video (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $200.00 $0.00
Mũ Bảo hộ (tân trang) $50.00 $0.00 $50.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $250.00 $0.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $425.00 $475.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,595.00
BÓNG VỢT NỮ  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống, trò chơi video (HUDL)) $100.00 $100.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $0.00 $25.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $0.00 $200.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $425.00 $475.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,545.00
BÓNG ĐÁ NAM  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $100.00 $0.00 $100.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $0.00 $25.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $200.00 $0.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $80.00 $170.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $900.00 $0.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,545.00
BÓNG ĐÁ NỮ  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $100.00 $100.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $0.00 $200.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $590.00 $310.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,545.00
BÓNG MỀM  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $110.00 $110.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $0.00 $25.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $100.00 $100.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $100.00 $150.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $605.00 $295.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $0.00 $20.00

                    Tổng Phí $1,555.00

NGUỒN QUỸ

đã chỉnh sửa ngày 10/02/2022



TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – HOẠT ĐỘNG UHSAA tiếp theo

Chi phí Vật dụng Tự chi trả Gây quỹ*
BƠI  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $100.00 $100.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $200.00 $0.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $250.00 $0.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $664.00 $215.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,495.00
QUẦN VỢT  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $170.00 $170.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $200.00 $0.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $575.00 $325.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,615.00
ĐIỀN KINH  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $75.00 $25.00 $50.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $200.00 $0.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $250.00 $0.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $900.00 $0.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,520.00
BÓNG CHUYỀN  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $90.00 $90.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $0.00 $200.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $450.00 $450.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,535.00
ĐẤU VẬT  

Phí Tham gia (đồng phục thi đấu, đồng phục tập luyện/khởi động) $50.00 $50.00 $0.00
Phụ phí (dụng cụ thể thao hướng dẫn, phí vào cửa, thuê dụng cụ tập luyện, trạm nước uống) $90.00 $90.00 $0.00
Thể chất (dịch vụ hợp đồng) $25.00 $25.00 $0.00
Gói Tinh thần (trang bị nhóm) $200.00 $0.00 $200.00
Trại/Phòng khám/Giải đấu (trang bị trại, dịch vụ hợp đồng) $250.00 $0.00 $250.00
Du lịch (phương tiện đi lại, lưu trú, bữa ăn) $900.00 $470.00 $430.00
Tiệc nhóm (bữa ăn) $20.00 $20.00 $0.00

                    Tổng Phí $1,535.00 LEGAL NORTON School Fees 2022-2023 VIETNAMESE 2022-8-8

NGUỒN QUỸ

đã chỉnh sửa ngày 10/02/2022
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