
سیاسة المجلس S-10: جدول المصاریف المدرسیة للعام الدراسي 2023-2022
المصاریف المدرسیة للمراحل ما قبل الروضة، واالبتدائیة، واإلعدادیة

معلومات عامة
1.  الحد األقصى للمبلغ السنوي الذي قد یدفعھ الطالب ھو 3000 دوالر.

2.  جمیع المصاریف المدرجة ھي الحد األقصى للمبلغ الذي یدفعھ كل طالب مقابل كل حصة دراسیة أو نشاط ترعاه المدرسة. وقد یكون المبلغ الفعلي المدفوع أقل.

3. والتفاصیل األخرى، اتصل بمسؤول المدرسة.

5. ألنھ لم یقدم تبرًعا.

تعریف

الطفولة المبكرة
خطة اإلنفاق:

تساعد مصاریف التعلیم على تغطیة تكالیف توظیف معلم واحد، ومساعد مھني واحد، والمواد التي تُستخدم في األنشطة الفنیة، ومجموعة التقییم، ووجبة خفیفة صحیة یومی
تساعد مصاریف التسجیل على تغطیة اللوازم والمواد االستھالكیة وطباعة العقد.

مصاریف تُدفَع مرة واحدة مصاریف شھریة
     برنامج ما قبل الروضة غیر المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي لألطفال الذین یبلغون من   

110.00$          مصاریف التعلیم
80.00$          مصاریف التسجیل

         یختلف إجمالي تكلفة البرنامج بناًء على عدد األشھر الدراسیة التي یحضرھا الطالب.
     برنامج ما قبل الروضة غیر المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي لألطفال الذین یبلغون من   

230.00$          مصاریف التعلیم
80.00$          مصاریف التسجیل 

         یختلف إجمالي تكلفة البرنامج بناًء على عدد األشھر الدراسیة التي یحضرھا الطالب.
     برنامج الیوم الكامل لمرحلة ما قبل الروضة غیر المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي لألط      

460.00$          مصاریف التعلیم
80.00$          مصاریف التسجیل 

         یختلف إجمالي تكلفة البرنامج بناًء على عدد األشھر الدراسیة التي یحضرھا الطالب.
     برنامج ما قبل الروضة المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي لمدة ساعتین ونصف في الیو        

45.00$          مصاریف التعلیم
25.00$          مصاریف التسجیل 

         یختلف إجمالي تكلفة البرنامج بناًء على عدد األشھر الدراسیة التي یحضرھا الطالب.
     برنامج ما قبل الروضة المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي لمدة ثالث ساعات في الیوم لأل       

80.00$          مصاریف التعلیم
25.00$          مصاریف التسجیل

         یختلف إجمالي تكلفة البرنامج بناًء على عدد األشھر الدراسیة التي یحضرھا الطالب.
     برنامج الیوم الكامل لمرحلة ما قبل الروضة المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي لألطفال ا     

160.00$          مصاریف التعلیم
25.00$          مصاریف التسجیل 

         یختلف إجمالي تكلفة البرنامج بناًء على عدد األشھر الدراسیة التي یحضرھا الطالب.
     برنامج خیار التعلم عن بعد لمرحلة ما قبل الروضة غیر المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانو       

80.00$          مصاریف التعلیم
25.00$          مصاریف التسجیل 

         یختلف إجمالي تكلفة البرنامج بناًء على عدد األشھر الدراسیة التي یحضرھا الطالب.
     برنامج خیار التعلم عن بعد لمرحلة ما قبل الروضة المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي لأل      

40.00$          مصاریف التعلیم
25.00$          مصاریف التسجیل 

         یختلف إجمالي تكلفة البرنامج بناًء على عدد األشھر الدراسیة التي یحضرھا الطالب.
(PAT) الحصص الدراسیة لولي األمر والطفل معًا ضمن برنامج أولیاء األمور كمعلمین     
80.00$          مصاریف التسجیل (استقدام الموظفین، مستلزمات فنیة، مجموعة التقییم، وجبة خفیفة) سنویًا

المدارس االبتدائیة - عام
مصاریف تُدفَع مرة واحدة

75.00$     رحلة میدانیة للیلة كاملة (اإلقامة، النقل، الطعام، اإلرشاد، اللوازم االستھالكیة)

4.  جمیع الطالب مسؤولون عن دفع تعویض مقابل أي خسارة، أو كسر، أو ضرر یلحقونھ بممتلكات المدرسة. وال تخضع الخسارة، أو الكسر، أو الضرر لشرط اإلعفاء من المصاریف.

3.  یدخل أي مبلغ مدفوع مقابل مشاركة الطالب في حصة دراسیة، أو برنامج، أو نشاط مدرسي في إطار المصاریف الدراسیة ویخضع لشرط اإلعفاء من المصاریف. وللحصول على معلومات حول اإلعفاء من المصاریف الدراسیة

خطط اإلنفاق:  شرح لكیفیة استخدام المنطقة التعلیمیة للمصاریف الُمحصَّلة، بما في ذلك أموال التبرعات.  وسیتم ذكر خطط اإلنفاق في بدایة كل قسم أو بین قوسین بعد اسم/نوع المصاریف.

*** المصاریف التالیة قابلة لإللغاء ما لم یُذكر خالف ذلك ***

6.  ال تسمح المنطقة التعلیمیة بجمع التبرعات من الطالب بصورة فردیة. ویجوز أن یُطلب من الطالب المشاركة في جمع التبرعات بصورة جماعیة. 

5.  یُسمح بالتبرع في كل من المدارس االبتدائیة والثانویة، ولكن تبقى االستجابة لجمیع طلبات التبرع تلك طوعیة. وال یجوز استبعاد أي طالب من نشاط أو برنامج

رُوجع في 10/2/2022
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المدارس اإلعدادیة - عام
مصاریف تُدفَع مرة واحدة

12.00$     مصاریف األنشطة (الدخول، الزینة والدیكورات، الطعام)
10.00$     رحلة میدانیة (النقل، الطعام، الدخول)

115.00$         رحالت األبحاث العلمیة (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، المواد االستھالكیة)
ط األنشطة الدراسیة، المفكرة، المجلد، التقویم الخاصة بالطالب) ط األنشطة الخاصة بالطالب (مخّطِ م األوقات/المجلد/مخّطِ 8.00$     ُمنّظِ

د الخدمة) 25.00$     الكتاب السنوي (تكلفة العنصر یحددھا ُمَزّوِ غیر قابلة لإلعفاء

المدارس اإلعدادیة - مصاریف الحصص الدراسیة
مصاریف تُدفَع مرة واحدة لكل فصل دراسي

     الكورال الغنائي
90.00$          المسابقات والمھرجانات الموسیقیة (الدخول، االنتقال، التحكیم)

17.00$          تكالیف اإلنتاج (مصاریف تأجیر األزیاء، مصاریف تأجیر اإلكسسوارات)
35.00$          الزي الموحد (قمیص، سترة/كنزة/ربطة عنق - عناصر محددة تعتمد على بنیة الكورال الغنائي)

142.00$                    إجمالي المصاریف
المدارس اإلعدادیة - تابع مصاریف الحصص الدراسیة

مصاریف تُدفَع مرة واحدة لكل فصل دراسي
     التعلیم المھني والفني

15.00$          الحصص الدراسیة (اللوازم االستھالكیة)
     اآلالت الموسیقیة

30.00$          تأجیر اآلالت الموسیقیة (إذا لزم األمر، یغطي تكلفة اإلیجار)
90.00$          المسابقات والمھرجانات الموسیقیة (الدخول، االنتقال، التحكیم)

17.00$          تكالیف اإلنتاج (مصاریف تأجیر األزیاء، مصاریف تأجیر اإلكسسوارات)
137.00$                    إجمالي المصاریف

     مختبر العلوم
15.00$          المختبر (المواد االستھالكیة، إنتاج دفاتر مالحظات)

     المسرح والرقص
50.00$          المدرسة الموسیقیة (تصمیم الرقصات، مصاریف تأجیر األزیاء، مصاریف تأجیر اإلكسسوارات، تأجیر المعدات)

17.00$          تكالیف اإلنتاج (مصاریف تأجیر األزیاء، مصاریف تأجیر اإلكسسوارات)
67.00$                    إجمالي المصاریف

     الفنون البصریة
17.00$          الحصص الدراسیة (اللوازم االستھالكیة)

الفصول الدراسیة المفتوحة - تفرض الفصول الدراسیة المفتوحة المصاریف ذاتھا الخاصة بمراحل ما قبل الروضة، والتعلیم االبتدائي، والتعلیم اإلعدادي فیما عدا االستثن 
خطة اإلنفاق:

تساعد المصاریف على تغطیة استقدام الموظفین، واللوازم االستھالكیة، والرحالت المیدانیة، والخدمات التعاقدیة، والوجبات الخفیفة.
مصاریف شھریة

6 دوالرات في الساعة     رعایة ما بعد الیوم الدراسي $250.00
75.00$ 6 دوالرات في الساعة     رعایة ما قبل الیوم الدراسي

15 دوالًرا في الیوم     األنشطة اإلثرائیة في ریاض األطفال $225.00
275.00$     نصف یوم في مرحلة ما قبل الروضة
550.00$     یوم كامل في مرحلة ما قبل الروضة

نفقات البنود
600.00$     الرحالت العلمیة للصف الثامن (النقل، اإلقامة، مصاریف مشاركة الموردین، الطعام، اللوازم االستھالكیة)
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أنشطة ما بعد المدرسة والتعلیم المجتمعي
خطة اإلنفاق:

تساعد المصاریف على تغطیة اللوازم االستھالكیة، والخدمات التعاقدیة، والرحالت المیدانیة، والدخول، والنقل، والوجبات الخفیفة.

مصاریف تُدفَع مرة واحتكون مصاریف التسجیل والنقل غیر قابلة لالسترداد. مصاریف أسبوعیة
       المخیم الصیفي للمدارس االبتدائیة غیر المؤھلة للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي

85.00$               مصاریف التسجیل والنقل 
250.00$               مصاریف التعلیم

       المخیم الصیفي للمدارس االبتدائیة المؤھلة للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي
20.00$               مصاریف التسجیل والنقل 

75.00$               مصاریف التعلیم
لكل حصة دراسیة

20.00$     الحصص الدراسیة بعد المدرسة للمرحلة االبتدائیة واإلعدادیة المؤھلة للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي 

75.00$     الحصص الدراسیة الصیفیة للمرحلة االبتدائیة واإلعدادیة المؤھلة للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والث
مصاریف تُدفَع مرة واحدة مصاریف شھریة

       برنامج أنشطة ما بعد المدرسة للمرحلة االبتدائیة المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي 
15.00$               مصاریف التسجیل والنقل 

50.00$               مصاریف التعلیم
       برنامج أنشطة ما بعد المدرسة للمرحلة االبتدائیة غیر المؤھل للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي

50.00$               مصاریف التسجیل والنقل 
260.00$               مصاریف التعلیم

      األنشطة اإلثرائیة اإلضافیة للمرحلة االبتدائیة واإلعدادیة غیر المؤھلة للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي 

250.00$               مصاریف التعلیم للنشاط
د الخدمة*               تختلف التكلفة بناًء على برنامج ُمَزّوِ

      األنشطة اإلثرائیة اإلضافیة للمرحلة االبتدائیة واإلعدادیة المؤھلة للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثان

100.00$               مصاریف التعلیم للنشاط
د الخدمة*               تختلف التكلفة بناًء على برنامج ُمَزّوِ

       برنامج أنشطة ما بعد المدرسة للمرحلة االبتدائیة من ریاض األطفال وحتى الصف الثامن

25.00$               مصاریف التسجیل والنقل 
75.00$               مصاریف التعلیم

      برنامج أنشطة ما بعد المدرسة للمرحلة اإلعدادیة من ریاض األطفال وحتى الصف الثامن

25.00$               مصاریف التسجیل والنقل 
100.00$               مصاریف التعلیم 

      برنامج أنشطة ما بعد المدرسة للمرحلة اإلعدادیة لكل حصة دراسیة

25.00$               مصاریف التسجیل والنقل 
100.00$               مصاریف التعلیم 

       البرامج الصیفیة للمدارس اإلعدادیة غیر المؤھلة للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي
25.00$               مصاریف التسجیل والنقل 

100.00$               مصاریف التعلیم
       البرامج الصیفیة للمدارس اإلعدادیة المؤھلة للحصول على مساعدة مالیة في إطار الباب األول (TITLE I) من قانون التعلیم االبتدائي والثانوي

25.00$               مصاریف التسجیل والنقل 
75.00$               مصاریف التعلیم

      األنشطة داخل المدرسة اإلعدادیة
80.00$               مصاریف التعلیم (الزي الموحد، الحكام) لكل موسم

التعلیم للطالب القادمین من خارج الوالیة
مصاریف سنویة LEGAL NORTON School Fees 2022-2023 ARABIC 2022-8-8

8,526.00$          المصاریف التعلیمیة لغیر المقیمین (رواتب ومزایا المعلمین، صیانة المباني، اللوازم التعلیمیة) غیر قابلة لإلعفاء

رُوجع في 10/2/2022
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