
سیاسة المجلس S-10: جدول المصاریف المدرسیة للعام الدراسي 2023-2022
المدارس الثانویة

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

.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  .2

.والتفاصیل األخرى، اتصل بمسؤول المدرسة .3

.ألنھ لم یقدم تبرًعا .5

تعریف

المدارس الثانویة 
نفقات البنود   

30.00$     األنشطة (اللوازم االستھالكیة، الطعام، القمصان، الموردین)
5.00$     االستعداد الختبار ACT (المواد االستھالكیة)

75.00$     قبعة وعباءة - مراسم التخرج (تكلفة تأجیر المالبس، الزي الرسمي للتخرج)
5.00$     الحفالت الموسیقیة/العروض/األنشطة الریاضة (مصاریف الدخول)

20.00$     مصاریف عضویة النادي - ذات الصلة بالمنھج الدراسي (اللوازم االستھالكیة، األنشطة، تكالیف المورد)
20.00$     تعویض النقاط الدراسیة (المواد االستھالكیة)

15.00$     أنشطة الرقص - الرسمیة (أعمال الزینة والدیكورات، والطعام، وتكالیف المورد)
5.00$     أنشطة الرقص - النقري (أعمال الزینة والدیكورات، والطعام، وتكالیف المورد)

150.00$     تعلیم قیادة السیارات (استقدام الموظفین، مدرسة تعلیم القیادة) غیر قابلة لإلعفاء بعد المحاولة األولى
165.00$          تعلیم قیادة السیارات عبر اإلنترنت (استقدام الموظفین، مدرسة تعلیم القیادة) غیر قابلة لإلعفاء بعد المحاولة األولى

10.00$          مصاریف تفویت حصة تعلیم القیادة (استقدام الموظفین، مدرسة تعلیم القیادة)
((DMV) مجانًا في قسم المركبات) 25.00$          اختبار القیادة النھائي على الطریق

20.00$     الرحالت المیدانیة (النقل، الدخول، اللوازم االستھالكیة)
3.00$     المجلة األدبیة (تكالیف الطباعة)
3.00$     الجریدة/المطبوعات (الطباعة)

1.00$     بیان الدرجات الرسمي (الطباعة)
25.00$     تصریح وقوف السیارات (مراقبة مواقف السیارات، طباعة التصریح) غیر قابلة لإلعفاء

5.00$     بدل فاقد لبطاقة الھویة (طباعة)
د الخدمة) 20.00$     اختبار ختم إجادة لغتین (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ
30.00$     حفل تخرج السنة األخیرة (الدخول، األنشطة، الطعام)

3.00$     معرض العلوم (تكالیف إقامة المعرض)
1.00$     حافلة SPIRIT (النقل)

8.00$     دلیل/مفكرة/تقویم الطالب (طباعة)
د الخدمة) م مھام الطالب (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ 5.00$     منّظِ

د الخدمة) یُخفض السعر إلى 50 دوالًرا إذا ُطِلب قبل 30 سبتمبر. 60.00$     الكتاب السنوي (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ غیر قابلة لإلعفاء

مصاریف الدورات الدراسیة بالمدارس الثانویة 
نفقات البنود

الدورات الدراسیة 
30.00$     علم الفلك/علم الحیوان (تكالیف السفر لیالً، بما في ذلك الوجبات، والسكن، والنقل)

25.00$     أنشطة الرقص للمبتدئین/ذوي الخبرة المتوسطة (تكالیف السفر لیالً، بما في ذلك الوجبات، والسكن، والنقل)
25.00$     الطالب الجدد من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة (تكالیف السفر لیالً، بما في ذلك الوجبات، والسكن، والنقل)

 20.00$         الصحة (اللوازم االستھالكیة، التدریب على اإلنعاش القلبي الرئوي (CPR) من مورد خارجي)
10.00$     الریاضیات/مختبر الریاضیات (المواد االستھالكیة ودفتر المالحظات، تكالیف المنافسات)

د) 50.00$     فرقة التشجیع الموسیقیة (الزي الموحَّ
10.00$     التربیة البدنیة/األنشطة الحیاتیة/اللیاقة البدنیة للحیاة (القمیص، اللوازم االستھالكیة)

900.00$     الدراسات االجتماعیة للمرحلة الثانویة (تكالیف السفر لیالً، بما في ذلك الوجبات، والسكن، والنقل)
قد یتم تمویل جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل أنشطة جمع التبرعات الجماعیة*     

40.00$     مختبر العلوم (المواد واللوازم االستھالكیة في المختبر)
45.00$     الفنون البصریة (مواد ملف األعمال الفنیة، المواد االستھالكیة)

((APPL) تكالیف االختبار الحاسوبي لتقییم األداء فیما یتعلق بإجادة اللغات) 10.00$     اللغات العالمیة
355.00$     الكتاب السنوي (تكالیف السفر لیالً، بما في ذلك السكن، والنقل، والوجبات)

دورات دراسیة - دورات دراسیة تتضمن مصاریف متعددة
التعیین المتقدم

60.00$         مختبر التعیین المتقدم (مواد المشروع االستھالكیة، ملف األعمال الفنیة، لوازم دفاتر المالحظات)
د الخدمة) 150.00$         ندوة التعیین المتقدم (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ

150.00$         بحث التعیین المتقدم (السعر یحدده البائع)
د الخدمة) 105.00$         اختبار التعیین المتقدم (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ

د الخدمة إذا قام الطالب بالتسجیل لالختبار بعد تاریخ 15 نوفمبر) 45.00$         مصاریف تأخر أداء االختبار (یتم تحدید المصاریف من قبل ُمَزّوِ
90.00$         رحلة العلوم البیئیة اللیلیة الخاصة بالتعیین المتقدم (تكالیف السفر لیالً، بما في ذلك السكن، والنقل، والوجبات)

600.00$                     إجمالي المصاریف - تختلف بناًء على الدورات المختارة وعدد االختبارات التي یتم أداؤھا
الرقص  

25.00$         مصاریف الدورة الدراسیة للمبتدئین/متوسطي الخبرة (تصمیم الرقصات، المتخصصون الضیوف)
دة) 400.00$         فرقة الرقص (حصص إجادة الرقص، الحكام/التحكیم، اإلكسسوارات، األزیاء الموحَّ

225.00$         معسكر الرقص المترافق (النقل، اإلقامة، الطعام، تصمیمات الرقصات، المتخصصون الضیوف، تكالیف الموردین)
15.00$         مأدبة (الطعام)

900.00$         رحالت السفر (اإلقامة، النقل، الوجبات، الحفالت الموسیقیة، المدربین، العیادات، األنشطة)
قد یتم تمویل جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل أنشطة جمع التبرعات الجماعیة*         

1,565.00$                     إجمالي المصاریف
المناظرة  

45.00$        مصاریف الدورة التدریبیة (المواد االستھالكیة، ملفات األعمال، دفاتر المالحظات، التحكیم)
500.00$        رحالت السفر (النقل، الوجبات، السكن)

قد یتم تمویل جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل أنشطة جمع التبرعات الجماعیة؛ وقد یتم فرض تكالیف سفر*         
          إضافیة لمجموعة معینة من الطالب

د الخدمة) 15.00$         عضویة الدوري الوطني (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ
560.00$                     إجمالي المصاریف

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  .3

.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  .4
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  .5

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

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

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

رُوجع في 10/2/2022



سیاسة المجلس S-10: جدول المصاریف المدرسیة للعام الدراسي 2023-2022
المدارس الثانویة

دورات دراسیة - تابع دورات دراسیة تتضمن مصاریف متعددة
الدراما/المسرح  

25.00$       مصاریف الدورة التدریبیة (تصمیم الرقصات، القمیص، المنافسة، المؤتمر)
25.00$       العرض الموسیقي (اللوازم االستھالكیة، تكالیف اإلنتاج، القمصان)

15.00$       مأدبة (الطعام)
400.00$       رحالت السفر (النقل، الوجبات، اإلقامة، تكالیف العیادة، المدربون الضیوف)

قد یتم تمویل جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل أنشطة جمع التبرعات الجماعیة؛ وقد یتم فرض تكالیف سفر*         
          إضافیة لمجموعة معینة من الطالب

465.00$                     إجمالي المصاریف
اآلالت الموسیقیة  

60.00$       مصاریف الصف (األطباء، الحكام، المرافقون، تكالیف اإلنتاج االستھالكیة، القمصان، المنافسة، المؤتمر)
15.00$       مأدبة (الطعام)

د الخدمة) 30.00$       تأجیر اآلالت الموسیقیة (إذا لزم األمر، فالتكلفة یحددھا ُمَزّوِ
60.00$       جاكیت الضابط (الجاكیت)

800.00$       رحالت السفر (النقل، الوجبات، اإلقامة، الحفالت الموسیقیة، العیادات، األنشطة)
قد یتم تمویل جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل أنشطة جمع التبرعات الجماعیة؛ وقد یتم فرض تكالیف سفر*         

          إضافیة لمجموعة معینة من الطالب
965.00$                     إجمالي المصاریف

"IB" - البكالوریا الدولیة  
235.00$        البكالوریا الدولیة في الرقص (تكالیف معلمي حصص اإلجادة، تكالیف إنتاج الحدث، مصاریف التحكیم)

60.00$        مختبرات البكالوریا الدولیة - العلوم، الریاضیات، األنشطة الفنیة، اللغة اإلنجلیزیة (المواد االستھالكیة، دفاتر المالحظات)
د الخدمة) 140.00$        اختبار البكالوریا الدولیة (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ

435.00$                     إجمالي المصاریف - تختلف بناًء على الدورات المختارة وعدد االختبارات التي یتم أداؤھا
نادي التشجیع

50.00$       مصاریف الدورة الدراسیة (الزینة والدیكورات، تكالیف الطباعة، الوجبات)
370.00$       الزي الموحد (قمیص، جیبة، حذاء، أدوات التشجیع، إلخ)

420.00$                     إجمالي المصاریف
البیانو

30.00$       مصاریف الدورة التدریبیة (دفتر المالحظات الخاص بالفرد)
د الخدمة أو التكالیف التي تتحملھا المقاطعة للشراء، اإلصالح، الخدمة/التنظیف) 30.00$       تأجیر لوحة المفاتیح (إذا لزم األمر، فالتكلفة یحددھا ُمَزّوِ

60.00$                     إجمالي المصاریف
(ROTC) برنامج فیلق تدریب ضباط االحتیاط  

د 10.00$         الزي الموحَّ
900.00$         رحالت السفر (النقل، الوجبات، السكن)

910.00$                     إجمالي المصاریف
حكومة الطالب/المجلس االستشاري الطالبي/مسؤول النادي المدرسي  

د (سترة) 250.00$         الزي الموحَّ
470.00$         رحالت السفر (السكن، النقل، الوجبات)

قد یتم تمویل جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل أنشطة جمع التبرعات الجماعیة*          
720.00$                     إجمالي المصاریف

الموسیقى الصوتیة  
35.00$       مصاریف الصف (المرافقون، األطباء، الحكام، المواد االستھالكیة، القمیص، المنافسة)

15.00$       مأدبة (الطعام)
125.00$       األزیاء الموحدة (مالبس المجموعة المختارة ألداء العروض)

60.00$       جاكیت الضابط (الجاكیت)
800.00$       رحالت السفر (النقل، الوجبات، اإلقامة، األنشطة، المدربون الضیوف، تیشرتات الحفالت)

قد یتم تمویل جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل أنشطة جمع التبرعات الجماعیة؛ وقد یتم فرض تكالیف سفر*         
          إضافیة لمجموعة معینة من الطالب

1,035.00$                     إجمالي المصاریف
(CTE) التعلیم المھني والفني

نفقات البنود
دورات التعلیم المھني والفني الدراسیة - عام

25.00$         مصاریف الدورة التدریبیة (اللوازم االستھالكیة)
دورات التعلیم المھني والفني الدراسیة - دورات دراسیة تتضمن مصاریف إضافیة

مساعد تمریض معتَمد  
25.00$         مصاریف الدورة التدریبیة (اللوازم االستھالكیة)

17.00$         شھادة اإلنعاش القلبي الرئوي (التكلفة تحددھا الوكالة التي تجري االختبار)
         متطلبات طبیة

د الخدمة) متغیرة                 التطعیمات (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ
د الخدمة) 30.00$                 اختبار السل من خطوتین (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ

د الخدمة) 30.00$                 اختبار البول للكشف عن تناول العقاقیر (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ
90.00$         شھادة اختبار المھارات (التكلفة تحددھا الوكالة التي تجري االختبار)

192.00$                     إجمالي المصاریف - باستثناء تكالیف التطعیمات
اختصاصي طب الطوارئ/وظائف طب الطوارئ  

25.00$         مصاریف الدورة التدریبیة (اللوازم االستھالكیة)
د الخدمة) 17.00$              شھادة اإلنعاش القلبي الرئوي (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ

د الخدمة) 110.25$              ترخیص فني طب الطوارئ (EMT) (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ
98.00$              اختبار اختصاصي طب الطوارئ الوطني (التكلفة تحددھا الوكالة التي تجري االختبار)

250.25$                     إجمالي المصاریف
علوم الغذاء والتغذیة  

25.00$         مصاریف الدورة التدریبیة (اللوازم والمواد االستھالكیة)
25.00$         تصریح مناولي المواد الغذائیة (المصاریف تحددھا وزارة الصحة في والیة یوتا)

50.00$                     إجمالي المصاریف
المساِعد الطبي   

25.00$         مصاریف الدورة التدریبیة (اللوازم االستھالكیة)
17.00$         فحص التحقق من الخلفیة المھنیة (التكلفة تحددھا الوكالة الحكومیة)

17.00$         شھادة اإلنعاش القلبي الرئوي (التكلفة تحددھا الوكالة التي تجري االختبار)
         متطلبات طبیة

د الخدمة) 51.00$                 األجسام المضادة السطحیة لفیروس التھاب الكبد B (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ
د الخدمة) متغیرة                 التطعیمات (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ

د الخدمة) 30.00$                 اختبار السل من خطوتین (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ
د الخدمة) 30.00$                 اختبار البول للكشف عن تناول العقاقیر (التكلفة یحددھا ُمَزّوِ

90.00$         شھادة اختبار المھارات (التكلفة تحددھا الوكالة التي تجري االختبار)
260.00$                     إجمالي المصاریف - باستثناء تكالیف التطعیمات

برنامج البدایة االحترافیة في فن الطھي   

رُوجع في 10/2/2022



سیاسة المجلس S-10: جدول المصاریف المدرسیة للعام الدراسي 2023-2022
المدارس الثانویة

25.00$         مصاریف الدورة التدریبیة (اللوازم والمواد االستھالكیة)
25.00$         الزي الموحد (تصمیم معطف مخصص للطاھي)

50.00$                     إجمالي المصاریف

رُوجع في 10/2/2022
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المدارس الثانویة

المدارس الثانویة - اتحادات تعلیم طالب التعلیم المھني والفني مھارات القیادة
نفقات البنود

(CTSO) - DECA، FBLA، FCCLA، FFA، HOSA، SKILLS USA، TSA منظمات الطالب المھنیین والفنیین
20.00$          رسوم العضویة على مستوى الوالیة وعلى المستوى الوطني (تحددھا الھیئة المعنیة)

20.00$          مؤتمر القیادة في فصل الخریف الذي تعقده منظمة الطالب المھنیین والفنیین (CTSO)، المنافسات والفعالیات اإلقلیمیة والتابعة للوالیة (النقل، الدخول)
900.00$          السفر للمنافسات الوطنیة التي تعقدھا منظمة الطالب المھنیین والفنیین (CTSO) (النقل، اإلقامة، الوجبات)

قد یتم دفع جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل المنح و/أو أنشطة جمع التبرعات *                 
105.00$          حزمة روح الفریق التابعة لمنظمة الطالب المھنیین والفنیین (CTSO) (تیشیرت، أو جاكیت، أو قمیص، أو قمیص ریاضي)

1,045.00$                     إجمالي المصاریف لكل عضویة أو فعالیة
التسجیل المتزامن 

نفقات البنود
الدورات الدراسیة

40.00$          مصاریف تقدیم الطلب (رسوم التسجیل في الجامعة، مرة واحدة فقط) غیر قابلة لإلعفاء
5.00$          التكلفة لكل ساعة دراسیة معتمدة (التكلفة التي تحددھا الوالیة لساعات الدراسة المعتمدة یتم ذكرھا في بیان درجات الطالب الجامعیة) غیر قابلة لإلعفاء

79.00$          الوصول عبر اإلنترنت (كتاب مدرسي إلكتروني ومواد تعلیمیة یتم دفعھا مباشرة إلى الكلیة أو الجامعة) غیر قابلة لإلعفاء
124.00$                     إجمالي المصاریف

المدارس الثانویة - أندیة المناھج الدراسیة - مستوى المنافسة
نفقات البنود

نموذج ھیئات األمم المتحدة
20.00$          مصاریف عضویة النادي (اللوازم االستھالكیة، األنشطة، تكالیف المورد)

800.00$          رحالت السفر (النقل، السكن، الوجبات)
قد یتم دفع جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل المنح و/أو أنشطة جمع التبرعات *                 

820.00$                     إجمالي المصاریف
محاكمة صوریة

20.00$          مصاریف عضویة النادي (اللوازم االستھالكیة، األنشطة، تكالیف المورد)
900.00$          رحالت السفر (النقل، السكن، الوجبات)

قد یتم دفع جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل المنح و/أو أنشطة جمع التبرعات *                 
920.00$                     إجمالي المصاریف

نفقات البنود
125.00$            رحالت األبحاث العلمیة المتقدمة/APES (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم االستھالكیة)

25.00$            برامج ما بعد الیوم المدرسي (اللوازم االستھالكیة) سنویًا
20.00$            التعیین المتقدم في اإلحصاء/التعیین المتقدم في علم النفس/الریاضیات السفر لمشاھدة الصقور (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم

            االستھالكیة)
180.00$            رحالت إلى جبل Bear's Ears/مدینة Blanding (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم االستھالكیة)

125.00$            رحالت األحیاء/الكیمیاء (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم االستھالكیة)
85.00$            الرحالت المیدانیة (النقل، الدخول، اللوازم االستھالكیة) سنویًا

20.00$            رحالت مجموعات الصفوف الدراسیة لطالب السنة األولى (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم االستھالكیة)
20.00$            مصاریف الدورة الدراسیة للمرحلة الثانویة (الطباعة، اللوازم والمواد االستھالكیة)

900.00$            الرحالت الخاصة بالدراسات االجتماعیة لطالب السنة الثالثة (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم االستھالكیة)
قد یتم تمویل جمیع تكالیف السفر أو جزء منھا من خالل أنشطة جمع التبرعات الجماعیة*              

85.00$            رحالت االستكشاف في الھواء الطلق لألنشطة الحیاتیة (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم االستھالكیة)
35.00$            رحالت محلیة لالستكشاف في الھواء الطلق لألنشطة الحیاتیة (النقل، الطعام، الدخول، اللوازم االستھالكیة)

125.00$            العمل المیداني العلمي/رحالت (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، المواد االستھالكیة)
50.00$            الرحالت العلمیة لبرنامج التعیین المتقدم لطالب سنة التخرج (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم)

30.00$            الرحالت المیدانیة لمركز الثقافة اإلسبانیة (النقل، الدخول، المواد االستھالكیة)
50.00$            رحالت توباز (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم االستھالكیة)

التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة
 .S.C.O.R.E برنامج (.S.C.O.R.E) مصاریف سنویة          التعبیر عن الذات، المجتمع، الوظیفة، الترفیھ، التعلیم

60.00$               البرنامج (النقل، الدخول، اللوازم االستھالكیة)

مصاریف التعلیم خارج الوالیة
مصاریف سنویة

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

السفر لیالً
لكل رحلة على حدة

900.00$            السفر لیالً (النقل، اإلقامة، الطعام، الدخول، اللوازم االستھالكیة) LEGAL NORTON School Fees 2022-2023 ARABIC 2022-8-8

مركز SALT LAKE لتعلیم العلوم - یفرض مركز Salt Lake لتعلیم العلوم المصاریف ذاتھا الخاصة بمرحلة التعلیم الثانوي فیما عدا االستثناءات التالیة.

رُوجع في 10/2/2022
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