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إشعار الرسوم المدرسیة ألسر الطالب في 
الصفوف من  7إلى  12 

یجیز قانون والیة یوتا للمدارس فرض رسوم على الصفوف من السابع إلى الصف الثاني عشر. 

یجوز فرض رسوم على أي طالب مقابل المشاركة في الصفوف واألنشطة والبرامج المدرسیة. وال یمكن مطالبة الطالب أو إلزامھ بسداد أي  
رسوم ما لم یتم اعتماد ھذا الطلب أو اإللزام من جانب مجلس التعلیم المحلي وإدراجھ في جدول الرسوم الخاص بالمدرسة أو المنطقة التعلیمیة. 

یلز م قانون والیة یوتا المدارس التي تفرض رسوما بالتأكد من إتاحة اإلعفاء من الرسوم أو تدابیر أخرى بدیلة عن اإلعفاء من الرسوم أمام أي 
طالب ال تتوفر لدى أسرتھ القدرة على سداد الرسوم. 

ًُ

تعریف الرسوم  
تقدمھ أو   برنامج نشاط أو  صف  دراسي أو توجب سدادھا  لیتسنى للطالب المشاركة في أي قیمة نقدیة  تطلبھا  المدرسة أو ذو یُقصد بالرسوم شيء

ترعاه أو تدعمھ  مدرسة أو مدرسة مستقلة أو منطقة تعلیمیة. ویمكن أن یكون ھذا الطلب أو اإللزام  ضمنیا. وھذا یعني أنھ في حالة عدم وجود 
مدرسی ة. فیما یلي بعض  األمثلة على   رسوم توقع بتوفیر  الطالب  لھذا الشيء،  فإنھ  یتحول إلى یلزم توفره للمشاركة،  ولكن ال یزال  ھناك شيء  ما

الرسوم : 

رسوم برنامج ما بعد المدرسة   تكالیف الصف الدراسي أو رحالت  الفریق  (الغرفة والسبورة  •  رسوم التسجیل   •   • 
 

غرامات  التغیب       
والوجبات( 

تأجیر األدوات         • رسوم الدخول إلى الحفالت المدرسیة أو األلعاب   • 
  

 •  
تكالیف العیادة الصیفیة للعبة كرة القدم   رسوم المشاركة   •   •

تحتاج إلى إعفا ء.   تحت  فئة الرسوم ولن ال تندرج تكالیف  خاتم التخرج والكتب السنویة والصور  المدرسیة والسترات الریاضیة وعناصر مشابھة
عالوة على ذلك، في حال فقدان الطالب ملكیة خاصة بالمدرسة أو تسببھ في تلفھا، فلن تندرج تكالیف االستبدال أو اإلصالح تحت فئة الرسوم ولن 

تحتاج  إلى  إعف اء. 

تحدید المستوى المتقدمة. ال یخضع جزء الرسوم المتعلق  على   بدورات متزامنة أو اختبارات مقابل  االلتحاق یجوز إلزام الطالب  بسداد  رسوم
لھذه   تخفیضا الكلیة مجلس یقدم من الرسوم. ومع ذلك، بعد المرحلة الثانویة أو ساعات االعتماد لإلعفاء بالكلیة أو الصفوف  ما وجھ التحدید

التكالیف للطالب المؤھلین. 

اإلعفاءات من الرسوم  
لإلعفاء  في أي  من الحاالت التالیة :  یكون الطالب  مؤھ ًال

(TANF)  تلقي أسرة الطالب المعونة المؤقتة للعائالت المحتاجة  • 
(قسائم  الطعام أو برنامج التوظیف العائلي التابع للوالیة) ؛

 • الطالب دخل الضمان التكمیلي   تلقي ( SSI)؛  

 .McKinney-Vento تم تصنیف الطالب حسب قانون • 

الب مشمول في الرعایة البدیلة؛   •
الب تحت حضانة الدولة؛ أو    • 

الطالب مؤھل بناء على دخل العائلة/ األسرة المعیشیة  )تتطابق    • 
المستویات مع نظیرتھا في األھلیة لوجبات  الغذاء المجانیة(.  

ّ

ّ

اإلعفاء من الرسوم ھو إسقاط كامل لاللتزام بسداد الرسوم. إذا كان  
الطالب مؤھال لإلعفاء من الرسوم، یجب أن یحصل على إعفاء من 
جمیع الرسوم. في حالة عدم تناول ھذا الجانب على وجھ التحدید في 

یجب على المدرسة اإلعفاء من جمیع الرسوم بما في قانون الوالیة،
ذلك أي مسائل تعد مشاركة الطالب فیھا اختیاریة. وھذا یعني أن ھؤالء 

الطالب 
المؤھلین لإلعفاء من الرسوم یمكنھم المشاركة في أي صف أو نشاط  

مدرسي من دون مقابل  

ً ال لإلعفاء من الرسوم إذا لم تنطبق  ًیضا أن یكون مؤھ *یجوز للطالب أ
سداد الرسوم.  قادر على غیر ال یزال ھذه  المعاییر ولكنھ ّھ أي من علی

یرجى مراجعة سیاسة المدرسة أو المنطقة التعلیمیة التابع لھا للحصول 
على المزید من المعلوما ت. 

ً
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اإلعفاءات من الرسوم، یت بع ُ
فسیُطالب  في  حال رغب  الطالب  في تقدیم طلب  لإلعفاء من الرسوم،

بإعفاءات الرسوم   بتقدیم المستندات الخاصة
الرسوم كجزء من عملیة تقدیم الطلب.  

الرسوم، یجوز للطالب تقدیم   لإلعفاء من لتقدیم طلب
"طلب اإلعفاء  من الرسوم  (للصفوف  7 إلى  12)". تم تضمین نسخة

اإلشعار  و  
نسخ  إضافیة من مكتب  المدرسة  

ُلمدرج في    بالرسوم المدرسیة ا اإللكتروني للوالیة الخاص
نھایة  ھذا المستن د. 

إلى   تقدیم المستندات بمجرد  
من  لإلعفاء التأھل إلى حین سداد الرسوم ُسیعلق  شرط المدرسة،  

التوصل إلى  قرار  نھائي  حول أھلیة الطالب  
لإلعفاء من الرسوم .  األھلیة

   في حال رفض   الطلب، سترسل المدرسة نسخة من الطلب مع ھذا 
ویجوز الحصول  على   ونموذج الطعن ". سیوضح النموذج القرار " 

 سبب  رفض الطلب وكیفیة الطعن  في المدرسة،  أو الموقع 
القر ار.  على

تذكر أن تحتفظ دائما بنسخة. في حال تقدیم طعن بسبب رفض   
من الرسوم،  فال یتعین سداد  جمیع الرسوم إلى  حین التوصل   اإلعفاء

إلى قرار حول الطعن. 

 

 

 

  

 

 

 

  

ً

التبرعات والسریة وتطبیق الرسوم 
نظرا ل محدودیة  تمویل المدرسة، فقد  تحتاج المدرسة إلى الحصول على مساعدة باإلضافة إلى الرسوم. ونتیجة لذلك، فقد  تطلب المدرسة الحصول ً

تقدیم التبرعا ت.  یجوز  للمدرسة إلزام مدرسیة أو معدات أو  أموال،  ولكن ال من الضریبة في صورة لوازم على تبرعات معفاة

من الحق والحاجة إلى معرفة المعلومات، بغض النظر   كل إلى یفتقر أي شخص عنھ إلى اإلفصاح یمكن بسریة وال مع اسم الطالب یتم التعامل
رفضھ.  من الرسوم أو الموافقة علیھ أو ًلبا لإلعفاء تقدیمھ ط رسوم  وتبرعات وإسھامات أم  ال، أو بغض النظر  عن عما  إذا كان الطالب قد سدد

ً خما إلى   ً سھاما ض ً عا أو  إ على الرغم  من  ذلك،  یجوز  للمدرسة -بموافقة  المتبرع- أن تقدم التقدیر المناسب إلى أي شخص أو مؤسسة تقدم تبر
المدرسة. 

ال ی مكن للمدرسة وھیئة التدریس بالمدرسة حجب درجات أو اعتماد  أو خفض أو تحسین أي منھما، أو حجب الدرجات أو جداول الصفوف الدراسیة 
لإلجبار  على سداد الرسوم .  األداء  أو النصوص المكتوبة  أو برامج الدبلوم، أو االعتماد  أو بطاقات تقییم

للتعرف على المزید من المعلومات:  

 تواصل مع المدرسة:

 الھاتف: االسم:

 الموقع اإللكتروني: البرید اإللكتروني:

 تواصل مع جھة االتصال المختصة بالرسوم المدرسیة في المنطقة التعلیمیة  
 الھاتف: االسم:

 الموقع اإللكتروني: البرید اإللكتروني:

https://schools.utah.gov/schoolfees :موقع ویب الرسوم المدرسیة لمجلس التعلیم بوالیة یوتا
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