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 من جزًءا یعد دراسي، فصل أي في للحضور كشرط أو بالمدرسة لاللتحاق كشرط تعلیمیة رسوًما الطالب یدفع أال یجب
 للمقاطعة یجوز ذلك، ومع .القانون بھا یسمح التي التعلیمیة األقساط عدا فیما المقاطعة، في التعلیمي للبرنامج األكادیمیة الحصة

 رسوم عن فضالً  مجانًا، تُقدم ال التي المستھلكة الوازم ورسوم المدرسیة الكتب رسوم دفع المعوزین غیر الطالب من تطلب أن
 المجلس، قِبل من المتنوعة والرسوم المدرسیة الكتب رسوم كل وتُعتمد .السیاسة ھذه في علیھ المنصوص النحو على متنوعة

 .أجلھا من جمعھا تم التي لألغراض تُستخدم كما

  

 المكتبیة والموارد المدرسیة الكتب

  

 القروض، أساس على المسبق التنسیب دورات في المستخدمة تلك باستثناء المستھلكة غیر المدرسیة الكتب كل توفیر یجب
 المدرسة إلى المكتبیة والموارد المدرسیة الكتب بإعادة الطالب یقوم أن المتوقع ومن .المدة نھایة في المدرسة إلى تُعاد أن ویجب

 تمت التي الكتب فیھا بما( الكتب عن مقّدرة تكالیف بدفع الطالب مطالبة ویتم .العادیة االھتراء حاالت باستثناء جیدة، حالة في
 بدفع الطالب مطالبة للمدارس ویحق .التشویھ أو التلف أو للفقد تعرضت التي المعدات أو المواد أو) المكتبة من استعارتھا

 تكلفة بدفع الطالب مطالبة الثانویة للمدارس یحق كما .للطالب شخصیة ملكیة أصبحت التي المدرسیة الكتب عن مباشرة تكالیف
 المدرسیة الكتب إرجاع لعدم معقولة غرامات تقییم للمدارس ویجوز .االختیاریة التعلیمیة للدورات التمرینات كتب عن مباشرة
 .المكتبیة والكتب

  

 التلف، أو للفقد تعرضت التي المكتبیة الموارد أو الكتب عن مدفوعات على للحصول معقول بجھد المدرسیة المقاطعة قامت إذا
 لم طالب أي عن الدرجات أو منھا نسخة أو الدبلوم شھادة حجب للمنطقة فیجوز المقررة، التكالیف كل جمع عن عجزت ولكن
 تخّرج حالة وفي .الدراسي العام أو الدراسي الفصل نھایة في استبدلھا أو المكتبیة الموارد أو المدرسیة الكتب ھذه یُرجع

 المكتبیة الموارد أو المدرسیة الكتب أحد بإعادة الطالب یقم لم إذا التخرج حفل في مشاركتھ امتیاز رفض للمقاطعة یحق الطالب،
 .الحفل تاریخ قبل استبدالھ أو

  

 استخدام رفض یجوز وال .التلف أو للفقد تعرضت التي المكتبیة الموارد أو الكتب ثمن بدفع المعوزین الطالب مطالبة عدم یجب
 األكادیمي الجزء إلكمال ضروریًا أمًرا ھذا كان إذا المطلوبة الرسوم دفع عدم بسبب التمرینات كتب أو المدرسیة للكتب الطالب
 .التعلیمي للبرنامج الفعلي

  

  المستھلكة اللوازم رسوم

  



 یتم .التعلیمیة الدورة في المستخدمة المستھلكة اللوازم رسوم بدفع الطالب مطالبة - المنطقة مشرف بموافقة - للمدارس یجوز
 الرسوم ھذه فرض یجوز وال .للطالب اللوازم ھذه لتوفیر الفعلیة بالتكلفة مباشرةً  یتعلق بما المستھلكة اللوازم رسوم تحصیل
 .المعوزین للطالب الرسوم ھذه عن التنازل یتم أن یجب كما .الموظفین تطویر تكالیف أو العامة للنفقات

  

 المتنوعة الرسوم

  

 ضمن المدرسة ترعاھما اللذْین البرنامج أو النشاط في الحضور أو للمشاركة كشرط المتنوعة الرسوم جمع للمدارس یحق
 الرسوم بدفع الطالب مطالبة ویحق .اختیاریة األنشطة ھذه مثل في الطالب مشاركة وتكون التعلیمي، للبرنامج األكادیمي الجزء

 على الحصول أو فیھما، المشاركة أو المدرسة، ترعاھما اللذْین البرنامج أو النشاط في للحضور كشرط المتنوعة والمصروفات
 .فیھما المستخدمة المالبس المعدات/المواد

  

 المدرسیة واألزیاء الكورالیة المالبس مثل مواد الستخدام المباشرة التكالیف تتجاوز ال إیجار رسوم تقییم للمدارس یحق
 .للمدرسة المملوكة واألدوات

  

 الدرجات تحدید في المستخدمة أو المعلم قِبل من المطلوبة غیر األنشطة في المشاركین الطالب مطالبة یجوز

 ھذه مثل تشمل أن ویمكن .التعلیم مجلس قِبل من اإلجراءات من مزید اتخاذ دون النشاط مصروفات تغطي رسوم دفع
 ذلك، ومع .األنشطة رحالت في النقل وتكالیف الغذائیة، المواد وتكالیف القبول، رسوم - على تقتصر ال ولكن- المصروفات

 أو الرحالت في المشاركة في حقھ من طالب أي حرمان عدم من للتأكد ممكن جھد كل بذل المدرسة ومدیر المعلم على یتعین
 .األموال نقص بسبب األخرى الدعم أنشطة

  

 الرسوم من اإلعفاء

  

 المستھلكة واللوازم التمرینات وكتب بالكتب الخاصة والمصروفات والغرامات الرسوم كل من المعوزون الطلبة تُعفى أن یجب
 على قادًرا الطالب كان إذا ما بتحدید تتعلق وألغراض .التعلیمي للبرنامج األكادیمي الجزء ضمن الدراسیة للفصول الالزمة
 المبادئ بموجب السعر مخفضة أو مجانیة غداء وجبة على الحصول لھ یحق طفل أي أنھ على المعوز الطالب یُعرف الدفع،

 .الفقر بدخل الخاصة الفیدرالیة التوجیھیة

  

 الرسوم جدول

  



 حساب طریقة تبین بحیث لھم، وإتاحتھا الطالب یدفعھا التي بالرسوم كاملة قائمة إعداد - الطلب على بناءً  - المقاطعة على یجب
 .منھا كلٍ  من والغرض الرسوم، كل قیمة

  

 الرسوم ھذه كانت سواء الرسوم، من إعفاء على للحصول بطلب التقدم بكیفیة أو الرسوم بجدول األموء أولیاء إبالغ یجب
 لھم ممن الطالب وسیتلقى .الرسوم دفع یتم لم إذا منھ الطالب استبعاد سیتم الذي المحدد النشاط إلى باإلضافة إلزامیة، أو طوعیة

 .داعٍ  بال المأل أمام لحاجتھم عام عّرض أو حرج دون اإلعفاء ھذا الرسوم من إعفاء على الحصول في الحق

  

 1972دیسمبر  22، و1963سبتمبر  4، و1958سبتمبر  2اعتمدت األجزاء في 

 تاریخ اعتماد الدلیل: نُقحت لالمتثال للممارسة

  

  2004یونیو  17أُلغیت/نُقحت في 
 

 عن إیداع رسوم بدون المعوزین للطالب المدرسیة الكتب) (U)(1)109-32-22 الكونجرس بحوث خدمة: القانونیة المراجع
 ) التلف/الفقد

 
 الثاني الباب كولورادو، دستور تاسًعا،

  

 )معقولة تأجیر رسوم مقابل أو المجانیة المدرسیة الكتب) (O) (1) 110-32-22 الكونجرس بحوث خدمة

 )المكتبیة والموارد المدرسیة الكتب إرجاع لعدم المفروضة العقوبات) (JJ) (1) 110-32-22 الكونجرس بحوث خدمة

 )الرسوم( 117-32-22 الكونجرس بحوث خدمة

 )الصیفیة المدرسة رسوم( 118-32-22 الكونجرس بحوث خدمة

 )والرسوم الغرامات من المتحصلة األموال في التصرف( 104-45-22 الكونجرس بحوث خدمة
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