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Học sinh sẽ không phải trả lệ phí giảng dạy như là điều kiện để ghi danh học tại một trường hoặc 
như là điều kiện để tham gia bất kỳ lớp học nào được coi là phần học tập của chương trình giáo 
dục của Học Khu, trừ tiền học phí theo sự cho phép của luật pháp. Tuy nhiên, học khu có thể yêu 
cầu các học sinh không thuộc diện nghèo phải trả lệ phí sách giáo khoa, lệ phí đồ dùng học tập 
không được cung cấp miễn phí và các khoản phụ phí theo qui định trong chính sách này.  Tất cả 
các khoản lệ phí sách giáo khoa và phụ phí đều phải được ban giám hiệu phê chuẩn và sử dụng 
cho các mục đích đã nêu. 

  

SÁCH GIÁO KHOA VÀ CÁC NGUỒN THÔNG TIN TRONG THƯ VIỆN 

  

Tất cả các Sách Giáo Khoa không mở rộng trừ các loại sách được sử dụng trong các khóa học 
nâng cao sẽ được cấp theo diện cho mượn và sẽ phải trả lại cho trường khi kết thúc học kỳ. Học 
sinh phải trả lại sách giáo khoa và các nguồn tài liệu thư viện cho trường trong tình trạng còn tốt, 
trừ hao mòn thông thường do sử dụng. Học sinh phải trả tiền cho các cuốn sách bị mất và hư 
hỏng, kể cả các cuốn sách mượn về từ thư viện, tài liệu hoặc phương tiện máy móc. Các trường 
có thể yêu cầu học sinh trả chi phí trực tiếp về sách giáo khoa cho những sách giáo khoa trở 
thành tài sản cá nhân của học sinh đó. Các Trường Trung Học Đệ II có thể yêu cầu học sinh trả 
chi phí trực tiếp của sách bài tập cho các khóa học tùy chọn. Các trường có thể áp dụng các 
khoản tiền phạt hợp lý nếu học sinh không trả lại sách giáo khoa và sách thư viện. 

  

Nếu học khu có cố gắng một cách hợp lý để truy thu tiền bồi thường cho sách giáo khoa hoặc 
sách thư viện bị mất hoặc hư hỏng, nhưng không truy thu toàn bộ các khoản lệ phí áp dụng, học 
khu có thể giữ bằng tốt nghiệp, bảng điểm hoặc điểm số của bất kỳ học sinh nào không trả lại 
hoặc thay thế các sách giáo khoa hoặc sách thư viện đó khi kết thúc học kỳ hoặc năm học. Nếu 
học sinh tốt nghiệp/tiếp tục học, học khu có thể từ chối đặc quyền tham gia lễ tốt nghiệp/học tiếp 
nếu học sinh đó không trả lại hoặc thay thế sách giáo khoa hoặc sách thư viện trước ngày diễn ra 
buổi lễ đó. 

  

Các học sinh thuộc diện nghèo sẽ không phải trả chi phí bồi thường sách thư viện hoặc sách bị 
mất hoặc hư hỏng.  Học sinh sẽ không bị từ chối sử dụng sách giáo khoa hoặc sách bài tập vì 
không trả các khoản lệ phí bắt buộc nếu việc này là cần thiết để các em hoàn thành phần học thực 
tế trong chương trình học đó. 



  

LỆ PHÍ CHO ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CÓ THỂ KÉO DÀI  

  

Những trường có sự chấp thuận của giám đốc học khu có thể yêu cầu học sinh trả một khoản lệ 
phí cho các đồ dùng học tập có thể gia hạn trong khóa học. Lệ phí cho đồ dùng học tập có thể mở 
rộng sẽ liên quan trực tiếp tới chi phí thực tế của việc cung cấp các đồ dùng học tập đó cho học 
sinh. Các khoản lệ phí này không thể được tính vào chi phí tổng quát hoặc chi phí phát triển nhân 
viên. Sẽ miễn các khoản lệ phí này cho các học sinh thuộc diện nghèo 

  

PHỤ PHÍ 

  

Trường được phép thu các khoản phụ phí như là điều kiện để tham gia một hoạt động hoặc 
chương trình cho trường tài trợ nhưng không nằm trong phần nội dung học của chương trình học 
đó. Học sinh không bắt buộc phải tham gia các hoạt động đó. Học sinh có thể được đề nghị trả 
các khoản phụ phí và các khoản chi phí thì mới được tham gia, hoặc có được vật liệu/quần áo 
phương tiện máy móc sử dụng trong một chương trình hay hoạt động nào đó do trường tài trợ. 

  

Các trường có thể tính các khoản lệ phí thuê không vượt quá mức chi phí trực tiếp của việc sử 
dụng đó đối với việc sử dụng các vật dụng như áo choàng, đồng phục trong dàn hợp xướng, đồng 
phục ban nhạc và các nhạc cụ do trường sở hữu. 

  

Học sinh tham gia các hoạt động mà giáo viên không bắt buộc hoặc được sử dụng để quyết định 
điểm số 

có thể phải trả các khoản phí tổn để trang trải chi phí tổ chức hoạt động đó mà Ban Giám Hiệu 
không cần phải làm gì thêm. Các khoản lệ phí đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn tới lệ phí 
nhập học, chi phí thực phẩm và chi phí phương tiện chuyên chở trong các chuyến đi sinh hoạt. 
Tuy nhiên, giáo viên và hiệu trưởng đương nhiệm phải hết sức cố gắng để bảo đảm không có học 
sinh nào bị từ chối quyền tham gia các chuyến đi hoặc các hoạt động bồi dưỡng khác vì không có 
tiền.  

  

MIỄN LỆ PHÍ 



  

Tất cả các khoản lệ phí, tiền phạt và phí tổn mua sách giáo khoa, sách bài tập và đồ dùng học tập 
bắt buộc cho các môn học trong nội dung học tập của chương trình học sẽ được miễn cho các 
học sinh thuộc diện nghèo.  Để xác định học sinh có khả năng chi trả hay không, học sinh thuộc 
diện nghèo được định nghĩa là bất kỳ trẻ em nào hội đủ điều kiện được hưởng bữa ăn trưa miễn 
phí hoặc giảm giá theo các qui định hướng dẫn của liên bang về lợi tức ở mức nghèo khó. 

  

BẢNG LỆ PHÍ 

  

Học khu sẽ chuẩn bị và cung cấp khi có yêu cầu một danh sách đầy đủ các khoản lệ phí học sinh, 
trong đó cho biết mỗi khoản lệ phí được tính như thế nào và mục đích của mỗi khoản lệ phí. 

  

Phụ huynh sẽ được thông báo về bảng lệ phí hoặc về cách nộp đơn xin miễn lệ phí, các khoản lệ 
phí là tự nguyện hay bắt buộc và hoạt động cụ thể mà học sinh sẽ bị loại tên nếu không trả lệ phí. 
Những học sinh hội đủ điều kiện được miễn lệ phí sẽ được miễn lệ phí mà không có sự khó xử 
hoặc tiết lộ công khai về nhu cầu của các em. 

  

Các phần được thông qua ngày 2 tháng Chín, 1958, ngày 4 tháng Chín, 1963 và ngày 22 tháng 
Mười Hai, 1972 

Tu chỉnh cho phù hợp với phương thức thực hiện: ngày phê chuẩn cẩm nang hướng dẫn 

  

Hủy bỏ/tu chỉnh ngày 17 tháng Sáu, 2004  
 
THAM CHIẾU PHÁP LÝ: C.R.S. 22-32-109(1)(U) (Lệ phí sách giáo khoa cho các học sinh khó 
khăn không bị mất tiền đặt cọc đề phòng trường hợp mất/hư hỏng)  
 
Hiến Pháp Colorado IX Mục 2  

  

C.R.S. 22-32-110(1)(O) (Sách giáo khoa miễn phí hoặc có tính lệ phí thuê hợp lý) 

C.R.S. 22-32-110(1)(JJ) (Các hình phạt vì không trả lại sách giáo khoa và sách thư viện) 



C.R.S. 22-32-117 (Lệ phí) 

C.R.S. 22-32-118 (Lệ phí chương trình học hè) 

C.R.S. 22-45-104 (Phân bổ các khoản tiền thu được từ tiền phạt và lệ phí) 

THAM CHIẾU CHÉO: EFC, Ban Dịch Vụ Thực Phẩm Miễn Phí và Giảm Giá 

IHCD, Trình Độ Đại Học Nâng Cao 
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