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Là một phần của kinh nghiệm giáo dục trong các trường học Quận Wissahickon, có rất nhiều loại phí được đánh
giá để hỗ trợ các chương trình học tập và ngoại khóa của chúng tôi. Trong một số trường hợp, các khoản phí này
giúp bảo vệ đầu tư của chúng tôi trong 21 công nghệ thế kỷ st, chẳng hạn như bảo hiểm cho các máy tính xách tay
cung cấp cho mỗi học sinh trong các lớp 6-12. Các chi phí khác hỗ trợ cho các sự kiện liên quan đến chương trình
giảng dạy như các chuyến đi thực địa. Là một học sinh di chuyển vào những năm trung học, có lệ phí cho các xét
nghiệm đại học liên quan, chẳng hạn như SAT / PSAT và Advanced Placement. Ngoài ra, có thể có chi phí liên quan
với sự tham gia của học sinh trong các hoạt động ngoại khóa như thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, các câu lạc bộ
hoặc các ngày lễ trường như các điệu múa.
Tất cả các chương trình và các hoạt động được coi là một phần quan trọng của kinh nghiệm giáo dục của mỗi
học sinh. Wissahickon giá trị hỗ trợ các gia đình của chúng tôi 'trong tài trợ cho các chương trình và các hoạt động
đặc biệt trong đó tăng cường học tập, xã hội, phát triển thể chất và tinh thần của học sinh. Tuy nhiên, chúng tôi
cũng nhận ra rằng các khoản phí này có thể trình bày một khó khăn cho một gia đình, và kết quả là, nó là nhiệm vụ
của chúng tôi để đảm bảo rằng không có học sinh đi mà không học cụ cần thiết hoặc forgoes tham gia vào một sự
kiện / hoạt động học do những chi phí.
Để hỗ trợ cho nhiệm vụ đó, huyện cung cấp miễn cho một gia đình có nhu cầu tài chính cho các chi phí và lệ
phí được coi là cần thiết để giáo dục một đứa trẻ. Ví dụ, các khoản phí bảo hiểm máy tính xách tay tính cho một
học sinh lớp 6-12 có thể miễn là các máy tính xách tay là một công cụ cần thiết cho việc học tập của học sinh. Ngoài
ra, các tổ chức đối tác, chẳng hạn như các hiệp hội nhà và trường học ở mỗi trường, giữ gây quỹ có thể giúp trang
trải chi phí cho một gia đình có nhu cầu tài chính. Huyện cũng nhận được sự đóng góp của các tổ chức từ thiện và
các cơ quan chính quyền địa phương để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu cần thiết liên quan đến trường.
Một trong những nguồn lực tốt nhất để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu tài chính là trưa Chương trình Trường
học Quốc gia. Chương trình này đảm bảo một học sinh nhận được một bữa ăn trưa lành mạnh với tốc độ miễn phí
hoặc giảm giá. Ngoài ra, sinh viên trong chương trình này được hưởng miễn phí mà có thể tiết kiệm gia đình một
khoản tiền đáng kể trong suốt giáo dục của con em họ. Ví dụ, một số chi phí ứng dụng đại học (lệ phí nộp đơn, lệ
phí kiểm tra, vv) có thể được miễn. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các gia đình để xem xét nguyên tắc hưởng
chương trình cho trưa Chương trình Trường học Quốc gia và hoàn thành một ứng dụng. Thông tin chi tiết về
chương trình có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi (www.wsdweb.org - nhấp vào liên kết "Dịch vụ
thực phẩm" dưới "Phụ huynh" tab). Xin lưu ý rằng các ứng dụng hiện đang trình điện tử, và nếu bạn cần hỗ trợ
trong việc áp dụng, bạn có thể liên hệ với Eileen George tại egeorge@wsdweb.org hoặc 215-619-8000, mở rộng
1120.
Ngoài sự hỗ trợ tài chính cho các chi phí được liệt kê ở trên, cũng có hỗ trợ dành cho sinh viên Wissahickon và
gia đình để giúp chi phí khác mà là một phần quan trọng của giáo dục và tăng trưởng của trẻ. Ví dụ, lệ phí cho một
câu lạc bộ hoặc một trường học được tài trợ phí sự kiện. Nếu gia đình của quý vị gặp khó khăn tài chính với bất
kỳ khoản chi phí liên quan đến trường, xin đừng ngần ngại liên lạc với hiệu trưởng hoặc nhân viên tư vấn hướng
dẫn để thảo luận về hội đủ điều kiện để được hỗ trợ và thanh toán tùy chọn. Tất cả các yêu cầu được bảo mật
nghiêm ngặt.
Cuối cùng, chúng tôi cũng khuyến khích các gia đình để kiểm tra các nguồn lực sẵn có thông qua một loạt các
tổ chức từ thiện trong khu vực. Các tổ chức này là duy nhất trong những cách họ giúp gia đình trả tiền cho một
loạt các khác, nhu yếu phẩm thường không nhất thiết phải liên quan đến trường, chẳng hạn như thực phẩm và
quần áo, cũng như nhu cầu cụ thể hơn như phí cho trại hè hoặc các hoạt động ngoại khóa. Chúng tôi có một danh
sách của các cơ quan này trên trang web của chúng tôi (bấm vào liên kết "WSD Tài Family" dưới "Cộng đồng của
chúng tôi" tab).

