Sở Giáo dục Calgary (CBE) biết rằng thu nhập thấp và trường hợp đặc biệt có thể ngăn cản
phụ huynh đóng học phí. Vi vậy, CBE đưa ra cho phụ huynh những người mà có thu nhập thấp
có cơ hội để áp dụng cho một chương trình mà cho phép phụ huynh không phải trả học phí, và
con mình có thể tiếp tục nhận được một nền giáo dục và tham gia vào các sinh hoạt có liên
quan đến trường học. Chương trình này được gọi là chương trình Miễn Học Phí. Nếu phụ
huynh có đủ điều kiện cho chương trình miễn học phí, thì họ sẽ không phải trả tiền cho giao
thông, tiền ăn trưa giám sát hay dụng cụ và vật liệu cho việc dạy học. Họ có thể vẫn phải trả
tiền cho một số học phí của trường tùy thuộc vào tình trạng cá nhân của họ. Các phụ huynh
cũng sẽ không nhận biên lai cho những lệ phí như trên và sẽ không bị gửi tới cơ quan đòi nợ vì
không trả tiền cho học phí.
Để áp dụng cho chương trình này phụ huynh phải điền hoàn chỉnh vào đơn có tên là "Miễn Học
Phí cho năm 2016-17". Đơn này phải được gởi tới P.O. Box 5410, Station A, Calgary, T2H 1X8
hay có thể nộp ở trường của con bạn để được chuyển tiếp đến Trung tâm Giáo dục cùng với
giấy tờ chứng minh cho thấy gia đình có thu nhập thấp. Các loại giấy tờ mà chứng minh phải
nộp được liệt kê trên trang Miễn Học Phí – Làm thế nào để nộp đơn năm 2016-17.
Để đảm bảo cho học sinh nhận được các dịch vụ này phụ huynh phải điền hoàn chỉnh các mẫu
đơn đăng ký cho các dịch vụ mà con của họ sẽ cần, gồm có:
"Hợp Đồng Giao Thông Xe Buýt của Trường Học: Đăng ký và lệ phí đối với xe buýt sinh viên đủ
điều kiện đi xe buýt cho năm 2016-17"
" Hợp Đồng Giao Thông Xe Buýt của Trường Học với những cần thiết cho học sinh có phức tạp
trong việc học cho năm 2016-17"
"Miễn mua vé xe buýt hàng tháng của Calgary Transit 2016-17"
"K-6 Ăn trưa giám sát: Đăng ký đơn năm 2016-17"
Xin chú ý rằng hết hạn nộp đơn giao thông là bắt đầu của tháng sáu vì vậy những đơn phải
được hoàn chỉnh càng nhanh càng tốt.
Nếu phụ huynh không đủ điều kiện cho thu nhập thấp như được nêu trong chương trình miễn
học phí, thì vẫn còn cơ hội để miễn nộp lệ phí cho xe buýt, tiền ăn trưa giám sát và thiết bị và
vật liệu cho việc dạy. Phụ huynh phải gặp hiệu trưởng của con họ và cho biết lý do tại sao họ
không thể nộp lệ phí của trường. Hiệu trưởng sẽ nói chuyện với bạn và dựa trên một sự thỏa
thuận với bạn sẽ loại bỏ phần hay tất cả các yêu cầu nộp lệ phí bằng cách hoàn chỉnh một đơn
gọi là "Hiệu Trưởng Phê Duyệt Miễn Nộp Học Phí". Sau khi hiệu trưởng chuẩn bị đơn này, phụ
huynh sẽ được nằm trong chương trình Miễn Phí và được xem như là đủ các điều kiện thu
nhập thấp. Trẻ em sẽ tiếp tục được tiếp cận với một nền giáo dục và tham gia vào các hoạt
động liên quan của trường. Phụ huynh cũng sẽ không nhận biên lai cho những học phí có tên
như trên và sẽ không bị gửi tới cơ quan đòi nợ vì không trả học phí. Phụ huynh có thể vẫn phải
trả tiền học phí tùy thuộc vào sự sắp xếp do hiệu trưởng của họ.
Nếu bạn yêu cầu dịch vụ thông dịch ngôn ngữ, xin hỏi trường của con bạn để yêu cầu một
thông dịch viên.
Cảm ơn.

