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Thưa các Phụ Huynh Trường Trung Học, 

 

Dù quý vị đang chuẩn bị cho một con em trở lại học trung học, hoặc quý vị có một con em mới bắt đầu cho 

trường trung học, chúng tôi đang mong để chào mừng quý vị rất sớm. Ðể chuẩn bị cho cuộc ghi danh học, và 

bởi vì chúng tôi đã và đang lắng nghe các phụ huynh về việc đơn giản hóa quá trình trả học phí cho các học sinh, 

tôi rất vui mừng cho quý vị biết về quá trình trả học phí được tổ chức hợp lý cho tất cả các học sinh trường  

trung học cho năm học 2019-2020. 

 

Các gia đình sẽ tiếp tục trả các học phí qua MyPaymentsPlus trong quá trình ghi danh trực tuyến – điều này thì 

không thay đổi. Ðiều chúng tôi đã làm là đơn giản hóa hệ thống trực tuyến. 

 

Khi quý vị trả các học phí cho con em của mình, quý vị sẽ chỉ thấy một yếu tố được đòi hỏi: Sách Giáo Khoa 

và các Học Liệu (Textbook and Student Materials). Các học phí được thu thập giúp thanh toán các lệ phí 

mướn sách giáo khoa, chương trình giảng dạy, các học cụ tiêu hao, công nghệ, các sổ agenda và các học liệu 

tương tự duy nhất cho mỗi học sinh. Các lệ phí lớp học không còn áp dụng! 

 

Một số chương trình ở một số trường trung học nhất định có thể có thêm các lệ phí chương trình mà có thể được 

thu riêng. Các ví dụ về các chương trình này bao gồm Chương Trình Advanced Placement, chương trình IB tại 

East, Chương Trình EMT tại South, Excel trong Chương Trình CTE qua WSU Tech, và chương trình Magnet tại 

Northeast Magnet. Một số lớp học CTE có thể yêu cầu thêm các phí dự án để trả cho các tài liệu chuyên ngành, 

nhưng nếu một học sinh không có khả năng trả sẽ không ảnh hưởng đến điểm học của học sinh. 

 

Các phí Sách Giáo Khoa và các Học Liệu sẽ là như sau, dựa trên tình trạng bữa ăn của học sinh: 

Nếu tình trạng bữa ăn của học sinh là Giá Nguyên $150 

Nếu tình trạng bữa ăn của học sinh là Giá Giảm $75 

Nếu tình trạng bữa ăn của học sinh là Miễn Phí $20 

 

Ðối với những gia đình nào muốn được xem xét cho các lệ phí Sách Giáo Khoa và Học Liệu miễn phí hoặc giá 

giảm, mẫu lợi ích bữa ăn trực tuyến và mẫu đồng ý cho tiết lộ phải được hoàn thành. Các mẫu này được dự kiến 

có trên mạng vào ngày 17 tháng 7. 

 

Nếu quý vị có bất kỳ điều gì thắc mắc về quá trình trả học phí trực tuyến hoặc các khoản phí thêm ở trường học 

của con em, quý vị có thể liên lạc văn phòng trường trung học bắt đầu vào ngày 25 tháng 7, 2019. Chúng tôi 

mong để phục vụ quý vị và giáo dục con em như một phần của cộng đồng trường trung học của Trường Công 

Lập Wichita năm này! 

 

Trân trọng, 

 

 
Gil Alvarez 

Phó Tổng Giám Thị, các Trường Trung Học 
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