SACRED HEART SCHOOL
Wiara, Rodzina i Doskonałości Akademickiej.

CZESNE UMOWA
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA CZESNE

Osoba odpowiedzialna za czesne

Numer telefonu (domowy)

Telefon (Praca/Komurka)

Parafia

TUITION PAYMENT INFORMATION
choose one below

Opcja # 1 PEŁNA
Płatności w całości do 1 lipca 2020r .
Opcja # 2 TWO-PŁATNOŚC
1/2 z dnia 1 lipca 2020r. I 1/2 z dnia 1 grudnia 2020r.
Opcja # 3 MIESIĄC - TEN-PŁATNOŚCI
Należny najpóźniej 1 dnia każdego miesiąca od lipca, 2020r. do kwietnia 2021r.
Imie ucznia

New Britain, CT 06053

CZESNE
Rok Szkolny jest od Pierwszego Dnia Szkoły do Ostatniego
Dnia Szkoły, tak jak jest zaznaczono w kalendarzu Sacred
Heart School. Jako osoba odpowiedzialna za czesne, ty się
zobowiązujesz zapłacić czesne i opłaty dla twego dziecka
za cały rok szkolny. Jeżeli twoje dziecko zaczyna szkołę po
Pierwszym Dniem Roku Szkolnego, to od daty początkowej
aż do Ostatniego Dnia Szkoły, jesteś zobowiązany do zasad
Wczesnego Wycofania (Early Withdrawal guidelines)
poniżej wymienionych. Czesne opłaty można zapłacić
wybierając Plan Opłatny – poniżej podany.
WCZESNE WYCOFANIE
Wczesne wycofywanie się ze Szkoły Sacred Heart podczas
Roku Szkolnego wymaga co najmniej 30 dni-szkolnych
wcześniejszego zawiadomienia. Osoba odpowiedzialna za
czesne, musi nadal płacić czesne/płatność za frekwencje
(uczęszczanie) do daty ktőrej jest 30 dni szkolynch po otrzymaniu zawiadomienia wycofania.

Adres

PAYMENT PLANS

35 Orange Street

Klasa we wrzesniu

Czesne

CZESNE / ODSETEK za OPOŹNIENIE
Czesne i opłata za płatności są wymagalne i płatne tak jak
są wyznaczone na harmonogramie opłaty (Fee Schedule). Czesne i opłata za płatności są uznane za delikwent
w dzień następujący po terminie płatności. Opłata (late
fee) będzie dodana - przez SMART Tuition jeżeli płatności (payment) nie będzie otrzymana w dzien terminu
płatności. Jeżeli czesne i inne zaległe należności nie są
zapłacone w bieżącym pőłroczu do Grudnia, frekwencja w
szkole Sacred Heart nie będzie dozwolona, dopoki czesne
nie są wypłacone w całości należne kwoty oraz w bieżącym
okresie.

SUMA DO ZAPŁATY

Czesne WSZYSTKICH kont musi być SPŁACONE
WPEŁNI do 1 kwietnia, 2021 – niezależnie od wybranej
opcji.
Wyrażam zgodę na powyższe terminy i warunki, nalezacych z obowiazaniem do zaplaty dla wszyskich opłat czesnych
(Sacred Heart Szkoly.)

Osoba odpowiedzialna za czesne

Data

Osoba odpowiedzialna za czesne

ONLINE: sacredheartschoolnb.org TELEFON: (860) 229-7663 FAKS: (860) 832-6098

EMAIL: shschoolnb@yahoo.com
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