TUITION SCHEDULE
We have begun the registration for the School year 2020-2021. All students must re-register before April 1,
2020 in order to qualify for $100 discount off registration fees. Registering early allows the school
administration and faculty to adequately plan for the upcoming school year. No registration will be accepted
unless all current financial obligations have been met to date.

Tuition for the School Year 2020 – 2021 will be as follows:
Grade
Pre School – half day
Pre School – full day
Pre-K
K-6
7-8
9-12

Our Cost to Educate
$8,000.00
$9,333.34
$9,333.34
$8,133,34
$8,666.67
$9,333.34

Your Tuition
$6,000
$7,000
$7,000
$6,100
$6,500
$7,000

*A Late Fee of $ 35.00 will be assessed for accounts after the 5th day of each
*A $50 Returned Check fee

Multi Child Discount
2nd Child
3rd Child

Family Discount
$300
$500 total family discount

As in previous years, a 5% discount is available when the entire year’s tuition is paid before September 1st 2020.
When paid in monthly installments (9 equal payments from September to May), tuition is due on the 5th of
every month and a $55.00 TADS one time processing fee will be automatically be accessed.
Registration Fee/Building Fund(non-refundable): $500 per child ($400 is you re-enroll before April 1, 2020)
This registration fee covers the cost of school books, student supplies, teaching supplies, activity fees (except field
trips), periodicals, technology fees, lab fees and testing fees.
Annual Community Facilities Fee (non-refundable): $400 minimum per family membership
Parent Teacher Association Dues: $25 per family
Tuition Assistance:
Saint Demetrios is fortunate to be able to offer tuition assistance to families through its “Annual Fund” . The
school is committed to making a quality, Christian education affordable for many families. We have established
an application process for determining financial need in allocating tuition assistance. Please contact the
admissions office for an application and a list of required documentation or visit our website at
www. sdprep.org
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Άρχισαν οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021. Όλοι οι μαθητές πρέπει να κάνουν προεγγραφή πριν την 1η
Απριλίου, προκειμένου να επωφεληθούν της έκπτωσης ύψους $100 από τα έξοδα εγγραφής.
Η έγκαιρη εγγραφή επιτρέπει στη διοίκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου να προγραμματίσουν επαρκώς
την επόμενη σχολική χρονιά. Για να γίνει η εγγραφή πρέπει να έχετε τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές σας υποχρεώσεις
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Τα δίδακτρα για τη Σχολική Χρονιά 2020-2021 έχουν ως εξής:
ΤΑΞΕΙΣ
Προσχολική τάξη μισή ημέρα
Προσχολική τάξη ολόκληρη ημέρα
Προ-νηπιαγωγείο
Νηπιαγωγείο – 6η τάξη
7η – 8η τάξη
9η – 12η τάξη

Πόσο μας κοστίζει η εκπαίδευση
του κάθε παιδιού
$8,000.00
$9,333.34
$9,333.34
$8,133,34
$8,666.67
$9,333.34

Δίδακτρα
$6,000
$7,000
$7,000
$6,100
$6,500
$7,000

Θα υπάρχει χρέωση $ 35 για καθυστέρηση πληρωμής διδάκτρων μετά από την 5η μέρα του κάθε μήνα, όπως
επίσης $50 χρέωση για κάθε επιστρεφόμενη επιταγή από την τράπεζα.
Έκπτωση
Οικογενειακή Έκπτωση
2o ΠΑΙΔΙ
$300
3o ΠΑΙΔΙ
$500 συνολική έκπτωση
Εάν πληρώσετε τα δίδακτρα για όλο το χρόνο προκαταβολικά (πριν την 5η Σεπτεμβρίου 2020) τότε θα
επωφεληθείτε με έκπτωση 5% επί του συνόλου των διδάκτρων.
Διαφορετικά τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλονται σε 9 μηνιαίες δόσεις (από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο)
και πρέπει να πληρώνονται μέχρι την 5η του μηνός. Επίσης χρεώνεστε αυτόματα $55.00 στο TADS για
τέλη διεκπεραίωσης (μία φορά).
Τέλη Εγγραφής/Έξοδα κτηρίου: $500 για κάθε παιδί (μη επιστρεφόμενα). ($400.00 αν η εγγραφή γίνει πριν
την 1η Απριλίου, 2020.)
Η εγγραφή καλύπτει το κόστος για σχολικά βιβλία και λοιπά σχολικά είδη, έξοδα για δραστηριότητες (πλην
ταξιδίων), περιοδικά, συντήρηση κτηρίων, έξοδα τεχνολογίας και έξοδα εργαστηρίων.
$400 Ετήσια Κοινοτική Συνδρομή για κάθε οικογένεια (μη επιστρεφόμενα).
$25

Συνδρομή Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για κάθε οικογένεια.

Οικονομική Ενίσχυση Διδάκτρων:
Το σχολείο του Αγίου Δημήτριου μπορεί να προσφέρει υπό προϋποθέσεις οικονομική βοήθεια σε οικογένειες
που έχουν ανάγκη. Υπάρχει μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον προσδιορισμό κατανομής και ύψους
της εν λόγω οικονομικής βοήθειας.. Επικοινωνήστε με το γραφείο για να κάνετε αίτηση και να πάρετε τη λίστα
με τα απαιτούμενα έγγραφα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www. sdprep.org
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