តារាងតម្លលសក្ស
ិ ានិងសសវាសផេងៗសរាប់ឆ្ន ាំសិក្សា២០២០-២០២១
ម្លលដាក្ស់ពាក្សយ (ចាំសពាោះសិសេលមី)

សិសសថ្មីទង
ាំ អស់តរមូវឲ្យបង់ថ្ថ្លដាក់ពាកយដ ីមបដី រៀបចាំបបបបទនិងដ្វីដតសតិ៍។ ថ្ថ្លដនេះមិនអាច កវ ិញបាន
ដទ និងរតូវបង់ដៅដពលរបគល់ពាកយដសនីសុាំចូលសិកា។

$30

មដតតយយ-ថ្ននក់ទី១២

ម្លលចុោះស្មោះចូលស ៀន (ចាំសពាោះសិសេលមី)

សស
ាំ អស់តរមូវឲ្យបង់ថ្ថ្លចុេះដ្មេះចូ លដរៀនសរាប់រគប់ករមិតទាំងអស់។ ថ្ថ្លដនេះមន
ិ សថ្មីទង
ិ អាច កវ ិញ
បានដទនិងបង់បតមតងគត់ដៅដពលសដរមចចិតតទទួលចុ េះដ្មេះចូលដរៀន។

$500

រគប់ករមិត

$250

សរាប់បងបអូនបដងកីត

ម្លលលូលធននិង ដ្ឋបាល (សរាប់សស
ិ េលមីនិងសិសេដដ្លបនតកា សិក្សា
សៅឆ្ន ាំបនត)

$300

រគប់ករមិត

សិសសថ្មីនិងសិសសប លបនតការសិកាដៅឆ្នប
ាំ ន្ទទប់ទង
ាំ អស់តរមូវឲ្យបង់ថ្ថ្លមូល្ននិងរ ឋបាលជាដរៀងរាល់
ឆ្ន។
ាំ ថ្ថ្លដនេះគឺសរាប់ការបថ្ទាំនិងបកលាំអអាគារសិកានិងទពវសាារៈ។ ថ្ថ្លដនេះមិនអាច កវ ិញនិងដផទរ
បានដទ និងរតូវបង់មុនដពលសិសសអាចចាប់ដផតីមការសិកា។

*សរាប់ឆ្នស
ាំ ក
ាំ នតរតូវបង់ថ្ថ្លមូល្ននិងរ ឋ
ិ ា 2020-2021 សស
ិ សប លបនតការសក
ិ ាដៅឆ្នប

បាលមុ នថ្ថ្ៃទី៣១ បែឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០២០។

ម្លលសសៀវសៅ

$50

សស
ាំ ថ្ថ្លដនេះគស
ិ សទាំងអស់រតូវបង់ថ្ថ្លដសៀវដៅជាដរៀងរាល់ឆ្ន។
ឺ រាប់ទិញដសៀវដៅសក
ិ ាសរាប់សស
ិ ស
ានក់ៗ។ ថ្ថ្លដនេះមិនអាច កវ ិញនិងមិនអាចដផទរបានដទ។

ថ្ននក់មដតតយយ
$175

ថ្ននក់ទី១-៥
$200

ថ្ននក់ទី៦-១២

ម្លលសក្ស
ិ ា (សរាប់សស
ិ េលមីនិងសិសេដដ្លបនតកា សិក្សាសៅឆ្ន ាំបនត)
ជសរលើសម្នកា បង់
ក្សរលិតថ្ននក្ស់

រតីាស

របច ាំឆ្ន ាំ
ថ្ថ្ៃទី៣១ បែកកកដា ឆ្ន ាំ

កុារតូ ច-មុនមដតតយយ កនលេះថ្ថ្ៃ
កុារតូ ច-មដតតយយ ដពញដា៉ោង
ថ្ននក់ទី១-៥
ថ្ននក់ទី៦-៨
ថ្ននក់ទ៩
ី -១២
សាលាសូមរកាសទ
ធិ ុ នងការបកបរបតថ្មល។
ិ ក

២០២០

(៣សលើក្ស)
ថ្ថ្ៃទី៣១ បែកកកដា ឆ្ន ាំ
២០២០

ថ្ថ្ៃទី១០ បែវ ិចឆិកា ឆ្ន ាំ
២០២០

ថ្ថ្ៃទី២៨ បែកុមាៈ ឆ្ន ាំ
២០២១

$2,435

$902

$902

$902

$4,106

$1,521

$1,521

$1,521

$4,595

$1,702

$1,702

$1,702

$5,121

$1,897

$1,897

$1,897

$5,356

$1,984

$1,984

$1,984

កា ចុោះម្លលសរាប់បងបអនបសងក
ើត
ូ

សាលាផតល់ជូនការចុ េះថ្ថ្លសរាប់បងបអូនបដងកីតប លចុេះដ្មេះចូលដរៀនជាមួយគាន។ ការចុេះថ្ថ្លដនេះគដឺ ្វដី ៅដលថ្ី ថ្លសក
ិ ា ១៥%សរាប់កូនទី
២ និង២០%សរាប់កូនទី៣ជាបនតដៅ។

តម្លលសសវាសផេងៗ

ម្លល លយនត (ជាជសរលើស)
ជាជដរមស
ី សរាប់សស
ិ សប លទទួលដសវារថ្យនតរបចាាំថ្ថ្ៃពសា
ី លាដៅផទេះ។ ថ្ថ្ល
ដនេះអាច កវ ិញបាននិងអាចដផទរបានសរាប់ចាំបែកប លមិនដរបីរបាស់។

មួយឆ្នាំ

មួយវគ្គ

ទៅមក $600

ទៅមក $200

(បងបអូនបដងកីត $450)

(បងបអូនបដងកីត $150)

ដៅឫមក $300

ទៅឫមក $100

(បងបអូនបដងកីត $225)

ម្លលអាហា (ជាជសរលើស)

សាលាអាចដរៀបចាំអាហារដពលរពឹកនិងថ្ថ្ៃរតង់សរាប់សិសស។ ថ្ថ្លអាហារអាច

អាហារដពលរពឹក

កវ ិញបាននិងអាចដផទរបានសរាប់ចាំបែកប លមិនដរបរី បាស់។

អាហារថ្ថ្ៃរតង់

(បងបអូនបដងកីត $75)
មួយឆ្នាំ

$372

មួយវគ្គ

$124

មួយឆ្នាំ

$450

កុារតូ ច-ថ្ននក់ទី៤
$600

ថ្ននក់ទី៥-១២
មួយវគ្គ

$150

មួយវគ្គ

$200

កុារតូ ច-ថ្ននក់ទី៤

ថ្ននក់ទី៥-១២

ម្លលរបឡងអនត ជាតិក្សលមវិធី Cambridge (ជាជសរលើសដតសលើក្សទឹក្សចិតតឲ្យសិសេរបឡង)
ការរបឡងកមមវ ិ្ីCambridgeជាវ ិញ្ញដសារប លដចញនិងបកដដាយ Cambridge
International Examinations។ ការរបឡងជាជដរមីស។
សញ្ញដបរត IGCSE
មុែវ ិជាជ: គែិត ភាសា ភូមវិ ិទា របវតតវិ ិទា វ ិទាសាស្តសតរម
ួ (ពរី មុ ែវ ិជាជបញ្ចូ លគាន)
សញ្ញដបរតករមិត AS

មុែវ ិជាជ: គែិត ភាសា ភូមិវ ិទា របវតតិវ ិទា វ ិទាសាស្តសតរម
ួ
សញ្ញដបរតករមិត A

មុែវ ិជាជ: គែិត ភាសា ភូមិវ ិទា របវតតិវ ិទា វ ិទាសាស្តសតរម
ួ

$95 មួយមុែវ ិជាជ
$180 ពរី មុែវ ិជាជ

$100 មួយមុ ែវ ិជាជ
$150 មុែវ ិជាជទសសនៈវ ិស័យសកល
$150 មួយមុែវ ិជាជ

$210 មុែវ ិជាជទសសនៈវ ិស័យសកល

ខ និងលក្សខខ័ណ្ឌក្សនងកា
បង់ម្លលសក្ស
ិ ានិងសសវាសផេងៗ
ុ
កា បង់យត
ឺ

ថ្ថ្លសក
ិ ាទាំងអស់សូមបង់ឲ្យបានមុ នកាលបរដចឆ
ិ ទ ូ ចបានកាំែត់។ សរាប់ការបង់ថ្ថ្លសក
ិ ាយត
ឺ សាលានង
ឹ គត
ិ ថ្ថ្ល ៥ ុលាលសរាប់ការ

យត
ឺ មួយថ្ថ្ៃ។ ការែកខានមិនបង់ថ្ថ្លសិកាអាច្ន ល់ការមិនអនុញ្ញដតិឲ្យចូ លសិកា ការផ្អអក ឫការរកាទុ កនូវរបាយការែ៍សិកានិង
ការបញ្ញជក់នដិ ទទសន៍ជាដ ីម។

ដបបបទម្នកា បង់ម្លលសក្ស
ិ ានិងម្លលសសវា
សាលាទទួលសាច់របាក់ចាំដពាេះទក
ឹ របាក់ទបជាង១០០ ុលាល។ សរាប់ទក
ឹ របាក់ចាប់ពី១០០ ុលាលដឡង
ី ដៅ សូមទូទត់តាមរយៈមូ លបប
ទនបរត ឫតាម្ន្ទគារ។ ករែីទូទត់តាម្ន្ទគារ ដសវាកនុងការដផទរជាបនទុករបស់ដលាកអនក។ សាលាទទួលការទូ ទត់ការបង់ថ្ថ្លសិកា
និងដសវាដផសងៗបតពីសាថប័ន្ន្ទគារប លចុេះបញ្ជ ីនិងរបតិបតតិការដៅកនុងរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ រកដាស់រូបិយបែណទង
ាំ ឡាយណា
ប លរតូវកាំែត់ថ្នបកលងកាលយដដាយសាលាឫដដាយអាជាញ្រ្ន្ទគារ នង
ឹ រតូវ កហូ តនិងជាំនួសវ ិញដដាយរគួសារប លបានដ្វីការទូ ទត់
រូបិយបែណដន្ទេះ។

កា បង់ម្លលសក្ស
ិ ាលួយដផនក្ស

ថ្ថ្លសក
ិ ាតរមូវឲ្យបង់ដពញសរាប់វគគប លសស
ិ សចុ េះដ្មេះចូលដរៀន ដដាយមិនគត
ិ ពកា
ី លបរដចឆ
ិ ទថ្នការចុ េះដ្មេះចូលដរៀនសរាប់វគគដន្ទេះ
ដទ។ ចាំដពាេះសិសសប លមិនសិកាកមមវ ិ្ីសិកាជាភាសាបែមរ សាលានឹង កដចញ៥០៨ ុលាលពីថ្ថ្លសិការបចាាំឆ្ន ាំ ឫ១៦៩ ុលាលពីថ្ថ្លសិកា
ជាវគគ។

កា បញ្ឈប់កា សិក្សា
សូមបាំដពញនិងរបគល់បបបបទបញ្ឈប់ការសិកាមកឲ្យសាលា យ៉ោងដហាចណាស់៣០ថ្ថ្ៃមុនថ្ថ្ៃដរៀនចុងដរកាយបងអស់របស់សិសស ដ ីមបី
សាលាអាចដរៀបចាំការ កថ្ថ្លសិកាជូ ន និងឯកសារបញ្ញជក់ការសិកាឲ្យទន់ដពលដវលា។

កា ដ្ក្សម្លលសក្ស
ិ ា
ការ កថ្ថ្លសក
ិ ាអាចដ្វដី ៅបានសរាប់បតវគគប លសស
ិ សមន
ិ ទន់បានសក
ិ ាបតប៉ោុដណាណេះ។ សរាប់ថ្ថ្លដសវាដផសងដទៀត ូចជាអាហារនង
ិ
រថ្យនត អាច កវ ិញបានសរាប់ចាំបែកប លមិនទន់ដរបីរបាស់។ សូមបាំដពញបបបបទដសនីសុាំ កថ្ថ្លសិកានិងដសវារួចរបគល់ជូនមក
សាលា។ សូមជរាបជូនថ្នសាលាគត
ិ កថ្រមដសវា10% ដៅដលថ្ី ថ្លប លរតូវ កជូនវ ិញ។

អាក្ស សលើតម្លលបដនែល
របសន
តី ព
ិ ដបច
ី ាប់សព
ី នធដាររបស់រពេះរាជាណាចរកកមពុជាតរមូវឲ្យានការគត
ិ អាករដលត
ី ថ្មលបបនថមដន្ទេះ សាលានង
ឹ បូ កបបនថម
អាករដលត
ី ថ្មលបបនថមដន្ទេះដៅដលថ្ី ថ្លប លបានបង្ហាញជូ ន។

