ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១
មោរពជូនមាតាបិតានិងអាណាពយាបាលសិសយស
ឥឡូវមនេះសាលាកាំពុងមរៀបចាំខែនការសម្រមាប់ឆ្នាំសិកយា ២០២១-២២ខាងេុែ

។

មោយយល់ម

ើញថាអាណា

ពយាបាលមយើងជាមម្រចើន កាំពុងម្របឈេេុែនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩មនេះ សាលាបានម្វើមសចកតីសមម្រេចថានឹងរកយាថ្ងៃសិកយា ដខដល
សម្រមាប់េួយឆ្នាំមទៀត្ ។ មលើសពីមនេះមទៀត្ សាលានឹងបញ្ចេះត្ថ្េៃសិកា
យ ខដលមានដូចខាងមម្រកាេ៖
●

បញ្ចេះត្ថ្េៃ ២០% មលើថ្ងៃសិកយាសម្រមាប់សិសយសទាំងអស់មៅថានក់េុនេមត្តយយសសិកយា(Pre-K1)

●

បញ្ចេះត្ថ្េៃ ១០% សម្រមាប់ការបង់ថ្ងៃសិកយាមពញេួយឆ្នាំ

●

បញ្ចេះត្ថ្េៃ ១៥% មលើថ្ងៃសិកយាសម្រមាប់កូនទី២

●

បញ្ចេះត្ថ្េៃ ២០% មលើថ្ងៃសិកយាសម្រមាប់កូនទីបីបនតមទៀត្

●

ែតល់ជូនឥត្គិត្ថ្ងៃនវូ ឈុត្ឯកសណាានសាលានិងចាប់រង្វាន់សម្រមាប់សិសយានុសិសយសម្រគប់រូប

មដើេយបីសម្រេួលដល់អាណាពយាបាលមយើងបខនែេមទៀត្ សាលាបានផ្លាស់បតូរមោលការណ៍កនចងការបង់ថ្ងៃេូល្ន និងរដឋ
បាល មដើេយបីរកយាកខនៃងសម្រមាប់បុម្រត្្ីតារបស់មលាកអនក។ អាណាពយាបាលអាចចាប់មែតេ
ើ បង់ថ្ងៃេល
ូ ្ន និងរដឋបាលចាប់ពមី ពល
មនេះ រហូត្ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០២១។ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សាលានឹងទទួលចុេះម្មេះសម្រមាប់
សិសយសងមីដល់សាធារណជនទូមៅ។
សាលានឹងមែញើម្របត្ិទន
ិ សិកយាឆ្នាំ ២០២១-២២ ជូនមលាកអនក។ ដូចមនេះមលាកអនកអាចសមាាល់ម

ើញថា សាលាបាន

បមងកើន ចាំនួនថ្ងៃកង
នច ឆ្នាំសិកយារបស់មយើងពី១៨៣ថ្ងៃមៅ១៩៧ថ្ងៃ។ មនេះគឺមដើេយបីែតល់ឱយយ មលាកម្រគអ
ូ នកម្រគូរបស់មយើងនូវមពលមវលា
បខនែេមទៀត្មដើេយបីធាន្ទថា សិសយសទាំងអស់អាចបាំមពញតាេការរំពឹងទុករបស់កេមវិ្ីសិកា
យ បន្ទាប់ពកា
ី រសិកយាតាេអនឡាញអស់
រយៈមពលជាមម្រចើនខែ។
ជាចុងបញ្បម់ យើងែញចាំសូេខងៃងអាំណរគុណចាំម

េះការោាំម្រទរបស់មលាកអនកេកមលើសាលាហ្វូត្ម្រពីនអនតរជាត្ិ ។ មយើងែញចាំ

សូេធាន្ទថា មយើងែញចាំនឹងតាេោន វាយត្ថ្េៃរាល់កេមវិ្ីសិកយារបស់សាលាមដើេយបព
ី ម្រងឹងភាពេ៉ត្ច
់ ត្់ នង
ិ គុណភាព ដូមចនេះកូនៗ
របស់មលាកអនកទទួលបាននូវ ការអប់រំដ៏លអបែ
ាំ ុត្ និងការោាំម្រទកនង
ច វិងីថ្នការសិកយារបស់ពួកមគ។
មយើងែញចាំសងយឃឹេថាមលាកអនកនិងម្រគួសារមានសុវត្ែភា
ិ ពនិងសុែុមាលភាពកនចងម្រោលាំបាកទាំងមនេះ។
មោយកតីមោរព

សាលាហ្ត្
វូ ម្រពន
ី អនតរជាត្ិ

April 30, 2021

Dear Parent/Guardian,

We are currently planning for our upcoming academic school year of 2021-22. Knowing many
families are facing issues related to the Covid-19 restrictions, we have decided to freeze our fees
for a further year. In addition, the following discounts will be applied:
●
●
●
●
●

20% discount on tuition fee for all students in Pre-K1 level
10% discount for full-year tuition fee payment
15% discount on tuition fee for the second child
20% discount on tuition fee for the third child onward
free set of uniform and lucky draw prize for every student

To assist our families even further we have changed our policy on the time frame to pay to reserve
your child’s seat in the classroom. All parents will have until May 30, 2021, to pay the Capital
& Administration Fee of $300, which will reserve your child's placement for the 2021-2022
academic school year. After May 30th, 2021 we will open enrolment for new students to the general
public.
We are also sending you the 2021-22 school calendar. You will notice that we have extended
our school year from 183 days to 197 days. This is to give our teachers more time to ensure that
all students are able to meet the expectations of the program after many months of online learning.
In closing, we would like to thank you for your continued support for Footprints International School.
Please be assured that we monitor and assess all FIS programs to improve their rigor and quality
so your children are offered the best possible education and supported in their educational journey.
We hope that you and your family are safe and well during these difficult times.

Kind regards,

Footprints International School

