តារាងតម្លៃសក្
ិ សានិងសសវាស្សេងៗសម្រាប់ឆ្នាំសក្
ិ ា
ស ២០២១-២០២២
ម្លៃដាក្់ពាក្សយ (ចាំសពាោះសិសសេលមី)
សិស្សថ្មីទាំងអស់តម្រូវឲ្យបង់ថ្ថ្ៃដាក់ពាក្យដ រ
ើ ប្ ដី ៀបចាំបបបបទនិងដ្វដើ តសត។ ថ្ថ្ៃដនេះរិនអាច កវិញបានដទ និង
ម្តូវបង់ដៅដេលម្បគល់ពាក្យដសនើសាំចូលសិក្ា។

ម្លៃចោះស្មោះចូលស ៀន (ចាំសពាោះសិសសេលមី)
សិស្សថ្មីទាំងអស់តម្រូវឲ្យបង់ថ្ថ្ៃចេះដ្មេះចូលដ ៀនសម្ាប់ម្គប់កម្រិតទាំងអស់។ ថ្ថ្ៃដនេះរិនអាច កវិញបានដទ
និងបង់បតរតងគត់ដៅដេលសដម្រចចិតតទទួលចេះដ្មេះចូលដ ៀន។

* បញ្ចេះតថ្រៃ៣០%សម្ាប់សិស្សថ្មី ប លចេះដ្មេះចូលដ ៀនរនថ្ថ្ៃទី៣០ រិថ្នា ឆ្ាាំ២០២១។
ម្លៃលូលធននិង ដ្ឋបាល (សម្រាប់សិសសេលមីនិងសិសសេដដ្លបនតកា សិក្សាសៅឆ្នាំបនត)
សិស្សថ្មីនិងសិស្សប លបនតកា សិក្ាដៅឆ្ាាំបនាាប់ទាំងអស់តម្រូវឲ្យបង់ថ្ថ្ៃរូល្ននិង ឋបាលជាដ ៀងរាល់

$30
រដតតយ្យ-ថ្នាក់ទី១២

$500
ម្គប់កម្រិត
$250
សម្ាប់បងបអូនបដងកើត
$300
ម្គប់កម្រិត

ឆ្ាាំ។ ថ្ថ្ៃដនេះគឺសម្ាប់កា បថ្ទាំនិងបកលាំអ អាគា សិក្ានិងសាា ៈ។ ថ្ថ្ៃដនេះរិនអាច កវិញនិងដទេ បានដទ និង
ម្តូវបង់រនដេលសិស្សអាចចាប់ដទតើរកា សិក្ា។
*សម្ាប់ឆ្ស
ាាំ ក
ិ ្ា 2021-2022 សិសស្ ប លបនតកា សិកា
្ ដៅឆ្ាប
ាំ នតម្តូវបង់ថ្ថ្ៃរល
ូ ្ននិង

ឋបាល

រនថ្ថ្ៃទ៣
ី ១ បែឧសភា ឆ្ា២
ាំ ០២១។

ម្លៃសសៀវសៅ
សិស្សទាំងអស់ម្តូវបង់ថ្ថ្ៃដសៀវដៅជាដ ៀងរាល់ឆ្ាាំ។ ថ្ថ្ៃដនេះគឺសម្ាប់ទិញដសៀវដៅសិក្ាសម្ាប់សិស្ស
ាាក់ៗ។ ថ្ថ្ៃដនេះរិនអាច កវិញនិងរិនអាចដទេ បានដទ។

*ចាប់េីថ្នាកទ
់ ី៩ ល់ថ្នាក់ទ១
ី ២ តថ្រៃដសៀវដៅសិក្ាដគាលគឺ៤០០ ល្លា អាដរ ិកប លម្តូវដ ៀន យៈដេល២ឆ្ាាំសិក្ា ។

$50
ថ្នាក់រដតតយ្យ
$175
ថ្នាក់ទី១-៥
$200
ថ្នាក់ទី៦-៨
$400
ថ្នាក់ទី៩-១២

ម្លៃសិក្សា (សម្រាប់សិសសេលមីនិងសិសសេដដ្លបនតកា សិក្សាសៅឆ្នាំបនត)
ជសម្រលើសម្នកា បង់

ម្របចាំឆ្នាំ

ម្រតីាស (៣សលើក្)

ថ្ថ្ៃទី៣១ បែកកកដា ឆ្ាាំ

ថ្ថ្ៃទី៣១ បែកកកដា ឆ្ាាំ

ថ្ថ្ៃទ១
ី បែវិចឆិកា ឆ្ាាំ

ថ្ថ្ៃទី១៤ បែករភៈ ឆ្ាាំ

២០២១

២០២១

២០២១

២០២២

ថ្នាក់Nursery-រនរដតតយ្យ កនៃេះថ្ថ្ៃ

$2,435

$902

$902

$902

ថ្នាក់Nursery-រដតតយ្យ ដេញដា៉ោង

$4,106

$1,521

$1,521

$1,521

ថ្នាក់ទី១-៥

$4,595

$1,702

$1,702

$1,702

ថ្នាក់ទី៦-៨

$5,121

$1,897

$1,897

$1,897

ថ្នាក់ទី៩-១២

$5,356

$1,984

$1,984

$1,984

ក្ម្រលិតថ្ននក្់

*សាល្លសូរ ក្ាសិទធិកនចងកា បកបម្បតថ្រៃ។

កា ចោះម្លៃសម្រាប់បងបអូនបសងកើត
១-សាល្លទតល់ជូនកា ចេះថ្ថ្ៃសម្ាប់បងបអូនបដងកើតប លចេះដ្មេះចូលដ ៀនជារួយគាា។ កា ចេះថ្ថ្ៃដនេះគឺដ្វដើ ៅដលើថ្ថ្ៃសិក្ា ១៥%សម្ាប់កូនទី២ និង
២០%សម្ាប់កូនទី៣ជាបនតដៅ។
២-បញ្ចេះតថ្រៃសិកា
្ ២០% សម្ាប់ថ្នាក់Nursery និង ថ្នាក់PreK1 កនចងឆ្ាាំសិក្ា២០២១-២០២២។

តម្លៃសសវាស្សេងៗ
ម្លៃ លយនត (ជាជសម្រលើស)
ជាជដម្រើសសម្ាប់សិស្សប លទទួលដសវា ថ្យនតម្បចាាំថ្ថ្ៃេីសាល្លដៅទេេះ។ ថ្ថ្ៃដនេះ
អាច កវិញបាននិងអាចដទេ បានសម្ាប់ចាំបែកប លរិនដម្បើម្បាស់។
*តថ្រៃគឺសម្ាប់ ក្ាគាំល្លតសងគរ។

លួយឆ្នាំ

លួយវគ្គ

ដៅ~រក $1050

ដៅ~រក $350

(បងបអូនបដងកត
ើ $780)

(បងបអូនបដងកត
ើ $260)

ដៅឬរក $525

ដៅឬរក $175

(បងបអូនបដងកើត $390)

ម្លៃអាហា (ជាជសម្រលើស)
សាល្លអាចដ ៀបចាំអាហា ដេលម្េឹកនិងថ្ថ្ៃម្តង់សម្ាប់សិស្ស។ ថ្ថ្ៃអាហា អាច កវិញ

អាហា ដេលម្េឹក

បាននិងអាចដទេ បានសម្ាប់ចាំបែកប លរិនដម្បើម្បាស់។
អាហា ថ្ថ្ៃម្តង់

(បងបអូនបដងកើត $130)

រួយឆ្ាាំ

$372

រួយវគគ

$124

រួយឆ្ាាំ

$450
កា តូច-ថ្នាកទ
់ ី៤
$600
ថ្នាក់ទី៥-១២

រួយវគគ

$150
កា តូច-ថ្នាកទ
់ ី៤
$200
ថ្នាក់ទី៥-១២

ម្លៃម្របឡងអនត ជាតិក្លមវិធី Cambridge (តាលកា សម្រជើសស ើសម្របឡង បស់សិសសេនីលួយៗ)
ថ្នាក់មធ្យមសិកាកម្មិត២ (Cambridge Upper Secondary)
Cambridge IGCSE..………………………………………………………………………………………………….. $108

ក្នង
ុ មួយមុខវិជ្ជា

Cambridge ICE entry fee…………………………………………………………………………………………….. $84

ក្នង
ុ មួយសញ្ញាបត្រ

ថ្នាក់មធ្យមសិកាកម្មិតខ្ពស់ (Cambridge Advanced)
Cambridge International AS or A2 Level…………………………………………………………………………... $115

ក្នង
ុ មួយមុខវិជ្ជា

Cambridge International A Level (except A Level Global Perspectives)………………………………………. $165

ក្នង
ុ មួយមុខវិជ្ជា

Cambridge International A2 Level Global Perspectives.…………………………………………………………. $150

ក្នង
ុ មួយមុខវិជ្ជា

Cambridge AICE Full Credit (Cambridge International AS Level component and A Level component)...…. $115

ក្នង
ុ មួយមុខវិជ្ជា

Cambridge International A Level Global Perspectives …………………………………………………………

$235

ក្នង
ុ មួយមុខវិជ្ជា

Cambridge International AS Global Perspectives and Research Component ……………………………….. $189

ក្នង
ុ មួយមុខវិជ្ជា

ចុះឈ

្ាុះម្រលងយឺត (Late Entries)

ការចុុះឈ

្ាុះត្បលងយឺរ Late entries…………………………………………………………………………………….. $70

ក្នង
ុ មួយមុខវិជ្ជា

ការចុុះឈ

្ាុះត្បលងយឺរខ្ាាំង Very late entries…………………………………………………………………………….

$159

មុខវិជ្ជា

ក្នង
ុ មួយ

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងកា បង់ម្លៃសិក្សានិងសសវាស្សេងៗ
កា បង់យឺត
ថ្ថ្ៃសិក្ាទាំងអស់សូរបង់ឲ្យបានរនកាលប ិដចឆទ ូចបានកាំែត់។ សម្ាប់កា បង់ថ្ថ្ៃសក
ិ ្ាយឺត សាល្លនឹងគិតថ្ថ្ៃ ៥ ល្លាសម្ាប់កា យឺតរួយ
ថ្ថ្ៃ។ កា ែកខានរិនបង់ថ្ថ្ៃសិក្ាអាច្ន ល់កា រិនអនញ្ញាតឲ្យចូលសិក្ា កា ផ្អាក ឬកា ក្ាទកនូវ បាយកា ែ៍សិក្ានិងកា បញ្ញាក់នដិ ទេសជា
ដ ើរ។

ដបបបទម្នកា បង់ម្លៃសិក្សានិងម្លៃសសវា
សាល្លទទួលសាច់ម្បាក់ចាំដពាេះទឹកម្បាក់ទបជាង១០០ ល្លា។ សម្ាប់ទឹកម្បាក់ចាប់េី១០០ ល្លាដ

ង
ើ ដៅ សូរទូទត់តារ យៈរូលប្បទនបម្ត ឫ

តារ្នាគា ។ ក ែីទូទត់តារ្នាគា ដសវាកនចងកា ដទេ ជាបនេចក បស់ដល្លកអនក។ សាល្លទទួលកា ទូទត់កា បង់ថ្ថ្ៃសិក្ានិងដសវាដទ្សងៗបតេី
សាាប័ន្នាគា ប លចេះបញជីនិងម្បតិបតតិកា ដៅកនចងម្េេះរាជាណាចម្កករពចជា។ ម្កដាស់ ូបិយបែណទាំងឡាយណាប លម្តូវកាំែត់ថ្នបកៃងកាាយដដាយ
សាល្លឬដដាយអាជាា្ ្នាគា នឹងម្តូវ កហូតនិងជាំនួសវិញដដាយម្គួសា ប លបានដ្វើកា ទូទត់ ូបិយបែណដនាេះ។

កា បង់ម្លៃសិក្សាលួយដ្នក្
ថ្ថ្ៃសិក្ាតម្រូវឲ្យបង់ដេញសម្ាប់វគគប លសិស្សចេះដ្មេះចូលដ ៀន ដដាយរិនគិតេីកាលប ិដចឆទថ្នកា ចេះដ្មេះចូលដ ៀនសម្ាប់វគគដនាេះដទ។
ចាំដពាេះសិស្សប លរិនសិក្ាករមវ្
ិ ីសិក្ាជាភាសាបែម សាល្លនឹង កដចញ៥០៨ ល្លាេីថ្ថ្ៃសិក្ាម្បចាាំឆ្ាាំ ឫ១៦៩ ល្លាេីថ្ថ្ៃសិក្ាជាវគគ។

កា បញសឈប់កា សិក្សា
សូរបាំដេញនិងម្បគល់បបបបទបញ្ឈប់កា សិក្ារកឲ្យសាល្ល យ៉ោងដហាចណាស់៣០ថ្ថ្ៃរនថ្ថ្ៃដ ៀនចងដម្កាយបងអស់ បស់សស
ិ ្ស ដ ើរ្បីសាល្លអាច
ដ ៀបចាំកា កថ្ថ្ៃសិក្ាជូន និងឯកសា បញ្ញាក់កា សិក្ាឲ្យទន់ដេលដវល្ល។

កា ដ្ក្ម្លៃសិក្សា
កា កថ្ថ្ៃសិក្ាអាចដ្វើដៅបានសម្ាប់បតវគគប លសិស្សរិនទន់បានសិក្ាបតបដណា្ណេះ។ សម្ាប់ថ្ថ្ៃដសវាដទ្សងដទៀត ូចជាអាហា និង ថ្យនត អាច
កវិញបានសម្ាប់ចាំបែកប លរិនទន់ដម្បើម្បាស់។ សូរបាំដេញបបបបទដសនើសាំ កថ្ថ្ៃសិក្ានិងដសវា ួចម្បគល់ជូនរកសាល្ល។ សូរជម្ាបជូនថ្ន
សាល្លគិតកថ្ម្រដសវា10% ដៅដលើថ្ថ្ៃប លម្តូវ កជូនវិញ។

អាក្ សលើតម្លៃបដនែល
ម្បសិនដបើច្ាប់សេ
តី ីេនធដា បស់ម្េេះរាជាណាចម្កករពចជាតម្រូវឲ្យានកា គិតអាក ដលើតថ្រៃបបនែរដនាេះ សាល្លនឹងបូកបបនែរអាក ដលើតថ្រៃបបនែរដនាេះ
ដៅដលើថ្ថ្ៃប លបានបង្ហាញជូន។

Schedule of Fees 2021-2022
Application Fee (New Students Only)

$30

All prospective students shall pay a non-refundable fee for processing and admission testing.
Payable on submission of each Application Form.

Kindergarten-Grade 12

Enrollment Fee (New Students Only)

$500
All Grades

All new students shall pay a one-time fee for all grades. This non-refundable fee shall be paid
upon acceptance of an offer for a place of the school.

$250

*Discount 30% on enrollment fee for all new student enrolled by 30 June 2021

For Siblings

Annual Capital and Administration Fee (New and Returning Students)

$300

This is a yearly fee required of all students, new and returning. This fee goes to cover the annual costs of
maintaining and upgrading campuses and facilities. This fee is non-refundable, non-transferable and shall be
paid in full before a child can start school.

All Grades

*For 2021-2022, returning students are required to pay capital and administration fee by 31 May 2021.

Book Fee

$50

This yearly fee is required of all students. This fee goes to cover the costs of textbooks for students. This is a
non-refundable and non-transferable fee. If students lost a book during the school year they are required
to purchase it at the office.

Kindergarten

$175
Grades 1-5

$200

*For Grade 9 to 12, the cost of the book is $400 used for 2 academic year.

Grades 6-8

$400
Grades 9-12

Tuition Fees (New and Returning Students)
PAYMENT
OPTIONS
Grade Level

TERMLY
(3 payments)

YEARLY
31 July 2021

31 July 2021

1 November 2021

14 February 2022

Nursery-Preschool Part Time

$2,435

$902

$902

$902

Nursery-Kindergarten Full Day

$4,106

$1,521

$1,521

$1,521

Grades 1-5

$4,595

$1,702

$1,702

$1,702

Grades 6-8

$5,121

$1,897

$1,897

$1,897

Grades 9-12

$5,356

$1,984

$1,984

$1,984

FIS reserves the right to amend the fees from time to time.

SIBLING AND OTHER DISCOUNT
1-

Sibling discounts are offered where two or more children from the same family attend school at the same time. The discounts go to tuition
nd
rd
fees with 15% discount for the 2 child and 20% discount for the 3 child onward.

2-

Discount 20% on Nursery & Pre-K1 for school year 2021-2022.

OTHER SERVICES
School Bus Transportation (optional)
This is an optional fee for students receiving daily, round-trip transportation to and
from FIS. The fee is refundable and transferable.
*This price is for Social Distancing.

Meals (optional)

Full Year
2Ways $1050
nd
(2 child onward $780)

Term
2 Ways $350
nd
(2 child onward $260)

1 Way $525
nd
(2 child onward $390)

1 Way $175
nd
(2 child onward $130)

Breakfast

Breakfast and lunch for students are available for a fee. The office shall be ready to
assist. They are refundable and transferable.
Lunch

Full Year
Term
Full Year

$372
$124

$450
Nursery-Grade 4

$600
Grades 5-12
Term

$150
Nursery-Grade 4
$200
Grades 5-12

Cambridge International Examinations (optional but strongly encouraged)
These are external examinations given and marked by Cambridge International Examinations. Sitting for the
exams is optional but is strongly encouraged.
Cambridge Upper Secondary
Cambridge IGCSE..………………………………………………………………………………………………….. $108

per subject

Cambridge ICE entry fee…………………………………………………………………………………………….. $84

per certificate

Cambridge Advanced
Cambridge International AS or A2 Level…………………………………………………………………………... $115

per subject

Cambridge International A Level (except A Level Global Perspectives)………………………………………. $165

per subject

Cambridge International A2 Level Global Perspectives.…………………………………………………………. $150

per subject

Cambridge AICE Full Credit (Cambridge International AS Level component and A Level component)...…. $115

per subject

Cambridge International A Level Global Perspectives ………………………………………………………… $235

per subject

Cambridge International AS Global Perspectives and Research Component ……………………………….. $189

per subject

Late Entries
Late entries…………………………………………………………………………………………………………….. $70

per subject

Very late entries………………………………………………………………………………………………………. $159

per subject

CONDITIONS FOR PAYMENT OF ALL FEES
Late Payment
All tuition fees are due on the indicated dates. Late payment shall incur an additional penalty charge of $5 per day. Non-payment of fees could
result in non-admission, or suspension and withholding of reports and grades.

Payment Modes
Cash is accepted for amount less than $100. For amount exceeding $100, payments can be made by cheques or via bank transfer.
In case of bank transfer, the transferring party is responsible for all bank transfer charges. FIS accept payments only from registered banks
operating in Cambodia. Any cash notes determined to be fraudulent whether by FIS or by a registered bank shall be replaced by the family who
made the payment.

Partial Tuition Payment
Full tuition payment shall be required for the term in which enrolment occurs regardless of the date of enrolment. For students who do not enroll in
the Khmer Program, $508 shall be deducted from the annual tuition fee or $169 from the term fee.

Withdrawal
Parents shall complete and submit the Withdrawal Form to FIS at least 30 days prior to the student’s last day in school. This will ensure the refund
policy is applied and documents such as reports are issued in a timely manner.

Refund
Refunds on paid tuition fees shall be applied only for full terms that are not attended. For other services such as meals and school bus, the unused
portion shall be refunded. Parents shall complete and submit a Refund Request form to FIS. Please note that a processing charge equal to 10% of
the refunded amount shall apply.

Valued Added Tax
If VAT is mandatory for FIS under Cambodian taxation law and regulations, it will be charged in addition to the amounts listed above.

