គោរពជូនចំពោះ

មាតាបិតា និងអាណាព្យាបាលសិស្សសាលាហ៊្វូតព្រីនអន្តរជាតិ
កម្មវត្ថុ៖ ការបង់ថ្លៃមូលធននិងរដ្ឋបាល ថ្លៃសិក្សា ថ្លៃសៀវភៅ និងការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២ -២០២៣ ។
យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថា ថ្លៃមូលធននិងរដ្ឋបាលចំនួន$៣០០ ក្នុងសិស្សម្នាក់នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែមេសា
ឆ្នាំ២០២២ ។ ថ្លៃសេវាទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំសម្ភារៈបរិក្ខារ និងធនធានសម្រាប់សិស្សដែលនឹងសិក្សានៅឆ្នាំសិក្សា ២០២២២០២៣ ។ តាមរយៈការបង់ថ្លៃមូលធននិងរដ្ឋបាលនេះ លោកអ្នកបានបញ្ជាក់ថា បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកនឹងបន្តការសិក្សា នៅសាលា
ហ៊្វូតព្រីនអន្តរជាតិនៅឆ្នាំក្រោយ ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្តល់កន្លែងសិក្សាដល់ សិស្សថ្មី
ហើយយើងខ្ញុំមិនអាចធានាកន្លែងជូនបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកបានទេ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់បានបង់ថ្លៃមូលធននិងរដ្ឋបាល។
យើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ថ្លៃសិក្សានៅរក្សាដដែលជាឆ្នាំទី៣ និងបន្តផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃដូចខាងក្រោម៖
●

២0%សម្រាប់សិស្សថ្មីគ្រប់កម្រិតលើថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

●

១៥% សម្រាប់ថ្លៃសិក្សាថ្នាក់ Nursery និង Pre-K1 ។

●

១០%សម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ។

●

១៥%សម្រាប់ថ្លៃសិក្សាកូនទី២។

●

២០% សម្រាប់ថ្លៃសិក្សាកូនទី៣ និងកូនបន្ទាប់ទៀត។

●

ផ្ដល់ជូនឯកសណ្ឋានសិក្សាមួយឈុតលើការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

សាលាហ៊្វូតព្រីនអន្តរជាតិ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ្នក ដែលបានផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់យើងខ្ញុំក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំ
ដល់បុត្រធីតាលោកអ្នក ។ យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាជានិច្ចក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃការអប់រំសម្រាប់បុត្រធីតាលោកអ្នក ហើយនិង
សូមកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះការចូលរួមរបស់លោកអ្នកក្នុងការកសាងសហគមន៍សិក្សាសាលាហ៊្វូតព្រីនអន្តរជាតិ ។
សូមអរគុណ!
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២
គណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ៊្វូតព្រីនអន្តរជាតិ

April 1, 2022
Dear Parent/Guardian,
Subject: Capital & Admin, Tuition fees, Book fees, and some discounts for the school year 2022-2023
We would like to inform you that the Capital & Admin fee of $300 per child is due by Saturday, 30 April 2022. These
fees are used to prepare facilities and resources for students studying in the school year 2022-23. By paying the fees,
you are confirming that your child will continue at Footprints International School next year. From May 1, 2022, we
reserve the right to offer any available spaces to new students and can not guarantee your place without receiving
the Capital & Admin fee in full.
We would also like to confirm that we are freezing our tuition fees for the third year and will continue to offer the
following discounts:
●
●
●
●
●
●

20% discount on enrollment fee for new students of all levels from today until May 31, 2022.
15% discount for Nursery & Pre-K1 level on tuition fees.
10% discount for yearly payments.
15% discount on tuition fees for a second child.
20% discount on tuition fee for third child onward.
1 free set of uniform on payment of tuition fees by June 30, 2022.

Footprints International School thanks you for entrusting your child’s education to us. We are committed to
constantly improving the quality of education for your child, and we sincerely appreciate your participation in
building the learning community of Footprints International School.

Kindest regards,
Footprints International School Management

