Asian Hope International School Tuition Rates
តមមម្លៃម នៃការបង មង់ ថម្លៃសស កក្សាថថថរ បសង់សា លាអនៃន្តរ ជាត សអាសាស៊ា នៃហហូ ប

2018-2019 School Year (ឆឆស
ឆ្នាំ ស កក្សា២០១៨-២០១៩)

Grade Level

Annual
Tuition Fee

កឆ្នាំរ រិតថឆ កង់

មថម្លៃសស កក្សា
បប្រច ឆ
ឆ្នាំ ឆ ឆ្នាំ

$2800

KG 1 -KG 3

Monthly Tuition
Fee
(10 months)

មថម្លៃសស កក្សាបប្រច ខឆ្នាំ ខ(១០ខខ)

Stationery

សមម្ភា ររៈសស កក្សា
បប្រច ឆ
ឆ្នាំ ឆ ឆ្នាំ

$280

$3000

$300

Van Service

មថម្លៃអា ហារមថថ្ងៃប តង ង់

មថម្លៃឡា នៃបប្រច ឆ្នាំខខ

បប្រច ឆ
ឆ្នាំ ឆ ឆ្នាំ

$35

Gr 3-4: $50
Gr 5: $60

$77 per month per child
$50 per month for 2nd &

Gr 1-3 = $420
Gr 4-5 = $450

subsequent child
$50 per month per child

Grade 6

$3100

$310

$60

$450

Grades 7-10

$3600

$360

$80

$480

_______________

Return Trip

$380

Gr 1-2: $40

Grades 1 -5

Annual Lunch
Service

One way only
$45 per month per 2nd &
subsequent child

Application Fee of $25 (one-time fee per new student) – non-refundable

រិ
មថម្លៃបង ង់ការដាកង់ពាកក្យសសឆ្នាំ ចល
ហូ រររៀនៃ២៥$ (បង ង់ខតមន្តងបបសរណ
ណ ណ្ណោះសបមបង់សសសស្សថថថ) - មសនៃអាចយកវញបានៃរទ
_______________

_______________

_______________

Testing Fee of $25 (Grade 1 upwards) – non-refundable

រិ
មថម្លៃបង ង់សបមបង់រធធរតសន្ត
២៥$ (បង ង់សបមបង់សសសស្សថថថ ចបង់ពថថឆកង់ទ១រឡ
ធ
ថ
ធ ងរទ)- មសនៃអាចយកវញបានៃរទ
$400 New Student Registration Fee (one-time fee per new student) – non-refundable

រិ
៤០០$សបមបង់ការចសណ្ណោះរឈឈណ្ណោះចហូលរររៀនៃរបសង់សសសស្សថថថ( បង ង់ខតមន្តងបបសរណ
ណ ណ្ណោះសបមបង់សសសស្សថថថ) - មនៃអាចយកវ
ញបានៃរទ
ស
st

$300 Annual School Improvement Fee for the 1 child and $150 for the 2

nd

rd

child (no Improvement Fee for the 3 or

subsequent children). This is a non-refundable fee. ៣០០$សបមបង់មថម្លៃអភវឌឌ្ឍនៃន៍
បប្រច ឆ្នាំឆឆ ឆ្នាំបង ង់ចឆ្នាំរពាណ្ណោះកហូនៃទ១
ស
ថ នៃសង១៥០$
_______________

បង ង់ សបមបង់កនៃ
ហូ ទ២
ហូ ទ៣
នៃសងកហូនៃរបកាយៗរទរៀត)។
ថ (គថនៃការបង ង់រទរៀតរទសបមបង់កនៃ
ថ

$100 Technology Fee (an annual fee per student) – non-refundable. This fee will be used annually to upgrade and
increase technology used at AHIS.

រិ
រិ
រិ
បង 1ង់ 00 ដសលាម្លៃ សបមបង់មថម្លៃបរចច្ចេកវទទ្យា
(មថម្លៃបប្រច ឆ្នាំឆឆ ឆ្នាំកឆសងសសសស្សមឆកង់) - មសនៃអាចយកវញបានៃរទ។
តមមម្លៃសបមបង់បរចច្ចេកវទទ្យា
_______________
_______________

រិ
រនៃណ្ណោះ នៃនងបតត្រូវរបប្រប្រើជារររៀងរាល ង់ឆឆ ឆ្នាំ រដម
នៃខផផ្នែ
កបរចច្ចេកវទទ្យាឲក្យបប្ររស
ធ មបរងង
ធ
ថ
ធ ររឡធង សបមបង់របប្រប្រើរនៅសាលា AHIS។

Annual Stationery មថម្លៃសមម្ភាររៈសសកក្សាបប្រច ឆ្នាំឆឆ ឆ្នាំ
Annual Tuition មថម្លៃសសកក្សាបប្រច ឆ្នាំឆឆ ឆ្នាំ

(For Gr 6-10 - this fee includes the cost of compulsory educational field trips)
(For Gr 9-12 - this fee does not include exam fees)

_______________

Annual Lunch Fee មថម្លៃបង ង់អាហារមថថ្ងៃបតង ង់បប្រច ឆ្នាំឆឆ ឆ្នាំ

_______________

Total Annual Price សរសបការបង ង់ទងអសង់
ឆ្នាំ
បប្រច ឆ្នាំឆឆ ឆ្នាំ

Invoices will be issued in 10 monthly installments for your convenience.

រិ
វកយយ័
បបតនៃនងរចញឲក្យសបមបង់ការបង ង់បប្រច ឆ្នាំទងទ
ឆ្នាំ
ង១០ខខ
ឆ្នាំ
រដម
កមនៃភាពងាយសសស្រួល។
ធ មឲក្យរលាកអឆ
ថ

I/We the parents understand that absences will not be subject to a tuition discount. I/We agree to the above
annual school fees and to make monthly payments by the 1 st of each month with the first payment due on the first

business day of August. I/We agree to pay a service charge of 10% for any payment not made by the 10 th of the
month, and understand that my child(ren) will be withdrawn from AHIS if school fees have not been made for two
consecutive months. I/We agree to pay the full annual school fees regardless of early leave or any other reason
for early termination of the school year. _______initial
ខ/ឆ្នាំស ខ រយធងខដលជាមតាបសតាយល ង់ថការអវតន្តមនៃរបចប្រើនៃដង មសនៃខមនៃជាការបញស ច្ចេ ណ្ណោះតមមម្លៃចរឆ្នាំ ពាណ្ណោះការបង ង់មថម្លៃសសកក្សារនណ្ណោះរទ។ ខ/ឆ្នាំស ខ រយធងយល ង់បពម ចឆ្នាំរពាណ្ណោះ
មថម្លៃសសកក្សាខដលបានៃ

កឆ្នាំណតង់ខាងរលធ

នៃសងបតត្រូវរធធការបង
ង់បប្រច ឆ្នាំខខរនៅមថថ្ងៃទ១មនៃខខនៃ
ធ
ថ
ថ មមួយៗ

ជាមមួយនៃសងការចបង់រផន្តធមបង ង់នៃហូវមថថ្ងៃទ១មនៃខខស
ថ
ថ ហា

ខ/ឆ្នាំស ខ រយធងយល ង់បពមបង ង់ពសនៃយ័យ១០% ចឆ្នាំរពាណ្ណោះការបង ង់មថម្លៃសសកក្សាណខដលរធធការបង
ង់របកាយមថថ្ងៃទ១០មនៃខខ
រហធយខយ
ឆ្នាំស ខ ល ង់ថកហូនៃរបសង់ខនៃ
ឆ្នាំស ខ នងបតត្រូវដករចញ
ធ
ថ
ពថសាលាAHIS

បប្រសសនៃរបធមសនៃបានៃបង ង់មថម្លៃសសកក្សាឲក្យបានៃជាបង់លាបង់កសងរយរៈរពល២ខខជាបង់
ឆ
គឆ។

ខ/សឆ្នាំ ខ រយធងយល ង់បពមបង ង់មថម្លៃសសកក្សារពញខតមន្តង

សបមបង់មថម្លៃសសកក្សាបប្រច ឆ្នាំឆឆ ឆ្នាំ របរទណ្ណោះ
បជាសាលាឈបង់
រររៀងរលលឿនៃបនៃន្តសច ររដាយសារមហូ
រឺ
លរហតសរផស្សងៗរទរៀតក ក៏រដាយសបមបង់ការឈបង់រលលឿនៃ របសង់
ធ
ថ
សាលា។

I/We the parents understand the policies and standards laid out in the handbook for AHIS and pledge our support of
the school and of its administration. I/We understand that AHIS is a Christian School. I/We give the authority to
AHIS to use their discretion in the discipline of my/our child, as per the handbook guidelines. I/We further agree to
give the school complete authority in determining the appropriate learning level of my/our child, regardless of age.
_______initial
ខ/ឆ្នាំស ខ រយធងជាមតាបតាយល
ង់អឆ្នាំ ពថរគលនៃរយោបាយនៃសងសន្តង ង់ដារខដលបានៃនៃសយោយរនៅកឆសងរសរៀវរភៅខដលមនៃនៃសយោយលឆ្នាំអសតពថរគលនៃរយោបាយ
ស

របសង់សាលា AHIS រហធយសនៃទ្យាជមួយគ ឆ្នាំបទសាលានៃសងរដដ្ឋបាលរបសង់សាលាផងខដរ។ ខ/សឆ្នាំ ខ រយធងដង
ន ថAHIS ជាសាលាសាសនបគប្រើសាស្ទានៃ។ ខ/សឆ្នាំ ខ រយធង

ផន្តល ង់សសទដល
ង់ AHIS កឆសងការរបប្រប្រើភាពបប្រប្រុងបប្រយតឆរយ័ បសង់ខនៃអបង់
រកហូ
ឆ្នាំ នៃរបសង់ខ ឆ្នាំស ខ រកហូ
រឺ នៃរបសង់រយធងដហូចខដលរនៅកឆសងរសរៀវរភៅរបសង់សាលាបានៃខណន ឆ្នាំ។
សទ
មួ ម្លៃ
ខ/ឆ្នាំស ខ រយធងពសតជាយល ង់បពមផន្តល ង់ឲក្យសាលានៃហូវសសទរពញរលញ
កឆសងការកឆ្នាំនៃតង់នៃវហូ កឆ្នាំរតមនៃការរររៀនៃរបសង់
រិ
កនៃ
ហូ ខរឆ្នាំស ខ កហូ
រឺ នៃរបសង់រយធងបានៃបតត្រឹមបតត្រូវ របធរទណ្ណោះបថជា
សទ
ទកង់ទងនៃនងអាយស។

I/We understand that my/our participation is needed in lending practical help and support in a mutual effort to train
the children. I/We acknowledge that the school reserves the right to suspend or dismiss any student/family who
does not cooperate with the administration and the educational process at any time. _______initial

រិ
ខ/សឆ្នាំ ខ រយធងយល ង់ចច្បាសង់ថការចហូលរមួមរបសង់ខ/សឆ្នាំ ខ រយធង គជាតបមត្រូ
វការច ឆ្នាំបាចង់ណសង់កសងការជមួ
ឆ
យដល ង់ការអនៃសវតន្តនៃ ន៍ នៃសងជមួយគឆរទវញរទមក
ដល ង់ការ
គ
ហាតង់ពតង់រកឈង។ ខ/ឆ្នាំស ខ រយធងទទមួលសាស្គាល ង់ថសាលាមនៃសសទ ទកឆសងការពក្យមួរ របញញ្ឈបង់
រឺ
សសសស្សណមឆកង់/ បគស្រួសារណមមួយខដលមសនៃចហូលរមួមសហការ ជាមមួយ
រដដ្ឋបាល នៃសងដរឆ្នាំ ណធរការមនៃការសសកក្សា រនៅរពលណមមួយក ក៏រដាយ។

I/We understand that the $100 Technology fee is non-refundable annual fee. The first payment will be made on
acceptance of a student into the school. Thereafter it will be payable by March each year and will serve as a place
holder for your child for the next year.

រិ
រិ
ឆ្នាំ ហូង នៃនងបតត្រូវរធធរឡ
ខ/ឆ្នាំស ខ រយធងយល ង់ថ 100 ដសលាម្លៃរ គជាមថម្លៃ
បរចច្ចេកវទទ្យាបប្រច
ឆ្នាំឆឆ ឆ្នាំ មនៃអាចយកវ
ញបានៃរទ។
ការបង ង់បប្រាកង់រលធកដប
គ
ស
ធ ធ ងរលធការទទមួលយក
សសសស្សចហូលកឆសងសាលា។
ឆឆ ឆ្នាំរបកាយ។

បនស្ទាបង់មកនៃនងបតត្រូវបង ង់រនៅខខមថន

ជារររៀងរាល ង់ឆឆ ឆ្នាំ

រហធយនៃនងជាការរកក្សាកខនៃម្លៃងសបមបង់កនៃ
ហូ របសង់រលាកអឆ កសបមបង់

I/We have read the above and understand it. ខ/សឆ្នាំ ខ រយធងបានៃអានៃនៃហូវពយ័ត ម
ត នៃខាងរលធរមួចរហធយនៃសងយល ង់អឆ្នាំ ពថពតតមនៃទងរនណ្ណោះ
ឆ្នាំ
។

______________________

______________________

Father’s signature

Date

ហតត្ថរ លខាឳពស ក

មថថ្ងៃ/ខខ/ឆឆ ឆ្នាំ

_____________________

_____________________

Mother’s Signature

Date

ហតត្ថរ លខាមន្ត យ

មថថ្ងៃ/ខខ/ឆឆ ឆ្នាំ

