
“Shoulder to Shoulder – Putting Students First”

ថ្នា ក់ដែលប ើក ថ្លៃសិកា

មបតេយ្យកំរតិ៣ែល់ថ្នា ក់ទី4 $200

អាវយឺ្តថ្នា ក់ ំ ៉នបេលវសិសមកាលមួយ្តថ្មៃ៥$

១វគ្គសិកា ២វគ្គសិកា ៣វគ្គសិកា
(េីដែសីហាែល់ដែ

វចិ្ឆកា)
(េីដែសីហាែល់ដែ

មិនា)
(េីដែសីហាែល់ដែកកកដា)

 (១ឆ្ា សិំកា=១២ដែ)

តំថ្លបេញ១វគ្គសិកា  ញ្ច ុះតំថ្ល១០%  ញ្ច ុះតំថ្ល១៥%  ញ្ច ុះតំថ្ល២០%

ពាក់កណ្តេ លថ្លៃបេលព្េឹក
៨.១៥ែល់១១.១៥ព្េឹក

$480 $432 $816 $1,152 $50 $170

ពាក់កណ្តេ លថ្លៃបេលថ្លៃ 
១.00ថ្លៃែល់៤.០០ល្ងៃ ច្

$420 $378 $714 $1,008 $50 $170

បេញមួយ្ថ្លៃ                 
៨.១៥ព្េឹកែល់៤.០០ល្ងៃ ច្

$800 $720 $1,360 $1,920 $50 $250

១វគ្គសិកា ២វគ្គសិកា ៣វគ្គសិកា
(េីដែកញ្ញា ែល់ដែធ្ាូ) (េីដែកញ្ញា ែល់ដែ

បមសា)
(េីដែកញ្ញា ែល់ដែកកកដា)

(១ឆ្ា សិំកា=១១ដែ)

តំថ្លបេញ១វគ្គសិកា  ញ្ច ុះតំថ្ល១០%  ញ្ច ុះតំថ្ល១៥%  ញ្ច ុះតំថ្ល២០%

ពាក់កណ្តេ លថ្លៃបេលព្េឹក
៨.០០ែល់១១.៣០ព្េឹក

$550 $495 $935 $1,320 $50 $170

ពាក់កណ្តេ លថ្លៃបេលថ្លៃ 
១.00ថ្លៃែល់៤.០០ល្ងៃ ច្

$194 $175 $330 $466 $30 $85

រយ្ុះបេល៤ដែ រយ្ុះបេល៨ដែ រយ្ុះបេល១២ដែ
(េីដែសីហាែល់ដែ

វចិ្ឆកា)
(េីដែសីហាែល់ដែមិនា) (េីដែសីហាែល់ដែកកកដា) 

(១ឆ្ា សិំកា=១២ដែ)

តំថ្លបេញ១វគ្គសិកា  ញ្ច ុះតំថ្ល២.៥%  ញ្ច ុះតំថ្ល៥%  ញ្ច ុះតំថ្ល៧.៥%

$188 $183 $357 $522 បសៀវបៅេចមភ $25

$48 $47 $91 $133 ឯកសណ្តា ន១ឈចត $15

តំថ្លបសវាកមមែឹកជញជូ ននិងអាហារថ្លៃព្តង់ បៅទំេ័រទី២
ទំពរ័ទី១ នៃ២សាលាអៃតរជាតិ អអមអេល                                                                                                                                                                                                                          

ថ្នា ក់ថ្តខ្វា ន់ែូ    
រាល់ថ្លៃបៅរ៍ប ៉ង៩.០០ែល់១០.៣០ព្េឹក

បវន

ថ្លៃច្ចុះប ម្ ុះចូ្ល
បរៀន

( ង់ដតមេង ៉ចបណ្តណ ុះ)

ថ្លៃស ភ រុះសិកា
( ង់បរៀងរាល់ឆ្ា ំ)

(បសៀវបៅេចមភស ភ រុះសិកា
កាតសំគាល់ែៃួន៤ឯក
សណ្តា ន១ឈចត)



 ញ្ច ុះតំថ្ល15% បលើថ្លៃសិកាសព្  ់កូនទី២ប ើងបៅការ ញ្ច ុះតំថ្លបនុះសព្  ់ដតកមមវធីិ្ថ្នា ក់មបតេយ្យនិង ឋមសិកាភាសាអង់បគ្ៃសដត ៉ចបណ្តណ ុះ។

 ញ្ច ុះតំថ្លេិបសស: ប ើច្ចុះប ម្ ុះមចនថ្លៃទី១ដែ៧ឆ្ា ំ២០១៤ ញ្ច ុះតំថ្ល៣០$បលើថ្លៃស ភ រុះសិកាសព្  ់ថ្នា ក់មបតេយ្យនិងថ្នា ក់ ឋមសិកាអង់បគ្ៃស។

ថ្លៃស ភ រុះសិកាព្តូវ ង់បរៀងរាល់ឆ្ា ំបៅមចនថ្លៃទី១ដែកកកដាបែើមបីរកាកដនៃងចូ្លបរៀនបៅឆ្ា ំសិកាបព្កាយ្។

ថ្នា ក់ភាសាចិ្ននិងថ្នា ក់ថ្តខ្វា ន់ែូ

ថ្នា ក់ភាសាចិ្ន                  
ច្នទែល់សចព្កប ៉ង៤.០០ែល់៥.០០ល្ងៃ ច្

 ឋមសិកាភាសាអង់បគ្ៃសថ្នា ក់ទី១ែល់ទី៧និង ឋមសិកាចំ្ប ុះទូបៅដែមរថ្នា ក់ទី១ែល់ទី៥

ថ្នា ក់ ំ ៉នែៃីបេលវសិសមកាលឆ្ា ២ំ០១៤(សំរា ់ថ្នា ក់ ឋមសិកាភាសាអង់បគ្ៃស)
រយ្ុះបេល បេលបវល្ង

ចា ់េីថ្លៃទី១៤កកកដាែល់ថ្លៃទី២២សីហាឆ្ា ំ២០១៤
៦សប្តេ ហ៏

ច្នទែល់សចព្ក
េីប ៉ង៨.០០ែល់ប ៉ង១១.៣០ព្េឹក

 ញ្ច ុះតំថ្លេិបសស: សូមច្ចុះប ម្ ុះមចនថ្លៃទី១ដែ៦ឆ្ា ំ២០១៤បែើមបីទទួលការ ញ្ច ុះតំថ្ល២០$េីថ្លៃសិកា។

តំលៃសកិ្សាប្រចំឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៥
ថ្នា ក់មបតេយ្យកំរតិ១កំរតិ២និងកំរតិ៣

បវន

ថ្លៃច្ចុះប ម្ ុះចូ្ល
បរៀន

( ង់ដតមេង ៉ចបណ្តណ ុះ)

ថ្លៃស ភ រុះសិកា
( ង់បរៀងរាល់ឆ្ា )ំ

(បសៀវបៅេចមភស ភ រុះសិកា
កាតសំគាល់ែៃួន៤ឯក
សណ្តា ន១ឈចត)

អាគារលេខ២១ ផ្លូវ៣៧៤ សង្កា ត់ទួេស្វា យព្រៃ២  
ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំលៃញ 

ទូរស័ៃទ: 023 216 597; 023 216 492; 023 216 493 

លេហទំៃ័រ: www.mtel-kh.com;  

អ ីមមេ: info@mtel-kh.com 

  



សូមបញ្ជា ក់:

*** ប្បសិនបបើកូនបោកអ្នកច ុះប ម្ ុះចូលបរៀនពាក់កណ្តា លវគ្គសិកា សាោនឹងគិ្តថ្លៃចាប់ពីថ្លៃ ខែខែលច ុះប ម្ ុះចូលបរៀនរហូតែល់ថ្លៃបំណ្តច់វគ្គសិកា។

ពីថ្លៃចនទែល់ស ប្ក ប ៉ោង7.15ប្ពឹក ែល់ប ៉ោង5.15នាទីោៃ ច
និង ថ្លៃបៅរ ៍ ប ៉ោង8.30ប្ពឹក ែល់ប ៉ោង3.30នាទីោៃ ច

ទំពរ័ទី២ នៃ២សាលាអៃតរជាតិ អអមអេល                                                                                                                                                                                                                          

*** ការបញ្ ុះតំថ្លបៅបលើបងបអូនបបងកើត: ការបញ្ ុះតំថ្លបនុះគឺ្សប្ ប់ខតបងបអូនបបងកើតខែល នប ម្ ុះបៅកន ងបសៀវបៅប្គ្សួារ និង សំប ប្តកំប ើ ត
                                                                ខតប៉ោ បណ្តណ ុះ។ បងបអូនធម៌  បងបអូនជីែូនមួយ ឬមិតាភកាិមិនអាចការទទួលការបញ្ ុះតំថ្លបនុះបានបទ។

*** ការបញ្ ុះតំថ្លបៅបលើការបង់ថ្លៃសិកាបពញមួយឆ្ន ំសិកា ឬ ការបង់ថ្លៃសិកាមាងរយុះបពល៣វគ្គ: បោកអ្នកអាចទទួលបានការបញ្ ុះតំថ្លបនុះ
                                                            បានល ុះប្ាខតបោកអ្នកបង់រាល់ថ្លៃសិកា ថ្លៃច ុះប ម្ ុះ  និង  ថ្លៃស ា រុះសិកាទំងអ្ស់បអាយបានម នថ្លៃទី១ខែ៨។

*** ការបញ្ ុះតំថ្លពិបសស: បែើមបទីទួលបានការបញ្ ុះតំថ្លបនុះ បោកអ្នកប្តវូមកច ុះប ម្ ុះបអាយបានម នថ្លៃកំ ត់ែូចបានប្បកាសបៅបលើប្កដាសផ្សពវផ្ាយរបស់សាោ។

*** កន ងករ ីខែលសិសសបានច ុះប ម្ ុះនិងបង់ថ្លៃសិការចួប៉ោ ខនាមិនអាចមកបរៀនបានបហើយប្តវូឈប់បរៀនពីសាោបអ្មបលលរហូតែល់ច ងឆ្ន ំសិកា 
     សាោអាចប្បគ្ល់ប្បាក់90%ថ្នថ្លៃសិកាជូន ាបិាសិសសបានបបើសិន នការសរបសរសំ ូមពរជាោយលកខ ៍អ្កសរពី ាបិាសិសសបអាយ
     បានប្តឹមប្តវូ និង សំខាន់គឺ្ឆ្ន ំសិកាលម ីឬ  វគ្គសិកាលមបីៅមិនទន់ចាប់បផ្ាើម។

***  ាបិាសិសស នទំនួលែ សប្តវូបលើការបង់ថ្លៃសិកានិងថ្លៃបផ្សងៗបទៀត។ បបើសិនថ្លៃសិកានិងថ្លៃបផ្សងៗប្តវូបានបង់បដាយអ្នកែថ្ទបប្ៅពី
     ាបិាសិសស កន ងករ ីខែលសាោប្តូវផ្ាល់ប្បាក់ជូនវញិ  ប្បាក់បនាុះនឹងប្តវូប្បគ្ល់ជូនបៅ ាបិាសិសស។  ការផ្ាល់ប្បាក់ជូនវញិបនុះប្តូវខត
    បធវើប ើងបៅបែើមឆ្ន ំសិកា ឬ បែើមវគ្គសិកា បៅាមជបប្មើសថ្នការបង់ថ្លៃសិការបស់បោកអ្នក។

សប្ ប់ព័ត៌ នបខនែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ការយិាល័យសាោបៅបរៀងរាល់ប ៉ោងបធវើការ។

*** សាោនឹងមិនបធវើការសងប្បាក់ ច ុះភាគ្រយ  ឬ ពនាបពល សប្ ប់ថ្លៃឈប់សប្ ក ឬ ថ្លៃែ ុះបពលខែលកូនបោកអ្នកមិនអាចមកបរៀនបានបដាយសារ
    ខតឈឺបានបទ។

អាហារថ្លៃប្តង់

*** ប្គ្ប់ថ្លៃសិកាទំងអ្ស់ប្តវូបង់ាមការកំ ត់ខាងបលើ។ ការបង់ប្បាក់ហួសថ្លៃកំ ត់ចំនួន៧ថ្លៃ សាោនឹងបធវើការផាកពិន័យចំនួន$5កន ងមួយថ្លៃ 
     បហើយការផាកពិន័យបនុះនឹងប្តវូបូកបនាជាបរៀងរាល់ថ្លៃរហូតែល់ប្គ្ប់ថ្លៃសិកានិងថ្លៃផាកពិន័យទំងអ្ស់ប្តវូបានទូទត់រចួរាល់។ កន ងករ ីខែល
    ការហួសកំ ត់បលើការបង់ប្បាក់បនុះ នរយុះបពល្នែល់៤សបាា ហ៍  សាោអ្នារជាតិ បអ្មបលល នសិទឋហាមមិនបអាយសិសស បនាុះចូលបរៀនបនា។ 
    បបើសិន នសិសសែថ្ទបទៀតកំព ងរងចំាច ុះប ម្ ុះចូលបរៀនថ្នន ក់របស់កូនបោកអ្នកកខនៃងរបស់កូនបោកអ្នកនឹងប្តវូបផ្ទរជូនសិសសែំបូងបគ្ខែលបៅ
    កន ងារាងរងចំាបនាុះ។

*** ថ្លៃច ុះប ម្ ុះ និង ថ្លៃស ា រុះសិកាបង់រចួបហើយមិនអាចែកវញិ ឬ  បផ្ទរជូនសិសសែថ្ទបានបទ។

បសវាកមមែឹកជញាូ នាមរយុះឡានសាោ

*** សាោអ្នារជាតិ  បអ្មបលលនឹងមិនផ្ាល់ជូននូវវញិ្ជា ប ណប័ប្តបញ្្ជប់ការសិកាសិសស  របាយការ ៍សាីពីការវវិឌ្ឍន៍របស់សិសសប្បចំាវគ្គ  និង
     របាយការ ៍សាីពីការវវិឌ្ឍន៍របស់សិសសប្បចំាឆ្ន ំសិកាែល់សិសសណ្តខែលបៅ នប្បាក់បំ  លជាមួយសាោប ើយ។  រាល់ប្បាក់ជំពាក់និងថ្លៃផាក
    ពិន័យប្តវូទូទត់ឲ្យរចួរាល់បទើបអាចបធវើការច ុះប ម្ ុះសប្ ប់ឆ្ន ំសិកាលមីបាន។ 

អាហារ ថ្លៃប្តង់ $180 $360 $540

សម្រាបសិ់សសថ្នា ក់មត្តេយ្យ

អាហារ ថ្លៃប្តង់ $165 $330 $495

សម្រាបសិ់សសថ្នា ក់បឋមសិកា

១  វគ្គសិកា ២  វគ្គសិកា ៣ វគ្គសិកា
(ពីខែសីហាែល់ខែវចិឆកា) (ពីខែសីហាែល់ខែមិនា) (ពីខែសីហាែល់ខែកកកដា) 

(១ឆ្ន សិំកា=១២ខែ)

១បជើង/  ២បជើង ១បជើង/  ២បជើង ១បជើង/  ២បជើង
០ បៅ ១.៩គី្ ូខម៉ោត $60/$120 $120/$240 $180/$360

២ បៅ ៣.៩គី្ ូខម៉ោត $80/$160 $160/$320 $240/$480

៤ បៅ ៥.៩គី្ ូខម៉ោត $100/$200 $200/$400 $300/$600

សប្ ប់សិសសថ្នន ក់ មបតាយយ

ច ៃ យ
១ វគ្គសិកា ២ វគ្គសិកា ៣ វគ្គសិកា
(ពីខែកញ្ជា ែល់

ខែធនូ)
(ពីខែកញ្ជា ែល់

ខែបមសា)
(ពីខែកញ្ជា ែល់ខែកកកដា)

(១ឆ្ន ំសិកា=១១ខែ)

១បជើង/  ២បជើង ១បជើង/  ២បជើង ១បជើង/  ២បជើង
០ បៅ ១.៩គី្ ូខម៉ោត $55/$110 $110/$220 $165/$330

២ បៅ ៣.៩គី្ ូខម៉ោត $74/$148 $148/$296 $220/$440

៤ បៅ ៥.៩គី្ ូខម៉ោត $92/$184 $184/$368 $275/$550

សប្ ប់សិសសថ្នន ក់ បឋមសិកា

ច ៃ យ
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