ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត



បទបបញ្ញ តតិហរិ ញ្ញ វតថុ

ឆ្ន ាំសិរា ២០២០-២០២១

រាល់ការចុះឈ្មុះរបស់សិសសឈៅសាលាបារាាំងឈៅឈសៀមរាប គឺបញ្ជ
ា ក់ពីការយល់ស្សប និងអនឈលាម
តាមបទបបញ្ញ ត្ិតទាំងឈនុះឈ
២០២០-២០២១ ។

ើយ។ សូមបញ្ជ
ា ក់ ថាតារាងត្ម្មៃទាំងឈនុះអាចមានការផ្លៃស់បូរសម្រមាប់
ត
ឆ្នាំសិកា

១.តារាងតម្ម្ៃម្ៃការសិរា

អនវ ិទាល័យ

ថានក់បឋមសិកា

ថានក់មឈត្តយយ

ថានក់

អាយ

កាំរ ិត្ទប

3/4 ឆ្នាំ

កាំរ ិត្មធ្យម

4/5 ឆ្នាំ

កាំរ ិត្ខ្ពស់

5/6 ឆ្នាំ

CP (ថានក់ទី១)

6/7 ឆ្នាំ

CE1 (ថានក់ទី២)

7/8 ឆ្នាំ

CE2 (ថានក់ទី៣)

8/9 ឆ្នាំ

CM1 (ថានក់ទី៤)

9/10 ឆ្នាំ

CM2 (ថានក់ទី៥)

ធានារា៉ា ប់រ ៉ាង

ត្ម្មៃសិកាម្របចាំ

ចុះឈ្មុះ

បនតចុះឈ្មុះ

ចុះឈ្មុះ

សាលាគឺជា

ម្រត្ីមាស

ដាំបូង

(ត្ម្មៃម្របចាំឆ្នាំ)

សម្រមាប់

កាត្ពវកិចច*

(x3)

CNED

(ម្របចាំឆ្នាំ)

550 US$

250 US$

50 US$

750 US$

290 US$

50 US$

1385 US$

750 US$

290 US$

50 US$

1510US$

> 12 ឆ្នាំ

750 US$

290 US$

990 US$**

50 US$

1620 US$

> 14 ឆ្នាំ

750 US$

290 US$

1100 US$**

50 US$

1620 US$

1180 US$

10/11
ឆ្នាំ

CNED 6eme

11/12

(ថានក់ទី៦)

ឆ្នាំ

CNED 5 eme
(ថានក់ទី៧)
CNED 4eme (ទី៨)

វ ិទាល័យ

CNED 3eme (ទី៩)
CNED seconde
(ថានក់ទី១០)

*ឈលើកម្លងម្ត្មានលិខ្ិត្បញ្ជ
ា ក់ពីធានារា៉ា ប់រ ៉ាង(ឈលើទាំនួលខ្សម្រត្ូវ)របស់សិសស (សូមឈមើលចាំ ណច៤)
**ទក់ ទងនឹងត្ម្មៃចុះឈ្មុះឈៅ CNED ជាត្ម្មៃម្ដលកាំណត្់ឈោយ CNED រក្សាសិទ្ធិក្សុ ងការកក្សករែតម្លៃ
ន
រែស់ CNED។

២.តម្ម្ៃចុះឈ្មះព្បច ាំឆ្ន ាំ

សម្រមាប់ សិសសចស់ ត្ម្មៃចុះឈ្មុះម្របចាំឆ្នាំគឺ ២៥០ US$ សម្រមាប់ ថានក់មឈត្តយយ ឈ
US$

ើយ ២៩០

សម្រមាប់ ថានក់បឋមសិកាដល់ថានក់វ ិទាល័យម្ដលម្រត្ូវម្ត្បង់។សម្រមាប់ ការចុះឈ្មុះដាំបូងគឺ

៧៥០ US$ ឈលើកម្លងថានក់ មឈត្តយយគឺត្ម្មៃ ៥៥០ US$។ តម្លៃចុះឈ្មុះឈនុះគឺលិនអាចសងវិញបានឈេ។
សម្រមាប់ ថានក់អនវ ិទាល័យ

(ចប់ ពីថានក់ ទី៧ឈៅ)និ ងថានក់ វ ិទាល័យ។

ម្របព័ នធ CNED ត្ម្មៃចុះឈ្មុះបម្នែម ៩៩០ US$ សម្រមាប់ ថានក់អនវ ិទាល័យ ឈ
ថានក់ វ ិទាល័យ។

សម្រមាប់ ការឈរៀនតាម

ើយ ១១០០ US$ សម្រមាប់

៣.តម្ម្ៃចុះឈ្មះសព្ាប់ការឈរៀៃតាម្ព្បរ័ៃធ CNED
ត្ម្មៃចុះឈ្មុះសម្រមាប់ ថានក់អនវ ិទាល័យនិងវ ិទាល័យទក់ទងនឹងការចុះឈ្មុះរបស់ CNED តាមរយៈ
សាលា EFSR (សូមឈមើ លពី ការម្ណនាាំម្នការចុះឈ្មុះ CNED សម្រមាប់ពត្៌ មានបម្នែម)។កនងករណីម្ដលមាតា
បិតាបានចុះឈ្មុះកូនឈៅ CNED រួចឈ

ើយ ម្លៃចុះឈ្មុះឈៅសាលា គឺ ៧៥០ US$ ឬ ២៩០ US$ ម្ដលម្រត្ូវបង់ ។

៤.ធានារា៉ាប់រ ៉ាងសាលាគឺជាកាតរវរិចច
សាលាបារាាំង EFSR នឹងទិ ញ ធានារា៉ា ប់រងសាលាឈរៀនសម្រមាប់ម្រគួសារទាំងអស់ម្ដលមិនអាចផ្តល់ការ
ធានារា៉ា ប់ រង (ឈលើទាំនួលខ្សម្រត្ូវ) សម្រមាប់កូន ៗ របស់ពួកគាត្់បាន។
ធានារា៉ា ប់ រងសាលាឈរៀនម្រគបឈលើករណី ការខ្ូចខាត្ម្ផ្នករាងកាយនិងការខ្ូចខាត្សមាារៈម្ដលកូន ៗ
នឹងទទួលខ្សម្រត្ូវ (ការខ្ូចខាត្ម្ដលបណ្ត
ត លពី ការបងកឈ

ត្) កនងអាំឡងឈពលសិកានិងសកមមភាពឈរៀនឈម្រៅ

ឈមា៉ា ងសិកា។លិខ្ិត្បញ្ជ
ា ក់ ផ្លាល់ខ្ួននិ
ៃ
ងព័ត្៌មានលមអិត្ម្នឈគាលការណ៍ធានារា៉ា ប់រងអាចឈធ្វើការឈសនើសាំបាន។
៥.បញ្ចុ ះតម្ម្ៃសព្ាប់បងបអូៃបឈងកើត

ចាំនួនម្ដលម្រត្ូវបញ្ចុះត្ម្មៃមានដូចជា៖ ១០០ US$ កនងមួ យម្រត្ី មាស សម្រមាប់កូនទី២ម្ដលចុះឈ្មុះ

១៥០ US$ កនងមួ យម្រត្ីមាស សម្រមាប់កូនទី៣ ម្ដលចុះឈ្មុះ និង ២០០ US$ កនងមួ យម្រត្ី មាស សម្រមាប់ ចប់ពី
កូនទី៤ឈៅម្ដលចុះឈ្មុះ ។
៦.រឈបៀបម្ៃការបង់ម្លៃសាលា

បង់ប្បចាំប្តីមាស ៖

ការទូ ទត្់ម្លៃសាលាគឺម្រត្ូវទូទត្់ឱ្យបានមនឈរៀងរាល់ម្រត្ី មាសឬឆ្នាំចប់ឈផ្តើម។ម្រត្ូវទូ ទត្់តាមរយៈ

ម្សក ឬការឈវរម្របាក់ឈៅធ្នាគារម្ត្មួយមខ្គត្់។


បនតចុះឈ្មុះ/ចុះឈ្មុះ : ចប់ពីម្លៃទី ១ ម្ខ្ឈមសា ដល់ ម្លៃទី ៣១ ម្ខ្ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ។បនាាប់ពីកាល
បរ ិឈចេទឈនុះ ម្រគឹុះសាែនមិនធានាសម្រមាប់ ការចុះឈ្មុះឈនាុះឈទ។ កនងករណីមានការលាំបាក កនងការអនវត្ត
តាមកាលកាំណត្់ ឈនុះ សូមមាតាបិតា ឈធ្វើការទាំនាក់ទាំនងឈៅអនកម្រគប់ ម្រគងសាលាជាមនសិន។





ម្លៃសាលាប្តីមាសេី១ ៖ ចប់ពីម្លៃេី ១ ខែលិលនា ដល់ ម្លៃេី ៣១ ខែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០២០
ម្លៃសាលាប្តីមាសេី២ ៖ ចប់ពម្ី លៃេី១៥ ខែ វិចកា
ឆិ ដល់ ម្លៃេី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០២០
ម្លៃសាលាប្តីមាសេី៣ ៖ ចប់ពម្ី លៃេី១ ដល់៣១ ខែ លីនា ឆ្ន២
ាំ ០២១

សម្រមាប់ការបង់ ម្លៃសាលាម្របចាំឆ្នាំ៖ ម្រត្ូវឈធ្វើការទូ ទត្់ ឈៅចឈនាៃុះម្លៃទី១ និងម្លៃទី៣០ ម្ខ្កញ្ជញ

ចាំណចសាំខាន់៖



ការចុះឈ្មុះរបស់សិសសម្ដលអាចចត្់ទកជាផ្ៃូវការបាន គឺបនាាប់ពីទូទត្់ ម្លៃចុះឈ្មុះឈ

សិសសម្ដលមិនទន់បានបង់ ម្លៃសាលា តាមកាលបរ ិឈចេទម្ដលបានឈម្រគាងទកអាចនឹងម្រត្ូវបដិឈសធ្មិន
ឱ្យចូលម្រគឹុះសាែនរ



ើយ។

ូត្ដល់សាែនភាពរបស់ពួក គាត្់ ម្រត្ូវបានឈោុះស្សាយ។

កនងករណីមានការលាំបាកម្ផ្នក

ិរញ្ញ វត្ែមតងមាកល សូមម្រកុមម្រគួសារ ជូនដាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ

ដល់នាយកក៏ដូចជាម្រកុមម្របឹកាភិបាលឱ្យបានឆ្ប់ តាមម្ដលអាចឈធ្វើឈៅបាន ។
៧. ការចាំណាយម្លៃសាលា
ការចាំ ណ្តយទាំងឈនុះរួមមាន៖
ថានក់មឈត្តយយ

ថានក់បឋមសិកា

ថានក់ CNED

•ម្លៃសាលា

•សាលា

•ការចុះឈ្មុះឈៅ CNED

•ឈសៀវឈៅសិកា

•ការម្រត្ួត្ពិនិត្យការសិកាឈោយម្រគូបឈគោលពីរនាក់
•ម្លៃម្នការឈផ្ញើការគរ
•ម្លៃឈបាុះពមាឈមឈរៀន

ការចាំ ណ្តយទាំងឈនុះមិនរាប់ បញ្ូច លដូចជា៖

•សមាារៈសិកា ឈលើកម្លងថានក់មឈត្តយយ (បិច ជ័រលប ម្ដក្ន...)
•ទសនសកិចចសិកាមួយចាំនួន
•ឈសៀវឈៅសិកា CNED
•ឈសវាកមមម្ផ្នកអាហារោាននិងឈរៀនវគោជាំនួយឈធ្វើកិចចការផ្ាុះ

៨. ម្រចុះឈ្មះចូលឈរៀៃរាំឡងព្តី
ាស
ុ

កនងករណីមកដល់កាំឡងម្រត្ី មាស ម្លៃសិកានឹងម្រត្ូវគិត្តាមចាំនួនសបាត

ឈៅនឹងចាំនួនសបាត

៍ម្ដលឈៅសល់ឈបើឈម្របៀបឈធ្ៀប

៍ឈរៀនសរបម្របចាំ ឆ្នាំ។

៩. ការឈប់ឈរៀៃរាំឡងឆ្
ន ាំសិរាៃិងអវតតាៃបឈណា
ត ះអាសៃន
ុ
ម្រត្ីមាសណ្តម្ដលបានចប់ ឈផ្តើមឈ

ើយគឺ ម្រត្ូវបង់ ម្លៃសាលាសរប។ដូ ឈចនុះ

នឹងគាមនការសងវ ិញឈទ

កនង

ករណីឈប់ ឈរៀនមនកាលកាំ ណត្់។ មា៉ា ងវ ិញឈទៀត្នឹងគាមនការបញ្ចុះត្ម្មៃឈទ កនងករណីអវត្តមានបឈណ្ត
ត ុះអាសនន
កនងកាំឡងម្រត្ីមាស។
ម្រត្ីមាសទី១ ៖ ចប់ពីម្លៃទី១ ម្ខ្កញ្ជញ ឆ្នាំ២០២០ ដល់ម្លៃទី ៣១ ម្ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ម្រត្ីមាសទី២ ៖ ចប់ពីម្លៃទី១ ម្ខ្មករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ម្លៃទី ៣១ ម្ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១
ម្រត្ីមាសទី៣ ៖ ចប់ពីម្លៃទី១ ម្ខ្ឈមសា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ម្លៃសម្រក ទី ៣ ម្ខ្កកកោ ឆ្នាំ២០២១
ការ ិយាល័យ APE

