HOPE Siem Reap School Fee Details for 2022-23
(Korean and Khmer Translations Below)

HOPE’s Tuition and Capital fees have been approved by the Board and they are now
online at https://www.hope.edu.kh/admissions/#schoolfees. HOPE prides itself on being
a good steward of its tuition and fees income. The budget is developed to cover the
annual expenses of a quality international Christian education in Cambodia. All tuition
and fees are based on the annual budgeted costs of a student's education. HOPE is
registered as a business in order to operate in Cambodia, but there is no entity or person
that receives money if the school makes a profit. In the event there is a profit, all funds
go to paying off debt, improving facilities, providing scholarships, or are reinvested in
other ways to enhance HOPE School.
Besides Tuition and Capital fees, HOPE has optional fees for the following services:

●
●
●
●
1.

Lunch is not available at this time.
Accident Insurance is $25 per student (for uninsured students only).
Extracurricular Clubs vary in price - about $30 for 10 week sessions.
IGCSE Exams are estimated at $100 per subject (usually for Grade 10 only).

Upon Acceptance of Enrolment, a one-time $100 enrolment fee is due within one
month of receiving the Letter of Acceptance from the HOPE Admissions Officer. The
family will then commit to an agreed starting date and tuition will be payable from
that date (prorated based on the number of school days if necessary – see #15). If the
new student does not attend within two months of the agreed date & no tuition
payments are received, the family forfeits their enrolment place. They will need to
reapply and pay a new application fee & enrolment fee if they wish to attend HOPE in
the future. If a student is transferring to/from another IB school, additional fees may
apply.

2. The Annual Tuition payment is separated into two semester invoices that are due at
the beginning of each semester. If the semester payments are a hardship, families
must email tony.payne@hope.edu.kh to set up a payment plan.
3. A Missionary Discount is available for Tuition to families that provide evidence of
their Christian service. Please inquire with admissions@hope.edu.kh. An Additional
Member Mission Discount for tuition is available for families serving with Interserve,
OMF, SIL, Pioneers, or AOG Missionary Fellowship.
4. A 5% Advance Payment Discount is given to non-missionary families that pay the
entire annual tuition fee by the first day of school. Please inquire with
sr.finance@hope.edu.kh for an invoice estimate.
5. A Family Discount applies to younger siblings of students enrolled full time. It does
not apply to part time students. The family discount will be calculated and applied
after all other discounts.
a. 2nd oldest HOPE student - 5% discount on tuition only

b. 3rd oldest HOPE student - 15% discount on tuition only
c. 4th & subsequent HOPE students - 25% discount on tuition only
6. Financial Assistance is available under certain circumstances. Please inquire by
sending an email to tony.payne@hope.edu.kh.
7. Annual Capital Fees are used for purchasing equipment and facilities construction
and renovation. The fee is due in July. If paying the full fee at once in July is a
hardship, families may pay half in July and the second half in December. This fee is
only payable for the two oldest students in the family (not for the third or more
children). The full capital fee will be invoiced if entering between August and
December, or half of the capital fee will be invoiced if joining between January and
May. Capital fees are not returned if students leave part way through the school year.
8. Accident Insurance is required for all students. If families do not have this coverage
(and do not decline coverage) they will be enrolled by HOPE and charged a fee of
approximately $25 per year per student.
9. Part Time Students may be eligible for tuition discounts. If a student is registered for
less than 33% of a full schedule, they get a 50% discount. If a student is registered
more than 33% but less than 67% of a full schedule, they get a 25% discount. Part
time students will still need to pay the full capital fee.
10. Payment Options: Please make all payments in US dollars and include a memo of
which invoices you are paying as well as your family’s Sycamore code (3 letters and 4
numbers found at the top left of the invoice). Bank fees incurred by HOPE may be
charged to your account. For specific payment instructions please visit
https://www.hope.edu.kh/admissions/#schoolfees. The payment options are as
follows:
a. Bank transfer to HOPE’s Cambodian accounts with ABA, J-Trust, or HOPE’s
U.S. bank at ECCU.
b. Cash or checks (U.S. dollars) to the Cashier at any HOPE campus.
11. Tuition, payment plans, and forced unenrolment: tuition is due at the start of each
semester and if this is a hardship, you must request a payment plan with payments
minimally due on the first day of each month. Payment reminders will be issued each
month. If a payment will be late, please notify the Finance Office in advance by
emailing sr.finance@hope.edu.kh. A monthly $50 fee will be added if payments are
not received by the due date. If payments are not made on time, a meeting may be
arranged between the family and the HOPE Leadership and;
a. a payment plan will be considered at the school’s discretion; and
b. if there is a failure to make payments or a failure to communicate with the
school, HOPE may require the student/s to remain at home until the
balance is paid; and
c. repeated failure to make payments or those with outstanding debts at the
beginning of the semester may be unenrolled.
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d. If a student is unenrolled, HOPE will no longer guarantee a space for them
in the future and they can re-apply for enrolment only after the
outstanding debt is paid. Families with outstanding debts will not receive
report cards or transcripts for their children until all debts are settled.
12. Access to IGCSE classes (Grades 9 and 10), will be provided to homeschool or
part-time students (see #9) for $1,000 per subject (plus exam costs). Limit of two
courses. IGCSE exams may be provided to non-HOPE students for an extra $25 per
exam.
13. Access to External Course Providers is available under certain circumstances. HOPE
can support course access and identification, but enrolment and associated fees are
the responsibility of the family.
14. Furlough/Extended Leave Plans. HOPE supports mission families who leave for
furlough or return to their home country for an extended period of time. To best
support the students’ academic progress, HOPE strongly recommends students
leave for furlough in between the academic semesters. Tuition and fees are not
refundable when a student leaves during the semester. In order to best
accommodate a student’s transition, HOPE requires furlough or extended leave
requests to be submitted no later than March 15 for leave during Semester 1 (Aug to
Dec) and by October 15 for leave during Semester 2 (Jan – June). Please fill out the
leave request form and inform HOPE of any changes to your furlough plans as soon
as possible so we can inform your teachers. Furlough or extended leave students may
hold their space at HOPE by paying $250 each semester they are absent. In order to
accommodate families in Cambodia, spaces cannot be held for more than two
consecutive semesters.
15. Arriving Late/Leaving Early. Students who enroll after September 15 (first semester)
or after February 15 (second semester) will pay tuition on a prorated basis. No other
fees will be prorated. The school requires written notice of at least 20 school days
prior to the student’s last day at HOPE and a meeting with the Admissions Officer or
the Director. No refunds will be given to students that leave early. All fees must be
paid prior to your departure. Report cards or transcripts will be provided as long as all
outstanding debts are settled.
16. Library and Text Books must be returned at least two weeks before the students'
last day at HOPE. Any damaged or lost items will incur a charge that will be
deducted.
17. If HOPE School is instructed by the government to charge VAT (Value Added Tax) on
Tuition, those costs will be in addition to the already stated tuition fees. Currently VAT
is 10% in Cambodia but is not payable by schools.
Any changes from these fee details must be approved by the HOPE Director. Please
email questions to accounts@hope.edu.kh.
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HOPE 시엠립 2022-23 학비 세부 정보
(아래 한국어 및 크메르어 번역)
HOPE의 수업료 및 Capital fee는 위원회에서 승인했으며 현재
https://www.hope.edu.kh/admissions/#schoolfees에서 온라인으로 확인할 수 있습니다.
HOPE는 수업료 및 수수료 수입을 잘 관리하고 있음을 자랑스럽게 생각합니다. 예산은
캄보디아에서 양질의 국제 기독교 교육을 위한 연간 비용을 충당하기 위해 책정되었습니다. 모든
수업료와 비용은 학생 교육의 연간 예산 비용을 기준으로 합니다. HOPE는 캄보디아에서 사업을
하기 위해 사업자등록을 했지만, 학교에서 수익이 나면 돈을 받는 법인이나 개인은 없습니다.
수익이 발생하면 모든 자금은 부채 상환, 시설 개선, 장학금 지원에 사용되거나 HOPE School의
발전을 위해 재투자됩니다.
수업료 및 Capital fee 외에도 HOPE에는 다음 서비스에 대한 추가 선택 비용이 있습니다.
- 버스 운행은 더 이상 HOPE School에서 제공하지 않습니다.
- 점심은 이번에 이용할수 없습니다.
- 상해보험은 학생당 $25입니다(보험에 들지 않은 학생만 해당).
- 과외 활동은 가격이 다양합니다. 10주 세션에 약 $30입니다..
- IGCSE 시험은 과목당 $100로 추산됩니다(보통 10학년만 해당).
1.

2.

3.

4.
5.

입학등록이 수락되면 HOPE 입학 담당관으로부터 입학 허가서를 받은 후 1개월 이내에 1회
등록비 $100를 납부해야 합니다. 그런 다음 가족은 합의된 시작 날짜를 약속하고 해당
날짜부터 수업료를 지불해야 합니다(필요한 경우 수업 일수에 따라 비례 배분 - #15 참조).
신입생이 약정일로부터 2개월 이내에 출석하지 않고 수업료을 납부하지 않을 경우, 그
가족은 등록을 취소합니다. 나중에 HOPE에 참석하려면 다시 지원하고 새로운 지원비와
수업료를 지불해야 합니다. 학생이 다른 IB 학교로 전학하는 경우 추가 비용이 적용될 수
있습니다.
연간 수업료 납부는 두 학기에 나누어 청구되며, 학기 초에 납부해야 합니다. 학기 납부가
어려운 경우 가족은 tony.payne@hope.edu.kh로 이메일을 보내 납부 계획을 세워야
합니다.
선교사 할인은 기독교 봉사의 증거를 제출하는 가족에게, 수업료 할인이 가능합니다.
이메일로 문의하시기 바랍니다.admission@hope.edu.kh Interserve, OMF, SIL,
Pioneers 또는 AOG Missionary Fellowship에서 봉사하는 가족에게는 추가 회원 선교
할인이 제공됩니다.
개학일 전까지 연간 수업료 전액을 납부하는 비선교사 가정에 5% 선납할인을 제공합니다.
인보이스 견적은 accounts@hope.edu.kh로 문의하십시오.
가족 할인은 풀타임으로 등록한 학생의 어린 형제자매부터 적용됩니다. 파트 타임
학생에게는 적용되지 않습니다. 가족 할인은, 다른 모든 할인 후에 마지막으로 적용됩니다.
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-a 두번째 HOPE 학생:수업료만 5% 할인
-b 세 번째 HOPE 학생 : 수업료만 15% 할인
-c 네번째 이후 HOPE 학생 : 수업료만 25% 할인

6. 재정 지원은 특정 상황에서만 이용할 수 있습니다. tony.payne@hope.edu.kh로 이메일을
보내 문의하십시오.
7. 연간 Capital fee는 장비구매, 시설 및 보수 공사에 사용되며, 요금은 7월에 납부해야
합니다. 7월에 전액을 한꺼번에 납부하는 것이 어려운 가족은, 7월에 절반, 12월에 나머지를
나누어 납부할 수 있습니다. 이 비용은, 가족 중 가장 나이 많은 두 명의 학생만
지불합니다(세 번째 또는 그 이상의 자녀는 제외). 8월에서 12월 사이에 가입하는 경우
Capital fee 전체가 청구되고, 1월에서 5월 사이에 가입하는 경우 Capital fee의 절반이
청구됩니다. 학생이 학기 중간에 떠나는 경우 Capital fee는 반환되지 않습니다.
8. 모든 학생은 상해 보험에 가입해야 합니다. 가족이 이 보험이 없을 시(그리고 보장을
거부하지 않으면) HOPE 학교 보험에 등록되고, 학생당 연간 약 $25의 비용이 청구됩니다.
9. 파트 타임 학생은 수업료 할인을 받을 수 있습니다. 전체 일정의 33% 미만으로 등록한
학생은, 50% 할인을 받습니다. 전체 일정의 33% 이상 67% 미만으로 등록된 학생의 경우
25% 할인을 받습니다. 파트 타임 학생은 여전히 전체 Capital fee를 지불해야 합니다.
10. 결제 선택: 모든 결제는 미국 달러로 하며, 어떤 결제 내역인지 메모해주시고, 가족의
Sycamore 코드(인보이스 왼쪽 상단에 있는 3개의 문자와 4개의 숫자)를 적어주십시오.
HOPE에서 발생하는 은행 수수료가 귀하의 계좌로 청구될 수 있습니다. 구체적인 지불
지침은 https://www.hope.edu.kh/admissions/#schoolfees를 방문하십시오. 결제
옵션은 다음과 같습니다.
-a: ECCU에서 ABA, J-Trust 또는 HOPE의 미국 은행을 통해 HOPE의 캄보디아 계좌로
은행 송금.
-b: 모든 HOPE 캠퍼스의 계산원에게 현금 또는 수표(미국 달러).
11. 수업료, 납부계획, 강제취소 : 수업료는 매 학기 초에 납부해야 하며, 어려운 경우 매월 1일에
최소 납부기한으로 납부계획을 신청해야 합니다. 매월 결제 안내 메일이 발송됩니다. 결제가
늦어질 경우, 사전에 이메일 accounts@hope.edu.kh로 재무국에 알려주시기 바랍니다.
결제가 마감일을 초과할 시, 월 $50의 수수료가 추가됩니다. 지불이 제 시간에 이루어지지
않으면 가족과 HOPE 리더십 사이에 회의가 주선될 수 있으며,
-a: 납부 계획은 학교의 재량에 따라 진행될 것입니다.
-b: 두 번 연속 지불하지 않거나 학교와 연락이 되지 않는 경우, HOPE는 잔액이 지불될
때까지 학생이 집에 머물도록 요구할 수 있습니다.
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-c: 반복적으로 납부하지 않거나 학기 초에 미지불된 채무가 있는 사람은 등록이 취소될 수
있습니다.
-d: 만약 학생이 등록이 취소된 경우 HOPE는 더 이상 해당 학생을 위한 자리를 보장하지
않으며 미납금을 갚은 후에만, 다시 등록 신청할 수 있습니다. 미지급 금액이 있는 가족은
모든 미납금이 납부될 때까지 자녀의 성적표나 성적표를 받지 못합니다.

12. IGCSE 및 IB 수업(9학년에서 12학년)은 과목당 $1,000(시험 비용 포함)에 홈스쿨 및
파트타임 학생들(참조 #9)에게 제공되며, 2과목으로 제한 됩니다. IGCSE 시험은 HOPE가
아닌 학생에게도, 시험당 $25의 추가 비용으로 제공됩니다.
13. 특정 상황에서 외부 과정 제공기관에 대해 안내합니다. HOPE는 교육과정 이용 및 신분
증명을 지원할 수 있지만 등록 및 관련 비용은 가족의 책임입니다.
14. 휴학/장기 휴학 계획. HOPE는 장기간 휴가를 떠나거나 본국으로 돌아가는 선교사 가족을
지원합니다. 학생들의 학업 과정을 가장 잘 지원하기 위해 HOPE는 학생들이 학기와 학기
사이에 휴가를 갈 것을 강력히 권장합니다. 학기 중 휴학 시 수업료 및 다른 비용은 환불되지
않습니다. 학교가 학생의 변화를 잘 받아들이기 위해, HOPE는 1학기(8월~12월) 휴학의 경우
3월 15일까지, 2학기(1월~6월) 휴가의 경우 10월 15일까지 휴학요청 또는 장기 휴가 일정을
제출해야 합니다. 휴학 요청 양식을 작성하고 휴학 계획에 변경 사항이 있으면 가능한 빨리
HOPE에 알려서 담임 교사에게 알릴 수 있도록 하십시오. 휴학 또는 장기 휴학 중인 학생은,
결석한 학기당 $250를 지불하여서 HOPE에서 자리를 유지할 수도 있습니다. 캄보디아에
대기하고 있는 가족들의 편의를 위해, 연속 2학기 이상 자리를 비워둘 수 없습니다.
15. 늦게 도착 시/일찍 떠날 시. 9월 15일(첫 학기) 이후에 등록하거나, 2월 15일(2학기) 이후에
등록하는 학생은 일할 계산하여 수업료을 납부합니다. 다른 비용은 일할 계산되지 않습니다.
학생이 HOPE에서의 마지막 날, 최소 수업일 기준 20일 전에 서면으로 알려주십시오. 또는
입학 담당관 또는 디렉터와 회의 시작하기 20일 전에 알려주십시오. 일찍 떠나는
학생에게는 환불이 되지 않습니다. 모든 결제는 떠나시기 전에 지불해야 합니다. 모든
미지급 금액이 해결되었을 시, 성적표 또는 성적 증명서가 제공됩니다.
16. 도서관과 교과서는 학생들이 HOPE에서 마지막 날 최소 2주 전에 반납해야 합니다.
손상되거나 분실된 품목에 따라 요금이 부과됩니다.
17. 만약 HOPE가 정부로부터 수업료의 VAT(부가가치세)를 부과하도록 지시할 시, 해당
비용은 명시된 수업료에 추가될 것입니다. 현재 캄보디아에서는 VAT가 10%이지만,
학교에서 지불하지 않습니다.
학비 세부 정보를 변경하려면 HOPE 이사의 승인을 받아야 합니다. 문의는
accounts@hope.edu.kh로 이메일을 보내주십시오.
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ពត៌មានលំអិតអំពីតម្លៃសិក្សារបស់សាលាអន្តរជាតិ
នៃក្ដីសង្ឃឹមសំរាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣
ថ្លៃសិក្សានិងថ្លៃចំណាយលើសំភារះសិក្សារបស់ សាលាអន្តរជាតិនៃក្ដីសង្ឃឹម ត្រូវបានអនុម័ត
ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហើយឥឡូវនេះតម្លៃទាំងអស់នោះក៏មាននៅលើអ៊ីនធឺណេតផងដែរ
https://www.hope.edu.kh/admissions/#schoolfees. សាលាអន្តរជាតិនៃក្ដីសង្ឃឹម មានមោទន

ភាពក្នុងការចាត់ចែងថវិកាតាមរយះចំនូលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស។

ថវិកាទាំងនេះសំរាប់ប្រើ

ប្រាស់លើការចំណាយតាមគម្រោងថវិការដែលធានាគុណភាពជាសាលាគ្រិះបរិសទ៍ជាតិនៅកម្ពុជា
ថ្លៃសិក្សានិងថ្លៃឈ្មួលនានាគឺផ្អែកលើការចំណាយនៃការអប់រំសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស

សាលាអន្តរ

ជាតិនៃក្ដីសង្ឃឹម ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាធុរកិច្ចដើម្បីដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែមិនមានអង្គភាព
ឬ បុគ្គលណាដែលទទួលប្រាក់ចំណេញនោះទេរាល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ HOPE នឹងយកទៅទួទាត់
លើការចំណាយផ្សេងៗដូចជាការចំណាយទៅលើការកែលម្អសម្ភារៈបរិក្ខារការផ្តល់អាហារូបករណ៍
ឬត្រូវវិនិយោគឡើងវិញក្នុងវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនគុណភាពរបស់សាលា
សាលាអន្តរជាតិនៃក្ដីសង្ឃឹម។
ក្រៅអំពីថ្លៃសិក្សានិងថ្លៃចំណាយទៅលើសំភារះសិក្សា

សាលាអន្តរជាតិនៃក្ដីសង្ឃឹម

ក៏មាន

តម្លៃនៃសេវាកម្មផ្សេងទៀតដូចខាងក្រោម :
●

អាហាថ្ងៃត្រង់ នឹងអាហាសម្រន់: មិនទាន់មាន

●

ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់: គឺ $25 សម្រាប់សិស្សម្នាក់ៗ(សម្រាប់តែសិស្សដែលមិនមាន
ធានារ៉ាប់រងប៉ុណ្ណោះ)។



●

ថ្នាក់រៀនបន្ថែមសំរាប់កម្មវិធីសិក្សាថ្មីៗ:

●

កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម: ពី 30ទៅ40ដុល្លារក្នុងមួយមុខវិជ្ជាសំរាប់10សប្តាហ៍។

●

ការប្រឡងIGCSE: នឹងត្រួវចំណាយ $100 ក្នុងមួយមុខវិជ្ជា(សម្រាប់តែថ្នាក់ទី10ប៉ុណ្ណោះ)
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1.

ការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្លៃចុះឈ្មោះត្រូវបង់តែម្តង(100$)គឺត្រូវកំណត់ក្នុងរយៈពេលមួយ

ខែបន្ទាប់ពីទទួលលិខិតយល់ព្រមពីមន្ត្រីទទួលពាក្យរបស់សាលា HOPE

ក្រុមគ្រួសារនឹងប្តេជ្ញា

ចំពោះកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមព្រមព្រៀងគ្នាលើថ្លៃសិក្សានឹងត្រូវបង់(គិតតាមចំនួនថ្ងៃសិក្សាបើចាំ
បាច់-សូមមើល#15)។

ប្រសិនបើសិស្សថ្មីមិនចូលរៀនក្នុងរយៈពេលពីរខែដែលបានព្រមព្រៀង

គ្នានិងមិនបានបង់ថ្លៃសិក្សានោះទេសិស្សនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញហើយនឹងត្រូវដាក់ពាក្យម្តង
ទៀតនិងបង់ថ្លៃសុំពាក្យថ្មីនិងថ្លៃចុះឈ្មោះប្រសិនបើពួកគេចង់ចូលរួមនៅសាលា HOPE នាពេល
អនាគត។ ប្រសិនបើសិស្សមានការផ្លាស់ប្តូរពីសាលា HOPE ទៅសាលាផ្សេងឬពីសាលាផ្សេង
មកសាលា HOPE សិស្សត្រូវបង់ថ្លៃឈ្មួលសំរាប់ IB របស់ពួកគេ។
2. ការទូទាត់ថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំត្រូវបែងចែកជាពីរឆមាសហើយការបង់ប្រាក់ត្រូវបង់តាមឆមាស
និមួយៗបើគ្រួសារដែលគ្មានលិទ្ធិភាពបង់តាមឆមាសនិមួយៗតែផ្ញើអ៊ីមែលមក

tony.payne@hope.edu.kh រៀបចំផែនការនៃការបង់ប្រាក់។
3. សម្រាប់គ្រួសារដែលជាបេសកជនត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងនៃសកម្មភាពពន្ធ័កិច្ចដើម្បីទទួលបាន
ការបញ្ចុះតម្លៃ ពត័មានបន្ថែមសូមទាក់ទង: admissions@hope.edu.kh សម្រាប់គ្រួសារ
ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការខាងក្រោមនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែម

Interserve,

OMF, SIL, Pioneers ឬ AOG Missionary Fellowship ។
4. សម្រាប់គ្រួសារដែលមិនមែនជាបេសកជននិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% សម្រាប់ការបង់
ថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំទាំងមូលត្រឹមថ្ងៃចូលរៀនដំបូងនៃឆ្នាំសិក្សាសូមសាកសួរតាមរយៈ

account@hope.edu.kh សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានតម្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ។
5. សម្រាប់គ្រួសារដែលមានកូនចាប់ពីពីរឡើងទៅហើយសិក្សាពេញម៉ោងនៅសាលា

HOPE

និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដូចខាងក្រោម:
ក. កូនទី 2 ការបញ្ចុះតម្លៃ -5% លើថ្លៃសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ
ខ. កូនទី 3 ការបញ្ចុះតម្លៃ-15% លើថ្លៃសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ
គ. កូនទី 4 និងបន្តបន្ទាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ -25% លើថ្លៃសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ
6. សម្រាប់គ្រួសារដែលត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ សូមទំនាក់ទំនង tony.payne@hope.edu.kh

HOPE International School

Page: 8 of 12

7.

ថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំត្រូវប្រើប្រាស់សំរាប់ការទិញសម្ភារៈបរិក្ខារ

គ្រឿងបរិក្ខារសាងសង់និងជួស

ជុលផ្សេងៗ តម្លៃនេះអាចបង់ជាពីរដំនាក់កាលបានប្រសិនបើគ្រួសារមិនមានលិទ្ធិភាពបង់ទាំងអស់
នៅពេលតែមួយគឺត្រូវបង់ពាក់កណ្តាលក្នុងខែកក្កដានិងពាក់កណ្តាលទៀតនៅខែធ្នូ។

គ្រួសារមួយ

ដែលមានចាប់ពី២នាក់ឡើងទៅតម្រូវអោយធ្វើការបង់ថ្លៃតែកូនទី១និងកូនទី២តែប៉ុណ្ណោះ។ សំរាប់
វិក្កយបត្រប្រសិនបើសិស្សចូលរៀននៅចន្លោះពីខែសីហាដល់ខែធ្នូ

សាលានិងតម្រូវអោយធ្វើការ

បង់ពេញថ្លៃ ករណីសិស្សចូលរៀនក្នុងចន្លោះខែមករាដល់ខែឧសភា តម្រូវអោយបង់ពាក់កណ្តាល
ហើយថ្លៃសិក្សានេះនិងមិនត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញទេប្រសិនបើសិស្សចាកចេញក្នុងកំឡុងពេលនៃ
ការសិក្សារបស់សាលារៀន។
8. ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់តម្រូវសំរាប់សិស្សទាំងអស់ ហើយប្រសិនបើគ្រួសារមានការធានារ៉ាប់
រងសម្រាប់កូនរបស់ខ្លួនហើយសាលាអនុញ្ញាតិអោយសិស្សប្រើសម្រាប់ការធានាគ្រោះថ្នាក់ ហើយ
តំលៃសំរាប់ការធានារ៉ាប់រងនេះប្រមាណ 25 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់សិស្សម្នាក់។
9. សិស្សដែលរៀនមិនពេញម៉ោងនិងទទួលបាន ការបញ្ចុះតម្លៃសិក្សាបើសិស្សត្រូវបានចុះឈ្មោះ
តិចជាង 33% នៃកាលវិភាគពេញលេញពួកគេនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50%។ តែបើសិស្សចុះ
ឈ្មោះច្រើនជាង 33% ប៉ុន្តែតិចជាង 67% នៃកាលវិភាគពេញលេញពួកគេនិងទទួលបានការបញ្ចុះ
តម្លៃ

25%។

សិស្សដែលរៀនមិនពេញម៉ោងនឹងនៅតែត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សាពេញមួយឆ្នាំពេញលេញ

ដដែល។
10. ជម្រើសនៃការទូទាត់៖ សូមធ្វើការបង់ប្រាក់ទាំងអស់ជាដុល្លារអាមេរិក (USD) ហើយសូមដាក់
លេខសំគាល់វិក្កយបត្រឫលេខកូដ Sycamore របស់គ្រួសារអ្នក (អក្សរ3និងលេខ4នៅផ្នែកខាង
លើឆ្វេងនៃវិក្កយបត្រ)។ HOPE និងមិនទទួលខុសត្រូវលើសេវាធនាគារឫសេវាផ្សេងៗទេ។
សម្រាប់ការណែនាំអំពីការទូទាត់ទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

https://www.hope.edu.kh/admissions/#schoolfees
ជម្រើសនៃការទូទាត់មានដូចខាងក្រោម៖
ក. ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគាររបស់ HOPE តាមរយះ ABA, J-Trust ឬ ECCU ។
ខ. សាច់ប្រាក់ ឬ មូលប្បទានប័ត្រ (USD) ទៅកាន់បេឡាករនៅសាខារបស់ HOPE ។
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11.

ថ្លៃសិក្សាផែនការនៃការបង់ប្រាក់និងការលុបឈ្មោះ៖

មួយៗ

ថ្លៃសិក្សាត្រូវកំណត់នៅដើមឆមាសនី

ប្រសិនការបង់ថ្លៃសិក្សាមានការលំបាកអ្នកត្រូវស្នើសុំផែនការទូទាត់ជាមួយនឹងការបង់

ប្រាក់តិចតួចបំផុតសំរាប់តម្លៃការសិក្សានៅថ្ងៃដំបូងនៃដើមខែនីមួយៗ។
នឹងត្រូវចេញជារៀងរាល់ខែ

ការរំលឹកអំពីការទូទាត់

បើការទូទាត់នឹងយឺតយ៉ាវសូមជូនដំណឹងដល់ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ

ជាមុនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល accounts@hope.edu.kh។ ថ្លៃ$50ប្រចាំខែនឹងត្រូវបូកបន្ថែមប្រសិន
បើការទូទាត់មិនត្រូវបានទទួលនៅកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់។ ប្រសិនបើការទូទាត់ថ្លៃសិក្សា
ធ្វើឡើងមិនទាន់ពេលវេលាការប្រជុំមួយអាចត្រូវបានរៀបចំឡើងរវាងក្រុមគ្រួសារនិងថ្នាក់ដឹកនាំ
នៃសាលាក្តីសង្ឃឹមមានដូចជា;
ក. ផែនការបង់ប្រាក់នឹងត្រូវបានពិចារណាតាមការសំរេចចិត្តរបស់សាលា។
ខ.ប្រសិនបើការខកខានក្នុងការបង់ប្រាក់ចំនួនពីរដងជាប់គ្នាឬបរាជ័យក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយ
សាលា HOPE អាចតម្រូវឱ្យសិស្សនៅផ្ទះរហូតដល់សមតុល្យត្រូវបានបង់រួចរាល់។
គ. ការខកខានម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងការទូទាត់ ឬ អ្នកដែលមានបំណុលនៅសេសសល់នៅដើម
ឆមាសសាលាអាចនិងត្រូវលុបការចុះឈ្មោះបាន។
ឃ. ប្រសិនសិស្សមិនបានចុះឈ្មោះ HOPE មិនធានាកន្លែងទំនេរសម្រាប់ពួកគេនៅពេលអនាគត
នោះទេហើយពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះម្តងទៀតបានលុះត្រាតែបំណុលបា
 នទូទាត់រួច។
គ្រួសារដែលមិនទាន់ទូទាត់រួចនឹងមិនអាចទទួលបានកាតរបាយការណ៍ឬប្រតិបត្តិពិន្ទុសម្រាប់កូន
របស់ពួកគេទេរហូតដល់ការទូទាត់ទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់។
12. ថ្នាក់ IGCSE (ថ្នាក់ទី9 ដល់ទី1០) នឹងផ្តល់ជូនដល់សិស្សដែលរើសយកកម្មវិធីសិក្សានៅផ្ទះ
ដែលសិក្សាមិនពេញម៉ោង(សូមមើលលេខ9)សម្រាប់តំលៃនៃការប្រលងគឺ $1,000 ចំពោះកម្មវិធី
សិក្សាទាំងពីរមានចំនួនកំណត់។ ការប្រឡង IGCSE ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សិស្សដែលមិនមែនជា
សិស្សរបស់សាលា HOPE សម្រាប់ការបន្ថែម $25 ក្នុងមួយលំហាត់។
13. HOPE មានការផ្តល់ព្រឹក្សាអំពីវគ្គសិក្សាដែលជួយសម្របសម្រួលតាមកាលះទេសះជាក់លាក់
របស់សិស្សានុសិស្សដែលត្រូវការបំប៉នបន្ថែមលើមុខវិជ្ជាដែលខ្វះខាត។

ប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះនិង

តម្លៃដែលពាក់ព័ន្ធ គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្រួសារ។
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14. ការព្យួរការសិក្សា Furlough/Extended Leave Plans សាលា HOPE គាំទ្រដល់គ្រួសារ
បេសកជនដែលចាកចេញទៅឬត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតពួកគេជាបណ្តោះអាសន្ន។
សម្រួលដល់ដំណើរការសិក្សារបស់សិស្សឱ្យបានល្អបំផុត

HOPE

សូមផ្តល់អនុសាសន៍ដល់

សិស្សដែលចាកចេញសំរាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅចន្លោះឆមាសសិក្សា។
ដកវិញបានទេនៅពេលដែលសិស្សចាកចេញក្នុងអំឡុងពេលឆមាស។

ដើម្បី

ថ្លៃសិក្សានិងមិនអាច
ដើម្បីសម្រួលដល់ការ

ផ្លាស់ប្តូររបស់សិស្ស HOPE តម្រូវឱ្យមានការពន្យារពេលការស្នើសុំឈប់សម្រាកមិនលើសពីថ្ងៃ
ទី15ខែមីនាសំរាប់ការឈប់ក្នុងអំឡុងឆមាសទី1

(ខែសីហាដល់ខែធ្នូ)

និងត្រឹមថ្ងៃទី15ខែតុលា

សំរាប់ការឈប់ក្នុងអំឡុងឆមាសទី2 (ខែមករាដល់ខែមិថុនា)។ សូមបំពេញទម្រង់ស្នើសុំការការ
ឈប់និងជូនដំណឹងដល់ HOPE អំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះផែនការរបស់អ្នកអោយបានឆាប់
ដើម្បីងាយស្រួលខាងយើងជូនដំណឹងដល់គ្រូរបស់សិស្ស។ សិស្សដែលព្យួរអាចរក្សាកន្លែងរបស់
ពួកគេនៅ HOPE ដោយការបង់ $20 រៀងរាល់ឆមាសដែលពួកគេអវត្តមានដើម្បីសម្រួលដល់
គ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការព្យួរនេះមិនអាចធ្វើលើស ពីពីរឆមាសបានទេ។
15. ការមកយឺត/ចាកចេញលឿន ការចុះឈ្មោះបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញា (ឆមាសទី1) ឫក្រោយ
ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភះ(ឆមាសទី2)និងបង់ថ្លៃសិក្សាលើមូលដ្ឋានដែលកំណត់។
ត្រូវគណនាសមាមាត្រនោះទេ។

គ្មានតម្លៃផ្សេងទៀតនឹង

សាលាតម្រូវឱ្យមានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរយ៉ាង

តិចណាស់20ថ្ងៃនៃការសិក្សាមុនថ្ងៃចុងក្រោយរបស់សិស្សនៅសាលា HOPE និងមានការប្រជុំជា
មួយមន្រ្តីផ្នែកចុះឈ្មោះឬនាយកសាលា។

នឹងមិនមានការសងប្រាក់ដល់សិស្សដែលចាកចេញ

មុនកំណត់នោះទេ។ រាល់តម្លៃត្រូវតែទូទាត់រួចរាល់មុនចាកចេញពីសាលា HOPE។ សំរាប់កាត
របាយការណ៍ឬប្រតិបត្តិពិន្ទុត្រូវបានផ្តល់ជូនដរាបណាបំណុលដែលនៅសល់ទាំងអស់ត្រូវបានទូ
ទាត់រួច។
16. បណ្ណាល័យនិងសៀវភៅសិក្សា ត្រូវតែយកត្រលប់មកវិញយ៉ាងហោចណាស់ពីរសប្តាហ៍មុន
ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់សិស្សនៅសាលា HOPE។ រាល់របស់រដែលខូចឬបាត់បង់នឹងត្រូវគិតថ្លៃដែល
នឹងត្រូវកាត់ចេញ។
17.

ប្រសិនសាលា

HOPE

ត្រូវណែនាំដោយរដ្ឋាភិបាលឱ្យគិតថ្លៃVAT(ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម)ថ្លៃសិក្សា
ការចំណាយនិងបន្ថែមពីលើថ្លៃសិក្សាដែលបានចែងរួចហើយបច្ចុប្បន្នពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមគឺ
10% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនត្រូវបានបង់ដោយសាលារៀនទេ។
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ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយពីព័ត៌មានលម្អិតនៃថ្លៃសេវាទាំងនេះត្រូវតែត្រូវបានអនុម័តដោយនាយក
HOPE។ សូមផ្ញើសំណួរទៅកាន់ account@hope.edu.kh
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