East-West International School

Registration and fees
Dear Parents and Prospective Students,
We would like to welcome you to the East-West International School community. We accept students from ages 2 to
18 years old and take pride in providing a comprehensive curriculum that develops well-rounded, bilingual students
who are active community members and working towards becoming global citizens.
Below is breakdown of our registration procedures for students who are entering school for the first time or making
the transition from another country or school. We work with both students and their parents to ensure that our
students feel safe and comfortable at East-West.
Requirements
1. Complete and sign the Application Form. A copy can be collected at the East-West office or downloaded from the
website.
2. Past school reports (if any)
3. Birth certificate/passport
4. Any medical records
Procedures
1. Set an interview with the appropriate staff member, either the Primary or Secondary Principal.
2. Bring all requirements to the interview. Parents will be informed at the end of the interview if the child can be
enrolled at East-West International School.
3. Pay the school fees and the one-time registration fee of $400 either at the East-West campus or through bank
transfer. Please inquire for details at the East- West office.

X: Annual Material Fees for Grade 11 and 12 = $70 per subject + $100 Science laboratory fee for each Science
subject chosen + $20 printing fee
Additional fees may include uniforms, school lunch, examination fees, ESL programs and after-school activities,
transport and field trips. For more information please contact the East-West office or visit our website.
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East-West International School

ជូនចំពោះអាណាព្យាបាលនិងសិសានុសិសសជាទីរាប់អាន
យយើងសូមស្វាគមន៍យោកអ្នកដែលអ្យ្ជើញមកកាន់សហគមន៍ស្វោអ្នតរជាតិអ្៊ិស យ៉ េស។ យយើងទទួលសិសសចាប់ពីអាយ៊ ២ឆ្ននំែល់១៨ឆ្ននំ។
ពួកយយើងមានយមាទនភាពកន៊ងការផ្តល់នូ៉កមម៉ ិធីសិកាដែលមានលកខណៈទូលំទូោយដែលជួយអ្ភិ៉ឌ្ឍសិសសប្បកបយោយចំយណះែឹងទាំង
ពីរភាស្វយែើមបីឲ្យពួកយគកាាយជាសមាជិកសហគមន៍ែ៏សកមម និងយធាើការយែើមបីកាាយជាពលរែឋសកលយោកែ៏ល។
អ តារាងខាងយប្កាមបង្ហាញពី
ែំយណើរការននការច៊ះយមមះចូលយរៀន ឬការផ្លាស់ពីប្បយទសយប្ៅ ឬស្វោយរៀនយផ្សងៗយៅកន៊ងស្សុក។ យយើងយធាើការសហការជាមួយសិសសនិង
អាណាពាបាលយែើមបីធានាឱ្យថាសិសាន៊សិសសទាំងអ្ស់មានស៊៉តថិភាពនិងមានផ្លស៊កភាពយៅស្វោអ្៊ិសយ៉ េស។

លក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះ
១. បំពេញនិងចុះហត្ថពេខាពេើពាក្យព្នើ្ុំចូេពរៀន។ ពាក្យព្នើ្ុំចូេពរៀនអាចមក្យក្បានពៅការ ិយាេ័យចុះពមោះ
ឬទាញយក្េីពេហទំេ័ររប្់សាលា។
២. របាយការណ៍្ិក្ាេីមុន (ប្ប្ិនពបើមាន)
៣.េិខិត្បញ្ជ
ា ក្់្ំបុប្ត្ក្ំពណើត្ / េិខិត្ឆ្លងដែន
4. ឯក្សារពេជ្ាសាស្រ្តពសេងៗ

ដំណណើរការនៃការចុះណមោះ
១. ររៀបចំការសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកសមស្សប គ្ឺម្ភននាយិកាបឋមសិកា ឫនាយិកាអនុវ ិទ្យាល័យ។
២. យកឯកសារដែលត្រូវការទាំងអស់សត្ម្ភប់ការសម្ភាសន៍។ រៅចុងបញ្ចប់ននការសម្ភាសន៍ អាណាព្យាបាលទាំងអស់
នឹងត្រូវបានជូនែំណឹង ត្បសិនរបើកូនរបស់ព្យួកគារ់អាចចុះរមោះចូលររៀនរៅសាលាអនតរជារិអុិសរវ េសបាន។
៣. បង់នលៃសាលានិងនលៃចុះរមោះចូលររៀនដរមតង ៤០០ែុលាៃរ រៅសាលាអុិសរវ េសឬធនាគារ។
សូមសាកសួរព្យ័រ៌ម្ភនបដនែមរៅការ ិយាល័យចុះរមោះសាលា ។

X: តម្លៃសម្ភារៈប្រចាំឆ្នាំសប្ម្ភរ់ថ្នាក់ទី១១ និងទី១២ គឺ$៧០កាុងលួយលុខវ ិជ្ជា + $១00 ម្លៃលនទីរពិសោធន៍វ ិទាោស្តសរតាលលុខវ ិជ្ជា
នីលួយៗដែលបានសប្រើសសរ ើស + $២០ សប្ម្ភរ់ម្លៃសបាះពុលាឯកោរសសេងៗ។ ម្លៃរដនែលសសេងៗអាចរួលម្ភនឯកសណ្ឋ
ា ន អាហារម្លៃប្តង់
ម្លៃប្រឡង កលមវ ិធីរដនែលសម្ភោ ង ESL និងសកលមភាពសប្ៅសម្ភោ ងសិកា រលយនរោលានិងទសេនកិចចសិកា។ សប្ម្ភរ់ព័ត៌ម្ភនរដនែល
សូលទាក់ទងការ ិយាល័យោលា ឬចូលសៅកាន់សគហទំព័រររស់សយើង។
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