
 

 

Approved by School Council on  

 

 
 

ការសម្រលួទូទាតប់្រាកស់ម្ាបឪ់ពុកម្តា យ 
ជូនចំព ោះាតាបិតា 

សាលាបពម្រៀនភាសាអង់គ្លេស ណូប៊លផាក (NPELS) ទន្ទឹងរង់ចាំឆ្ន ាំដ៏អសាា រយមួយគ្ទៀតនន្ការបគ្ប្រងៀន្ និ្ងការគ្រៀន្សូម្រ គ្ ើយានបំណរចង់ជូន 
ដំណឹរដលអ់នក អំពើការសម្រួលទូទារ់ម្ាក់សម្ាប់ឪពុកម្តា យរបស់ NPELS សប្រម្តប់ឆ្ន ាំ 2021។ 

NPELS ខិតខាំប្របឹងប្ប្របងគ្ដើមបើរការម្រៃវរថុ និ្ងសកមមភាពឱ្យគ្ៅទាបបំផុរ ព ើយប្ដលលមមនឹ្ងចាំណាយាន្សប្រម្តប់ឪពុកម្តា យទាាំងអស់។ 
សាលាព ៀនមិន្លិតនលេសម្ាបសិ់សសពទ គ្លើកប្លងតរកា ពាោះជំ ុ ំនិ្ងដាំគ្ណើ រករានត។ 

គ្ៅគ្ពលចុុះគ្ ម្ ុះ គ្យើងគ្សនើសុាំប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតាទូគ្ៅ សម្ាប់កា ចំណាយពលើអាទិភាពសាំខាន់្ៗទាាំងអស់របស់សាលាព ៀនគ្យើង។ 
សូមគ្មើលព័ត៌ម្តន្ប្ដលភាា ប់មកជាមួយ សតើពើប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតា។ 

កូន្របស់អនកនឹ្ងមិន្ម្តន្លុណវបិតាអិវើគ្ទ ប្របសិន្គ្បើអនកមិន្បង់ប្រាក់វភិាលទាន្សមប័្រលចិតា។ រាល់កាំណតប់្រានន្ការបង់ប្រាក់វភិាលទាន្សមប័្រលចិតា ប្រតវូាន្រកា 
ទុកជាសម្តា ត ់ក៏ដូចជាការសគ្ប្រមចចិតារបស់អនកអាំពើថាគ្តើប្រតូវបង់ប្រាក់វភិាលទាន្ឬក៏អត់។ 

 

ការគាំប្រទប្ននក រិញ្ញវតថុសប្រម្តប់ប្រលសួារ 

NPELS យល់ដឹរថាប្រលួសារខេុះអាចជួបការលាំាកប្ននក រិញ្ញវតថុ ព ើយនាល់ជគ្ប្រមើសម្នកា គាំប្រទជាគ្ប្រចើន្ រមួម្តន្៖ 

 មូលនិ្ធិពាោះជាំរុ ាំ កើឡា និ្ងដាំគ្ណើ រករានត (CSEF) 
 មូលនិ្ធិសម្ាបជ់ន្គ្ ៀសខេួន្ 
 កា គាំប្រទស លមន្ក៍នុររំបន់ 
 មូលនិ្ធិសប្រម្តប់ការដឹកជញ្ជូ ន 

សប្រម្តប់ការពិភាកាជាសម្តា ត់អាំពើការទទួលាន្គ្សវាកមមទាាំងគ្ន្ុះ ឬប្របសិន្គ្បើអនកចង់ពិភាកាអាំពើការសប្រមួលទូទាត់ប្រាក់តាររពយោាយពផេរពទៀរ 
សូមទាក់ទងរក៖ 

Vincenzina Calabro 

នាយកសាលា 

ទូ ស័ពទ៖ 03 9546 9578 | អុើប្មល៖ Vincenzina.Calabro@education.vic.gov.au 

វធិើទូទាត់ប្រាក់ 

ការទូទាតម់្ាក់ប្រតូវាន្ប្របមូលគ្ៅគ្ពលចុុះគ្ ម្ ុះ។ កា ទូទារ់ជាសាច់ប្រាក់ អាចទទួលយកានគ្ៅការយិាល័យទូគ្ៅ។ 

  

  Noble Park English Language School 
 21-35 Thomas Street, Noble Park, 3174.                          Telephone: 9546 9578 

 P.O. Box 656, Noble Park, 3174                                                 Fax: 9558 5683 

                       Email: noble.park.els@education.vic.gov.au 

         ABN: 67 406 080 234 

mailto:noble.park.els@education.vic.gov.au


 

 

Approved by School Council on  

ការសងប្រាក់វញិ 

សាលាព ៀនរបស់គ្យើងនឹ្ងពិចរណាគ្លើការគ្សនើសុាំសរម្ាក់វញិប្ននកខេុះ ឬគ្ពញគ្លញនន្ការទូទារ់ប្រាក់ប្ដលឪពុកម្តា យាន្បរ់ ប្នែកគ្លើករណើ  
ន្ើមួយៗ គ្ោយលិតពើកាលៈគ្ទសៈបុលគល។ ជាទូគ្ៅ គ្យើងនឹ្ងមិន្អាចសងប្រាក់ប្ដលាន្បរ់សប្រម្តបវ់រថុប្ដលាន្ទិញ ឬក៏រម្រៃប្ដលាន្បង់រចួ 
គ្ ើយ ប្ដលម្ាក់ទាាំងគ្នាុះាន្គ្នទរគ្ៅឱ្យភាលើទើបើរចួគ្ ើយព ោះពទ។ ឧទា រណ៍ នលេពាោះជាំរុ ាំ គ្ៅគ្ពលប្ដលកុម្តរធ្លេ ក់ខេួន្ឈ ឺគ្ ើយមិន្អាចចូលរមួ 
កនុងកាលៈគ្ទសៈប្ដលការទូទាត់ប្រាក់ាន្គ្ធវើ ចួព ើយ ឬផតលគ់្ៅឱ្យភាលើទើបើ គ្ ើយការសងប្រាក់វញិរិនអាចផតល់រកឱ្យសាលាគ្រៀន្។ គ្ពលណាប្ដល 
អាចគ្ធវើគ្ៅាន្ គ្យើងនឹ្ងបញ្ជា ក់អំពើព ឿរពនោះឱ្យានចាស់លាសដ់ល់ឪពុកម្តា យ គ្ៅគ្ពលពយវើកា ទូទាតម់្ាក។់ 

សប្រម្តប់ព័ត៌ម្តន្បប្ន្ថមសាើពើគ្គលន្គ្យាាយកា ទូទាតម់្ាក់សម្ាប់ម្តាបិារបស់ម្កសួរ គ្មើលទំព័ សពរេបប្ដលភាា ប់មកជាមួយ។ 

គ្ោយកាើគ្គរព 

នាយកសាលា      ប្របធ្លន្ប្រកុមប្របឹកាសាលា 

 
[PRINCIPAL SIGNATURE BLOCK]  [SCHOOL COUNCIL SIGNATURE BLOCK] 

  



 

 

Approved by School Council on  

 

 

ប្រាក់វភិាលទាន្សមប័្រលចតិា 

សាលាបគ្ប្រងៀន្ភាសាអងគ់្លេស ណូប៊លផាក បន្ាសាវ លមន្៍ចំព ោះកា បរ់ប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតារបស់អនក គ្ដើមបើគាំប្រទដល់សាលាព ៀនរបស់គ្យើង។ 

អនកអាចបរ់ម្ាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតាទូគ្ៅ សម្ាប់កា ចំណាយពលើអាទិភាពសាំខាន់្ៗទាាំងអស់របស់សាលាព ៀនគ្យើងសប្រម្តប់ឆ្ន ាំ 2021 ក៏ដូចជានាល់ 
សកមមភាព និ្ងគ្សវាកមមបប្ន្ថមសប្រម្តប់សិសសទាាំងអស់តដ ។ 

ជាជពម្រើសពផេរគ្ទៀត អនកអាចបរ់ម្ាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតាចាំគ្ ុះអាទិភាពជាក់លាក់ណាមួយ ដូចានគូសបញ្ជជ ក់គ្ៅកនុងារាងខាងគ្ប្រកាម៖ 

ប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតា អាចទាមទារគ្ដើមបើកាត់ 
បន្ថយពន្ឋាន្ពទ? 

ប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតា 
កនុងមួយប្រលួសារតដលានពសនើសំុ 

ចាំនួ្ន្ទឹកប្រាក់ 

 [ប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតាទូគ្ៅ] 
 [ឧទា រណ៍៖ ម្ាក់វភិាលទាន្ទូគ្ៅ] ពទ ឧ.  $10 ឧ.  $20 ឧ.  $30  

 [ឧទា រណ៍៖ កមមវធិើតន្រន្ាើពិគ្សស] ពទ ឧ.  $10 ឧ.  $20 ឧ.  $30  

 [ឧទា រណ៍៖ បុលគលិកគាំប្រទការអប់រ ាំបប្ន្ថម] ពទ ឧ.  $10 ឧ.  $20 ឧ.  $30  

 [ឧទា រណ៍៖ មូលនិ្ធិសាងសងអ់ាគា  - គ្ធវើឱ្យប្របគ្សើរគ្ ើង 
ដល់មន្ទើរពិគ្សាធន៍្វទិាសាន្រសា និ្ងបគ្ចាកវទិា) 

ពទ ឧ.  $10 ឧ.  $20 ឧ.  $30  

សរបុ  $ 

កូន្របស់អនកនឹ្ងមិន្ម្តន្លុណវបិតាិអវើគ្ទ ប្របសិន្គ្បើអនកមិន្បង់ប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតា។ រាល់កាំណត់ប្រានន្ការបង់ប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតា  
ប្រតូវាន្រកាទុកជាសម្តា ត់ ក៏ដូចជាការសគ្ប្រមចចិតារបស់អនកអាំពើថាគ្តើប្រតូវបង់ប្រាក់វភិាលទាន្ឬក៏អត់។ 

 

ការបង់ប្រាក់វភិាលទាន្សមប័្រលចិតារបស់ឪពុកម្តា យ 

ប្រាកវ់ភិាលទាន្សមប័្រលចិតា ចាំន្នួ្ទឹកប្រាក ់ _______ 

 សរបុ   ______ 

  



 

 

Approved by School Council on  

គ្គលន្គ្យាាយការទូទាត់ប្រាក់សប្រម្តប់ម្តាបាិ 
ទាំព័រសរេប 

ខាងគ្ប្រកាមគ្ន្ុះ លឺជាគ្សចកដើសគ្ងេបនន្គ្គលការណ៍សាំខាន់្ៗនន្គ្គលន្គ្យាាយការទូទាត់ប្រាក់សប្រម្តប់ម្តាបិា៖ 

 

ការប្ណនាាំគ្ោយឥតលតិនលេ 
 សាលាគ្រៀន្នាល់ឱ្យសិសសនូ្វការប្ណនាាំគ្ោយឥតលិតនលេ គ្ដើមបើបាំគ្ពញាមតប្រមូវការសាង់ោរកមមវធិើសិកា 
ដូចាន្លូសបញ្ជា ក់គ្ៅកនុង កមមវធិើសិការដឋវចិលូគ្រៀ  F-10, VCE និ្ង VCAL។ 

 

 

សាំគ្ណើ ការទូទាត់ប្រាក់សប្រម្តប់ឪពុកម្តា យ  

 សាលាគ្រៀន្មិន្គ្សនើសុាំឱ្យឪពុកម្តា យបង់នលេប្របតិបតាិការសាលាគ្រៀន្គ្ទ (ឧទា រណ៍ នលេគ្សវាសាធ្លរណៈ) 
ឬនលេចាំណាយទូគ្ៅ គ្ ើយនលេចាំណាយប្ដលមិន្ាន្បញ្ជា ក់។ 

 សាលាគ្រៀន្គ្សនើសុាំការបង់ប្រាក់ពើឪពុកម្តា យ គ្ប្រកាមបើប្របគ្ ទ៖ 

 

 

ជាំន្យួ រិញ្ញវតថុសប្រម្តប់ប្រលសួារ 
 សាលាគ្រៀន្ាន្ោក់ការសប្រមួលភាពខវុះខាតប្ននក រិញ្ញវតថុរចួជាគ្ប្រសច គ្ដើមបើនគត់នគង់ប្រលួសារប្ដលមិន្អាចបង់នលេវតថុ 
ឬសកមមភាពគ្នសងៗ គ្ដើមបើកុាំឱ្យកូន្របស់ពួកគ្លាត់បង់ឱ្កាស។ 

 សាលាគ្រៀន្ម្តន្បុគកលិកទំ ក់ទំនរការទូទាត់ប្រាក់សម្ាប់ឪពុកម្តា យប្ដលាន្ប្តងាាំង តដលឪពុកម្តា យអាចម្តន្ 
ការពិភាកាជាសម្តា ត់ ទាក់ទងនឹ្ងការសម្រួលតផនក រិញ្ញវតថុ។ 

 

 

ដាំគ្ណើ រការ បសស់ាលាព ៀន 

 សាលាគ្រៀន្ទទួលាន្ការយល់ប្រពមពើប្រកុមប្របឹកាសាលា សប្រម្តប់ការសប្រមួលទូទាត់ប្រាក់សប្រម្តប់ឪពុកម្តា យ 
គ្ ើយនទុកគ្ ើងការសប្រមួលរបស់ពួកគ្ល គ្ៅគ្លើគ្ល ទាំព័រសាធ្លរណៈរបស់សាលាគ្រៀន្សប្រម្តប់តម្តេ ភាព។ 

 

 

 

 

  

វតថុព ៀនសូម្រដ៏ចាំច់សម្ាប់សិសេ 

o វតថុ និ្ងសកមមភាពប្ដលសាលា 
ព ៀនចរ់ទុកថាចាំាច់សប្រម្តប់ 
ការព ៀនសូម្ររបស់សិសស។ 

o ឪពុកម្តា យអាចគ្ប្រជើសគ្រ ើសទិញ
វរថុចាំច់ ាមរយៈសាលាគ្រៀន្ 
ឬនគត់នគង់ពោយផាទ ល់ខេួន្។ 

វរថុតដលគ្ប្រសចពលើចិតា 

o វតថុ និ្ងសកមមភាពប្ដលជួយ 
គ្លើកកមពស់ ឬពប្រងើកបទ 
ពិគ្សាធន៍្ព ៀនសូម្ររបស់សិសស 
ព ើយប្រតូវាន្នាល់ជូន្បប្ន្ថម
គ្លើសាង់ោរកមមវធិើសិកា។ 

o វតថុ និ្ងសកមមភាពទាាំងគ្ន្ុះ 
ប្រតូវាន្នាល់ជូន្សិសេគ្ោយ 
ប្នែកគ្លើកា បរ់ប្រាក់ពោយអនក
គ្ប្របើប្រាស់។ 

ម្ាកវ់ភិាលទាន្សមប័្រលចិតា 

o ប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតាគាំប្រទ
ដល់សាលាព ៀនគ្ដើមបើបន្ាជា
សាលាព ៀនកនុងរំបន់លែបាំនុត 
សប្រម្តប់សិសសទាាំងអស់ គ្ ើយ 
អាចសប្រម្តប់គ្គលបាំណង 
ទូគ្ៅ ឬជាក់លាក់។ 

o សិសសនឹ្ងមិន្ម្តន្លុណវបិតាិ
អវើគ្ទ ប្របសិន្គ្បើអនកមិន្បង់ 
ប្រាក់វភិាលទាន្សម័ប្រលចិតា។ 


