Up to

15%

GENERAL ENGLISH PROGRAM (GEP)

OFF

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ ស៊ី អាយ អេ ហ្ស
វឺ ត៍

Up to 15% Discount!
Enroll now until 30 April 2016!

វគ្កថ្មីចូលរ�ៀនថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ២០១៦

NEW TERM STARTS ON 03 MAY 2016

• 15% off for 1 year for CIA students and their relatives
• 10% off for 1 year for siblings
• 10% off for 3 terms for new students

បញ្ច ុះតំលៃពិសេសរហូតដល់១៥%

ចុះឈ្មោះចាប់ពីឥឡវនេះរហូ
តដល់ថ្ងៃទី៣០ខែមេសាឆ្នា ំ២០១៦
ូ
• បញ្ច ុះតំលៃ ១៥% ពេញ ១ឆ្នា ំ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សសាលាអន្តរជាតិ ស៊ី អាយ អេ ហ្ស
វឺ ត៍
និងសាច់ញាតិ

• បញ្ច ុះតំលៃ ១០% ពេញ ១ឆ្នា ំ សម្រាប់បងប្អូនបង្កើត
• បញ្ច ុះតំលៃ ១០% រយៈពេល ៣វគ្គ សម្រាប់សិស្សថ្មី

Up to

15%
OFF

Children’s English Program (Age 7-10)
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ក ុមារអាយុចាប់ពី៧ដល់១០ឆ្នា ំ

Teenagers’ English Program (Age 11-14)
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សស
ិ ្សវ័យជំទង់ អាយុចាប់ពី១១ដល់១៤ឆ្នា ំ

GEP at CIA FIRST INTERNATIONAL SCHOOL
N°. 9/107, International School Road (St. 2004)
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Phone: 078997734 / 069870199

E-Mail: gep@ciaschool.edu.kh
Web: www.ciaschool.edu.kh
Facebook: www.facebook.com/GEPCIAFIRST

Adults’ English Program (Age 15 and above)
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ អាយុចាប់ពី១៥ ឆ្នា ំឡ�ើងទៅ

Designed for students of various ages who intend to develop their advanced
English skills in speaking, listening, writing, reading, grammar, vocabulary, and
pronunciation for communication, employment and university study .
័
សម្រាប់សិស្សគ្រប់វយដែលមានបំ
ណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងអភវិ ឌ្ឍន៍គ្រប់ជំនាញភាសាអង់គ្លេសកម្ត
ួ
រិ ខ្ពស់រមមា
នជំនាញ និយាយ ស្តា ប់ សរសេរ អំណាន វេយ្យាករណ៍ វាក្យសព្ទ និង ការបញ្ចេ ញសំ លេង ក្នុងគោលបំណង ទំនាក់ទំនង
ប្រើប្រាស់ក្នុ ងការងារ និង ការសិក្សានៅសាកលវទ្យាល័
យ។
ិ

Children’s English Program (Age 7-10)
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ក ុមារអាយុចាប់ពី៧ដល់១០ឆ្នា ំ

Teenagers’ English Program (Age 11-14)
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សស
ិ ្សវ័យជំទង់ អាយុចាប់ពី១១ដល់១៤ឆ្នា ំ

Adults’ English Program (Age 15 and above)
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ អាយុចាប់ពី១៥ ឆ្នា ំឡ�ើងទៅ

MONDAY TO FRIDAY
08:00AM – 09:30AM
01:45PM – 03:15PM
07:00PM – 08:30PM

09:30AM – 11:00AM
03:15PM – 04:45PM

11:30AM – 01:00PM
05:30PM – 07:00PM

Special Features of the Programs
• Curricula specifically designed based on learners’ ages
• Extensive reading program integrated into curricula
• Updated teaching methodology
• Experienced native speaking teachers
• Free student book, workbook, story book, CDs, etc.
• Graduate with internationally recognized exam result
លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធី
• កម្មវធិ ីសិក្សារ�ៀបចំឡ�ើងតម្រូវតាមអាយុរបស់សិស្ស
• បញ្ចូលកម្មវធិ អា
ិ ស
ី នស�ៀវភៅបន្ថែមទៅក្នុងកម្មវធ
ី ិ ក្សា
• ប្រើប្រាស់វធិ ីសាស្រ្តបង្រៀនបែបទំន�ើប
• សិក្សាជាមួយគ្រូជនជាតដ�
ធច្រន
ើ ដែលមានបទពសោ
ិ ម
ិ
ើ ឆ្នា ំ
• ផ្តល់ជូនសម្ភារៈសិក្សាដូចជា ស�ៀវភៅពុម្ភ ស�ៀវភៅលំ ហាត់
ស�ៀវភៅអំណាន ស៊ី ឌមេរ�
ៀន ។ល។ ដោយឥតគត
ី
ិ ថ្លៃ

• បញ្ច ប់ការសិក្សាជាមួយលទ្ធផលតេស្តទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិ

