
ວັນ ຊ ົ່ ວໂມງຮຽນ ຊ ົ່ ກ ົ່ ມ  ຊ ົ່ ກິດຈະກໍາ ຊ ົ່ ຜ ູ້ ຝຶກສອນ ລາຄາ ເລ ອກກິດຈະກໍາ
C1 ຮຽນເພ ູ້ ມ 45$

B6 ແຕູ້ ມຮ ບ Virginie 45$

B15 ສ ລະປະສູ້ າງສັນ CE1-CM2 Thiane 45$

B16 ເຮັດຮ ບພາບທ ົ່ ເຄ ົ່ ອນໄຫວ CM1 CM2 Laetitia 45$

B3 ການປະດິ ດ Vanessa 45$

B10 ການເຮັດສວນ Aurélie 45$

B1 ສ ລະປະ CP CE1 Sabrina 45$

B7 ທາສ ເທິ ງຝາໃຫູ້ ເປັນເລ ອງລາວໃດໜຶົ່ ງ  CE2-CM2 Virginie 45$

15h15 - 16h15 B5-A * ກິລາບານເຕະ  CP Rick 45$

16h15 - 17h45 B5-B * ກິລາບານເຕະ  CE1-CE2 Steve 70$

15H - 16H C1 ຮຽນເພ ູ້ ມ 45$

B2 ສູ້ າງພາບກາຕ ນ CE1 CM2 Virginie 45$

B9 ບູ້ ານບວູ້ ງ CE2-CM2 Alain 45$

B1 ສ ລະປະ Sabrina 45$

17H15-18H15 B10 **ຮຽນລອຍນໍ ູ້ າ CM1 CM2 Simon 45$

C1 ຮຽນເພ ູ້ ມ 45$

B11 ບູ້ ານບວູ້ ງCE2-CM2 Alain 45$

B4 ສູ້ າງເກມການລະຫ ິ ູ້ ນ Sommai 45$

B1 ສ ລະປະ CP CE1 Sabrina 45$

B13 ການຕໍົ່ ສ ູ້ ດູ້ ວຍໄມູ້   CM1 CM2 Sommai 45$

B14 ລະຄອນເວທ  CP CE2 Vanessa 45 $

16H15 - 17H15 B5-C * ກິລາບານເຕະ  CM1-CM2 Steve 70$

D1 ຮຽນເພ ູ້ ມ 45$

B12 ກາຍະສິ ນ Sommai 45$

B17 ເກມຍ ດທະສາດ Hugo 45$

B16 ເຮັດຮ ບພາບທ ົ່ ເຄ ົ່ ອນໄຫວ CM1 CM2 Laetitia 45$

16H -17H B3 ການປະດິ ດ Vanessa 45$

B11 ຫ າກຫ າຍກິລາ Sommai 140$

ເລ ອກ 1 ເລ ອກ 2 ກິດຈະກໍາສໍ າຮອງ

B14 ລະຄອນເວທ Vanessa

B3 ການປະດິ ດ Titi

B6 ແຕູ້ ມຮ ບ Bruno

B15 ສ ລະປະສູ້ າງສັນ Thiane

 ແມົ່ ນນັກຮຽນທຶ ນ  ບໍົ່ ແມົ່ ນນັກຮຽນທຶ ນ

*ກິລາບານເຕະ CM : ຄົ່ າສະໝັກລວມເຖິງການແຂົ່ ງກິລາບານເຕະຕົ່ າງໆ

ເລ ອກຫ າກຫ າຍກິລາ: ໝາຍໃສົ່ ທາງໜູ້ າ 2 ກິດຈະກໍາທ ົ່ ລ ກທົ່ ານມັກໃນລາຍການ
ຂູ້ າງລ ົ່ ມ ແລະ ໝາຍອ ກ 1 ກິດຈະກໍາສໍ າຮອງໃນກໍລະນ ທ ົ່ ມ ນັກຮຽນໃນກິດຈະກໍາທ ົ່
ເລ ອກໄວູ້ ທໍາອິ ດຫ າຍເກ ນໄປ. ຖູ້ ານັກຮຽນຕອູ້ ງການພວກເຂ າສາມາດປ໋ ຽນກິດຈະກໍາ

ໄດູ້ ໃນທ ກໆ 5 ອາທິ ດ.

ຫ າກຫ າຍກິລາ

ນັກຮຽນທຶ ນ :

15H - 16H

15H - 16H

 ລວມເປັນເງິ ນ:

16H - 17H

ວັນພະຫັດ

ວັນສ ກ

ວັນພ ດ

13H30 ຫາ 17H 

(ທົ່ ານສາມາດມາຮັບ
 ລ ກຂອງທົ່ ານ

ຕັູ້ ງແຕົ່  16h ຈ ນເຖິງ
 17h)

 LES CLUBS DU LYCEE HOFFET    ໃບສະໝັກໃຫູ້ ສ ົ່ ງກອົ່ ນວັນທ  21/09/2016

 ໃບສະໝັກຊັູ້ ນປະຖ ມ                      ຫອູ້ ງຮຽນ:

15H - 16H

ວັນຈັນ

                      ນາມສະກ ນ ແລະ ຊ ົ່ ນັກຮຽນ:                                                  

 * ກິດຈະກໍານ ູ້ ຈະຈັດຂຶ ູ້ ນທ ົ່ ສ ເມ ອງ. ໂຮງຮຽນຮັບຜິດຊອບໄປສ ົ່ ງເດັກທ ົ່ ມ ຮຽນກິດຈະ
ກໍາໃນຊ ົ່ ວໂມງກອົ່ ນໜູ້ າ, ຖູ້ າບໍົ່ ດັົ່ ງນັູ້ ນຜ ູ້ ປ ກຄອງສາມາດໄປສ ົ່ ງເດັກໄດູ້ ໂດຍກ ງທ ົ່ ສ 
ເມ ອງ. ຂາກັບຜ ູ້ ປ ກຄອງຕອູ້ ງໄປຮັບເດັກເອງທ ົ່ ສ ເມ ອງໃຫູ້ ຕ ງເວລາ 16H15 ຫ   

ເວລາ 17H45 ..

16H - 17H

16H - 17Hວັນອັງຄານ

**ຮຽນລອຍນໍ ູ້ າ ຈະຖ ກຈັດຂຶ ູ້ ນທ ົ່ ສະລອຍນໍ ູ້ າຂອງໂຮງຮຽນVIS, ຜ ູ້ ປ ກຄອງຕອູ້ ງໄປສ ົ່ ງ-

ໄປຮັບເດັກເອງ.



*ກິລາບານເຕະ CM : ຄົ່ າສະໝັກລວມເຖິງການແຂົ່ ງກິລາບານເຕະຕົ່ າງໆ

ເລ ອກຫ າກຫ າຍກິລາ: ໝາຍໃສົ່ ທາງໜູ້ າ 2 ກິດຈະກໍາທ ົ່ ລ ກທົ່ ານມັກໃນລາຍການ
ຂູ້ າງລ ົ່ ມ ແລະ ໝາຍອ ກ 1 ກິດຈະກໍາສໍ າຮອງໃນກໍລະນ ທ ົ່ ມ ນັກຮຽນໃນກິດຈະກໍາທ ົ່
ເລ ອກໄວູ້ ທໍາອິ ດຫ າຍເກ ນໄປ. ຖູ້ ານັກຮຽນຕອູ້ ງການພວກເຂ າສາມາດປ໋ ຽນກິດຈະກໍາ

ໄດູ້ ໃນທ ກໆ 5 ອາທິ ດ.

 * ກິດຈະກໍານ ູ້ ຈະຈັດຂຶ ູ້ ນທ ົ່ ສ ເມ ອງ. ໂຮງຮຽນຮັບຜິດຊອບໄປສ ົ່ ງເດັກທ ົ່ ມ ຮຽນກິດຈະ
ກໍາໃນຊ ົ່ ວໂມງກອົ່ ນໜູ້ າ, ຖູ້ າບໍົ່ ດັົ່ ງນັູ້ ນຜ ູ້ ປ ກຄອງສາມາດໄປສ ົ່ ງເດັກໄດູ້ ໂດຍກ ງທ ົ່ ສ 
ເມ ອງ. ຂາກັບຜ ູ້ ປ ກຄອງຕອູ້ ງໄປຮັບເດັກເອງທ ົ່ ສ ເມ ອງໃຫູ້ ຕ ງເວລາ 16H15 ຫ   

ເວລາ 17H45 ..

**ຮຽນລອຍນໍ ູ້ າ ຈະຖ ກຈັດຂຶ ູ້ ນທ ົ່ ສະລອຍນໍ ູ້ າຂອງໂຮງຮຽນVIS, ຜ ູ້ ປ ກຄອງຕອູ້ ງໄປສ ົ່ ງ-

ໄປຮັບເດັກເອງ.


