ການຮ ັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ດູແລນ ັກຮຽນພາຍຫງັ ເລີກຮຽນ (ໃນໄລຍະກິດຈະການອກໂມງຮຽນ)
ຕາມທີີ່ ຮູນ
ູ້ າກ ັນແລວ
ູ້ ວາີ່ ພາຍຫ ັງເລີກຮຽນຕອນແລງ 17h05 ນ ັກຮຽນຕອງູ້ ອອກຈາກບລິເວນໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະບີ່ ມີຜຮ
ູ້ ູ ັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນດູແລພວກ
ເຂົາ

ດງີ່ ັ ນນຂ
ັ ູ້ າູ້ ພະເຈົາູ້ ຈີ່ ງຂແຈງທ
ູ້ າີ່ ນເຖິງການປະຕິບ ັດກ ົດລະບຽບເພີ່ ອຕິດຕາມການປີ່ຽນຖາີ່ ຍນ ັກຮຽນລະຫວາີ່ ງຊີ່ວົ ໂມງເລີກຮຽນປົກກະຕິຫາຊີ່ວົ ໂມງເລີູ້ມ

ຮຽນກິດຈະການອກໂມງຮຽນທີີ່ ເດີີ່ ນກິລາ:
A.

ຫງັ ຈາກ 17h05, ທຸກໆວ ັນຈ ັນ, ວ ັນອ ັງຄານ, ວ ັນພະຫດ
ັ ແລະ ວ ັນສຸກ
ຊີ່ວົ ໂມງເລີູ້ມຮຽນກິດຈະກາ:


ສາລ ັບນ ັກຮຽນທີີ່ໄດອ
ູ້ ອກນອກບລິເວນໂຮງຮຽນແລວ
ູ້ ແລະ ຕອງູ້ ກ ັບເຂົູ້າມາຮຽນກິດຈະກາ ໃຫພ
ູ້ ວກເຂົາເຂົູ້າເດີີ່ ນກິລາໂດຍຜາີ່ ນປະຕູທາງ
ເຂົູ້າເດີີ່ ນຈອດລ ົດພະນ ັກງານ.



ເພີ່ ອເຂົູ້າໄປໃນເດີີ່ ນກິລາດວ
ູ້ ຍຄວມປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບໂດຍຜາີ່ ນປະຕູທາງເຂົູ້າເດີີ່ ນຈອດລ ົດພະນ ັກງານ ທາງຍາ
ີ່ ງສະເພາະໄດຖ
ູ້ ກ

ການ ົດໄວໂ
ົ ຄອງສະດວກໃນເວລາຍາີ່ ງເຂົູ້າອອກ.
ູ້ ດຍການເຮັດເຄີ່ ອງໝາຍເທິງພູ້ນສີມ ັງ ຊີ່ ງຈະເຮັດໃຫູ້ນ ັກຮຽນ ແລະ ຜູູ້ປກ


ນ ັກຮຽນທີີ່ຍ ັງຢູໃີ່ ນບລິເວນໂຮງຮຽນ 17h05 ໃຫຍ
ປະການຮຽນໄວໃູ້ ນຕູເູ້ ກັບ
ູ້ າີ່ ງຈາກເດີີ່ ນຫິູ້ນໄປທີີ່ ເດີີ່ ນກິລາໄດໂູ້ ດຍກ ົງໂດຍໃຫເູ້ ກັບມຽນອຸ
ູ້
ເຄີ່ ອງຂອງຕ ົນ.



ຜູຝ
ູ້ ກສອນກິດຈະກາໃຫລ
ູ້ ຖາູ້ ນ ັກຮຽນທີີ່ເດີີ່ ນກິລາ.

ູ້ ັງຈາກ 17h05 ເຂດເດີີ່ ນກິລາໄປຫາເດີີ່ ນຫິູ້ນດາູ້ ນໃນໂຮງຮຽນ. ໃບແຈງຫ
ຫາູ້ ມຜາີ່ ນຈຸດທາງເຂົູ້າດງີ່ ັ ຕີ່ ໄປນີຫ
ູ້ າູ້ ມຜາີ່ ນຈະຖກຕິດໄວໃູ້ ນເຂດທີີ່ ຫາູ້ ມນີ.ູ້


ທາງຜາີ່ ນເບູ້ອງຫອງູ້ ພກ
ັ ຄູ (ເບິີ່ ງແຜນຜ ັງ, ປະຕູ 2)



ູ້ ຕິດແອ) (ເບິີ່ ງແຜນຜ ັງ, ປະຕູ 3)
ປະຕູເບູ້ອງຫອງູ້ ປີ່ຽນເຄີ່ ອງ (ໄກຫ
ູ້ ອງູ້ ຊອມ
ູ້ ເຕັນ



ູ້ (ເບິີ່ ງແຜນຜງັ , ປະຕູ 4)
ປະຕູເບູ້ອງໄປຫາເດີີ່ ນເຕາະບານ (ໄກທ
ູ້ າງເຂົູ້າສະລອຍນາ)



ທາງຜາີ່ ນເຂດຫອງູ້ ການຕິດເດີີ່ ນຈອດລ ົດພະນ ັກງານ ຫາູ້ ມຜາີ່ ນເດັດຂາດ (ເບິີ່ ງແຜນຜ ັງ, ປະຕູ 5).

ຊີ່ວົ ໂມງເລີກຮຽນກິດຈະກາ:


ທາງອອກ ໃຫອ
ູ້ ອກທາງປະຕູເບູ້ອງເດີີ່ ນຈອດລ ົດພະນ ັກງານ



ຕອນທາູ້ ຍຊີ່ວົ ໂມງຮຽນກິດຈະກາຜູຝ
ຸ ທາູ້ ຍ. ຜູປ
ົ ຄອງຮ ັບຜິດຊອບມາຮ ັບລູກເອງທີີ່ ປະຕູ
ູ້ ກສອນຕອງູ້ ເປັນຜູອ
ູ້ ອກຈາກເດີີ່ ນກິລາເປັນຜູສ
ູ້ ດ
ູ້ ກ
ດາູ້ ນນອກຂອງໂຮງຮຽນ.

B.

ຫງັ ຈາກ 12h10, ທຸກໆວ ັນພຸດ

ນ ັກຮຽນທີີ່ກິນເຂົູ້າສວຍທີີ່ ຮາູ້ ນອາຫານໃນໂຮງຮຽນທີີ່ ມີຮຽນກິດຈະກາກິລາຕີ່ ເວລາ14h00 ຫ 15h00 ພວກເຂົາຈະຖກຮ ັບຜິດຊອບດູແລໂດຍທາີ່ ນ
ູ້ ັກຮຽນຕອງູ້ ຢູໃີ່ ນບລິເວນໂຮງຮຽນ :
Singsanti PHAMPHAKDY ແຕ ີ່ 12h10 ຫາ 15h10. ໃນໄລຍະເວລານີນ


ຫູ້ິນໃນຫອງູ້ ຮຽນເພີູ້ມ ຫ ຫິູ້ນທີີ່ ເດີີ່ ນຫິູ້ນ ພອມ
ູ້ ດວ
ູ້ ຍອຸປະກອນຫິູ້ນເກມ ພາຍໄຕກ
ູ້ ານຮ ັບຜິດຊອບດູແລຂອງທາີ່ ນ Singsanti,



ນ ັກຮຽນທີີ່ຢູພ
ີ່ າຍໃນບລິເວນໂຮງຮຽນໃຫໄູ້ ປທີີ່ ເດີີ່ ນກິດຈະກາກິລາໂດຍກ ົງ 10 ນາທີກອນ
ີ່ ເລີູ້ມ.



ູ້ ີ່ ນໆ
ນ ັກຮຽນທີີ່ກິນເຂົູ້າສວຍນອກໂຮງຮຽນແລະຕອງູ້ ກ ັບເຂົູ້າເຮັດກິດຈະກາໃນໂຮງຮຽນໃຫເູ້ ຮັດຕາມຊີ່ວົ ໂມງກິດຈະກາຄມອ

ໃຫເູ້ ຂົູ້າຮຽນກິດ

ຈະກາໂດຍຜາີ່ ນປະຕູທາງເຂົູ້າເດີີ່ ນຈອດລ ົດພະນ ັກງານ. ທາງຍາ
ີ່ ງສະເພາະໄດູ້ຖກການ ົດໄວໂ
ູ້ ດຍການເຮັດເຄີ່ ອງໝາຍເທິງພູ້ນສີມ ັງ ຊີ່ ງຈະ

ເຮັດໃຫູ້ນ ັກຮຽນ ແລະ ຜູູ້ປກ
ົ ຄອງສະດວກໃນເວລາຍາີ່ ງເຂົູ້າອອກ.


ຜູຝ
ູ້ ກສອນກິດຈະກາໃຫລ
ູ້ ຖາູ້ ນ ັກຮຽນທີີ່ເດີີ່ ນກິລາ.



ຕອນທາູ້ ຍຊີ່ວົ ໂມງຮຽນກິດຈະກາຜູຝ
ຸ ທາູ້ ຍ. ຜູປ
ົ ຄອງຮ ັບຜິດຊອບມາຮ ັບລູກເອງທີີ່ ປະຕູ
ູ້ ກສອນຕອງູ້ ເປັນຜູອ
ູ້ ອກຈາກເດີີ່ ນກິລາເປັນຜູສ
ູ້ ດ
ູ້ ກ
ດາູ້ ນນອກຂອງໂຮງຮຽນ.

ູ້ )
C. ວ ັນເສົາຕອນເຊົູ້ າ (ກິດຈະກາຮຽນເຕັນ


ຜູຝ
ູ້ ກສອນກິດຈະກາຈະມາຮ ັບເອົ ານ ັກຮຽນທາງດາູ້ ນໜາູ້ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະພານ ັກຮຽນເຂົູ້າເດີີ່ ນກິລາໂດຍຜາີ່ ນປະຕູທາງເຂົູ້າເດີີ່ ນຈອດລ ົດ
ພະນ ັກງານ,



ນ ັກຮຽນຫອງູ້ seconde ທີີ່ ມີຮຽນເພີູ້ມວ ັນເສົ າຈ ົນຮອດ 10h15 ໃຫໄູ້ ປທີີ່ ເດີີ່ ນກິລາໄດໂູ້ ດຍກ ົງຈາກຫອງູ້ ຮຽນຂອງຕ ົນ.
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