ທາ່ ນຜປ
ົ ຄອງທ່ ຮ ັກແພງ,
ູ້ ກ
ພວກເຮົາມຄວາມຍິນດຈະແຈງູ້ ທາ່ ນວາ່ ກິດຈະການອກໂມງຮຽນຊນປະຖ
ັ ູ້
ົມຈະເລູ້ມຮຽນໃນວ ັນຈ ັນທ 30 ກ ັນຍາ 2019 ສາລ ັບນ ັກ
ູ້ ອເມວເຊ່ ອມຕ່ ສາລ ັບສະໝັກ.
ຮຽນທ່ ໄດສ
ູ້ ະໝັກຜາ່ ນ Google Form ແລະ ຊາລະຄາ່ ສະໝັກຮຽບຮອຍ
ູ້ . ຂາູ້ ງລມ
່ ນມ
https://urlz.fr/ay8N

ຮບແບບການສະໝັກ:
່ ົ ກອບແບບຟອມນ ູ້ ແລະ ຊາລະຄາ່ ສະໝັກ ຊ່ ງຄາ່ ສະໝັກຂນ
ູ້ ກ ັບ
ຖາູ້ ທາ່ ນຕອງູ້ ການສະໝັກ ແລະ ເລູ້ມຮຽນກິດຈະກາ ໃຫທ
ູ້ າ່ ນຈງ
ູ້ ກ ັບສະຖານະພາບຂອງນ ັກຮຽນ (ນ ັກຮຽນທນ ແລະ ບ່ ແມນນ
ຈານວນຊ່ວົ ໂມງທ່ ຮຽນກິດຈະກາທ່ ທາ່ ນເລອກ ແລະ ຂນ
່ ັກຮຽນທນ):
-

1 ຊ່ວົ ໂມງ ຕ່ ອາທິດ ໃນປການຮຽນ ຄາ່ ສະໝັກ 100 USD

-

1 ຊ່ວົ ໂມງ30 ຕ່ ອາທິດ ໃນປການຮຽນ ຄາ່ ສະໝັກ 150 USD

-

2 ຊ່ວົ ໂມງ ຕ່ ອາທິດ ໃນປການຮຽນ ຄາ່ ສະໝັກ 200 USD

-

ູ້ ທ
ູ້ າ່ ນສາມາດມາຮ ັບເດັກລະຫວາ່ ງ 16h ຫາ 17h).
ວ ັນພດ ຄາ່ ສະໝັກ 300 USD (ໃນມນ

ຄາ່ ສະໝັກຕອງູ້ ຖກຊາລະໂດຍຜາ່ ນການໂອນທາງທະນາຄານເທົ່ ານນ.
ັ ູ້
ນ ັກຮຽນທນຕອງູ້ ຊາລະຄາ່ ສະໝັກໂດຍອງຕາມອ ັດຕາສວ
່ ນຂອງທນການສກສາທ່ ໄດຮ
ູ້ ັບຕ່ ປ. ໄດຮ
ູ້ ັບທນການສກສາການ ົດຕາ່
ສດ 10%.
ູ້ ນສຂະພາບຈາກແພດ. ພວກເຮົາຂໃຫທ
່ ົ ກະ
ສາລ ັບທກໆກິດຈະກາກິລາ ນ ັກຮຽນແຕລ
່ ະຄ ົນທ່ ສະໝັກຈາເປັນຕອງູ້ ມໃບຢັງຢ
ູ້ າ່ ນຈງ
ກຽມຊດກິລາທ່ ເໝາະສ ົມໃຫກ
ັ ູ້ ເສູ້ອຢດ, ໝວກກ ັນ
ູ້ ັບລກທາ່ ນອງຕາມກິດຈະກາກິລາທ່ ພວກເຂົາສະໝັກ (ເກບກິລາ, ໂສງູ້ ຂາສນ,
ແດດ…).
ປະເພດກິລາ: U7 (CP), U9 (CE), U11 (CM).
ນ ັກຮຽນສາມາດສະໝັກຮຽນກິດຈະກາໄດຫ
ູ້ ຼາຍຢ່າງຕາມທ່ ຕ ົນຕອ
ູ້ ງການ.
ກິດຈະກາໜ່ ງຈະສາມາດດາເນນການສອນໄດກ
ູ້ ່ ຕ່ ເມ່ ອມນ ັກຮຽນສະໝັກພຽງພຕາມການ ົດ (ນ ັກຮຽນຢ່າງໜອ
ູ້ ຍ 12ຄ ົນຕ່ ກິດຈະກາ).
່ ັ ນນນ
ພວກເຮົາຂຢາູ້ ເຕອນທາ່ ນວາ່ ກິດຈະການອກໂມງຮຽນບ່ ແມນຊ
ັ ູ້ ັກຮຽນທ່ ບ່ ໄດສ
່ ່ວົ ໂມງດແລນ ັກຮຽນ. ດງ
ູ້ ະໝັກຮຽນກິດຈະກາໃນ
ຊ່ວົ ໂມງທາອິດຫຼ ັງໂມງເລກຮຽນຈະບ່ ສາມາດຢໃ່ ນບລິເວນໂຮງຮຽນໄດເູ້ ພ່ ອລຖາູ້ ກິດຈະກາໃນຊ່ວົ ໂມງຕ່ ໄປ.

ສະໝ ັກກິດຈະກາ ກອນ
່ ວ ັນທ: ວ ັນສກ ທ 27 ກ ັນຍາ 2019.
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ກິດຈະການອກຫ
ກ
ໍ
ຼັ ສູດທີ່ ກຽີ່ ວກ ຼັບການສຶກສາ
ນອກເໜອຈາກກິດຈະການອກຫຼ ັກສດໂຮງຮຽນຍ ັງຂສະເໜທາ່ ນຊ່ ວ
ົ ໂມງຊວ
ັ ນ ັກຮຽນຊນປະຖ
ັ ູ້
ົມເພອຊວ
່ ຍເຮັດວຽກບາູ້ ນສາລບ
່ ຍສອນ
ູ້ .
ບ ົດຮຽນໃຫນ
ູ້ ັກຮຽນໄດເູ້ ຂົູ້າໃຈເລິກເຊິງຂນ

ກ ົດລະບຽບສ ໍາລ ຼັບການດ ໍາເນນກິດຈະການອກຫ
ກ
ໍ
ຼັ ສູດການຮຽນ
ີ່ ຼັ ກາີ່ ວຈະຖືກດ ໍາເນນການສອນໄດກ
ກິດຈະກາດ
ໍ ງ
ໍ ີ່ ໍ ເມືີ່ ອມຈານວນນ
ໍ
ຼັກຮຽນມາສະໝຼັກພຽງພໍ (ຢາ
້ ີ່ ຕ
່ ງໜອ
ູ້ ຍ12ຄ ົນ ຕ່ ກິດຈະກາ).
ູ້ ນສຂະພາບຈາກແພດ. ພວກເຮົາຂໃຫທ
່ ົ ກະ
ສາລ ັບທກໆກິດຈະກາກິລານ ັກຮຽນແຕລ
່ ະຄ ົນທ່ ສະໝັກຈາເປັນຕອງູ້ ມໃບຢັງຢ
ູ້ າ່ ນຈງ
ກຽມຊດກິລາທ່ ເໝາະສ ົມໃຫກ
ັ ູ້ ເສູ້ອຢດ, ໝວກກ ັນ
ູ້ ັບລກທາ່ ນອງຕາມກິດຈະກາກິລາທ່ ພວກເຂົາເລອກ (ເກບກິລາ, ໂສງູ້ ຂາສນ,
ແດດ …).
ທຸກໆກິດຈະການ
ໍ ຼັກຮຽນຈະຢູີ່ພາຍໄຕກ
ໍ ອກວດສອບຈາໍ
້ ານດູແລຂອງຜູຝ
້ ຶກສອນ ຈະມການໝາຍຊືີ່ ນ ຼັກຮຽນກອນ
ີ່ ເລ້ມກິດຈະກາເພືີ່
ນວນ.
ສ ໍາລ ຼັບນ ຼັກຮຽນຊນປະຖ
ຼັ ້
ົມ ພາຍຫງຼັ ເລກຮຽນກິດຈະກາຜູ
ໍ ຝ
ົ ຄອງທີ່ ເດີ່ ນທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນ.
້ ຶກສອນຈະພານ ຼັກຮຽນມາລໍຖາ້ ຜູປ
້ ກ
ກິດຈະກາທ
ໍ ີ່ ຮຽນໃນວ ຼັນພຸດທາີ່ ນສາມາດມາຮ ຼັບລູກທາີ່ ນໄດໂ້ ດຍກ ົງທີ່ ເດີ່ ນຫິ້ນຊນປະຖ
ຼັ ້
ົມຕງແຕ
ຼັ ້
ີ່ 16ໂມງ ແລະ ຈ ົນເຖິງ 17ໂມງ
ໂດຍຕອງ້ ແຈງ້ ຜູຝ
ໍ ຊ
້ ຶກສອນກິດຈະກາໃຫ
້ າບ.
ສວ
ໍ ີ່ ຮຽນນອກໂຮງຮຽນພວກເຮົາຈະຮ ຼັບຜິດຊອບສີ່ ງົ ນ ຼັກຮຽນເຖິງສະຖານທີ່ ເຮຼັດກິດຈະກາທ
ໍ ີ່ ໂຮງຮຽນທີ່ ຫາດຊາຍຂາວ
ີ່ ນກິດຈະກາທ
້ ມເຫດສຸດວິໃສ) ແຕຂ
ໂດຍລ ົດຮ ຼັບ-ສີ່ ງົ ຂອງໂຮງຮຽນ (ຍ ົກເວຼັນ
ົ ຄອງຕອງ້ ໄປຮ ຼັບລູກເອງທ່ ໂຮງຮຽນຫາດຊາຍຂາວຕາມ
ີ່ າກ ຼັບຜູປ
້ ກ
ເວລາທີ່ ລະບຸໄວໃ້ ນຕາຕະລາງຮຽນກິດຈະກາ.
ໍ
ຈາເປັນທ່ ສດທ່ ຜປ
ົ ຄອງຈະຕອງູ້ ມາຮ ັບລກໃຫຕ
ູ້ ກ
ູ້ ົງເວລາພາຍຫຼ ັງເລກຮຽນກິດຈະກາ. ພາຍຫຼ ງັ ການສອນກິດຈະກາຜຝ
ູ້ ກສອນມກິດ
່ ັ ນນຈ
ຈະກາອ່ ນອກທ່ ຕອງູ້ ຮ ັບຜິດຊອບ ຖາູ້ ຜປ
ົ ຄອງມາຮ ັບເດັກຊາູ້ ທາ່ ນຈະຕອງູ້ ຈາ່ ຍຄາ່ ລວງ່ ເວລາໃຫຜ
ັ ູ້ ່ ງຮຽກຮອງູ້ ໃຫູ້
ູ້ ກ
ູ້ ຝ
ູ້ ກສອນ, ດງ
ຜປ
ົ ຄອງມາຮ ັບເດັກໃຫຕ
ູ້ ກ
ູ້ ົງເວລາ.
ຖາູ້ ຜປ
ົ ຄອງມາຮ ັບເດັກຊາູ້ ກາຍ 10ນາທ, ລກຂອງທາ່ ນຈະຖກປະໄວກ
ູ້ ກ
ູ້ ັບພະນ ັກງານຮ ັກສາຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນ
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