ກ ົດລະບຽບພາຍໃນ
ຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມ ປີ ການສຶກສາ 2019-2020
1

ຮູບແບບການດ ໍາເນີນການສິດສອນ:


ຊົ່ວໂມງຮຽນ: ນກຮຽນມີຮຽນທງໝ ົດ 26 ຊວົົ່ ໂມງ/ຕໍົ່ ອາທິດ.

ບນດາຊົ່ວົ ໂມງຮຽນມີດງົ່ ນີ:ັ້
ທີົ່ ໂຮງຮຽນທາົ່ ເດົ່ ອ ຊ ັ້ນອະນຸບານ ແລະ ປະຖ ົມ :


ຕອນເຊົັ້ າ : ວນຈນ, ວນອງຄານ, ວນພະຫດ ແລະ ວນສຸກ : 8h ຫາ 11h30 ແລະ ວນພຸດ ແຕ ົ່ 8h ຫາ 12h
(ຕອນເຊົັ້ ານກຮຽນສາມາດເຂົັ້າໃນບໍ ລີເວນໂຮງຮຽນໄດນ
ັ້ ບຕ ັ້ງແຕ ົ່ 7h30)



ຕອນສວຍ : ວນຈນ, ວນອງຄານ, ວນພະຫດ ແລະ ວນສຸກ: 13h30 ຫາ 15h30.

ັ້ ທຸກໆວນອງຄານ ແລະ ວນພະຫດ ໃນຊວົົ່ ໂມງພກອາຫານທຽົ່ ງ ໄຊເັ້ ວລາເຄິົ່ ງຊວົົ່ ໂມງ ແຕ ົ່
ກິດຈະກາການສິ
ດສອນເພີັ້ມສ ໍາລບນກຮຽນຊ ັ້ນປະຖ ົມ (ຮຽນເພີັ້ມ) ຈດຂຶນ
ໍ
13h ຫາ 13h30. ຊວົົ່ ໂມງຮຽນເພີັ້ມດງົ່ ກາົ່ ວຈະຖກສະເໜີຕໍົ່ນກຮຽນບາງຈານວນໂດຍຄູ
ປະຈາຫອ
ງັ້ ສ ໍາລບໄລຍະເວລາໃດໜຶົ່ ງ ແລະ ໂດຍໄດຮ
ໍ
ໍ
ົ ຄອງ.
ັ້ ບການເຫນດີຈາກຜູປ
ັ້ ກ

ການຮບຕອນ
ູ ລນກຮຽນທີົ່ ເດີົ່ ນທາງເຂົັ້າ: ຕອນເຊົັ້າ ນບຕ ັ້ງແຕ ົ່ 7h30 ແລະ
ັ້ ນກຮຽນ: ນກຮຽນສາມາດເຂົັ້າໃນບໍລີເວນໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະຖກຮບຕອນ
ັ້ ໂດຍບນດາຜູດ
ັ້ ແ
ຕອນສວຍໂດຍຄູປະຈາຫອ
ງັ້ ຕ ັ້ງແຕ ົ່ 13h30. ເວລາເຕົັ້າໂຮມນກຮຽນເຂົັ້າຫອງັ້ ຮຽນ 8h ແລະ 13h30 (ສາລ ັບນ ັກຮຽນແຕຊ
ໍ
ົ່ ັ້ນ CP ຫາ CM2 ທີົ່ ເດີົ່ ນກິລາ ແລະ
ສ ໍາລບຊ ັ້ນອະນຸບານທີົ່ ຫອງັ້ ຮຽນໂດຍກ ົງ). ນກຮຽນຈະຢູພ
ົ່ າຍໄຕຄ
ັ້ ວາມຮບຜິດຊອບຂອງຄູ.

ຊົ່ວໂມງເລີກຫຼິ້ນໃນຕອນເຊຼິ້າທີົ່ ຖືກການດ: ສ ໍາລບຊ ັ້ນປະຖ ົມ ແລະ ຫອງຼິ້ ອະນຸບານ PS/MS ແຕ ົ່ 9h50 ຫາ 10h10, ສາລ ັບຫອງຼິ້ ອະນຸບານ GS ແຕ ົ່ 10h00 ຫາ 10h20.
ພກຜອ
ົ່ ນ-ອາຫານທຽົ່ ງ:


ນກຮຽນມີສອງທາງເລອກ: ສະໝກກິນເຂົັ້າສວຍກບຮາັ້ ນອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຫ ອອກກິນເຂົັ້ານອກໂຮງຮຽນ.



ນກຮຽນທຸກຄ ົນທີົ່ ສະໝກກິນເຂົັ້າສວຍກບຮາັ້ ນອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ກໍລະນີນນ
ີັ້ ກຮຽນຈະບໍົ່ ມີສິດອອກນອກບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ລະຫວາົ່ ງ 11h30 ຫາ 13h30.



ນກຮຽນທີົ່ ກິນເຂົັ້ານອກໂຮງຮຽນ ຜູປ
ົ ຄອງ ຫ ຜູຮ
ົ ຄອງຕອງັ້ ມາຮບ ເວລາ 11h30, ກໍລະນີນນ
ີັ້ ກຮຽນຈະບໍົ່ ມີສິດອອກ
ັ້ ກ
ັ້ ບຜິດຊອບທີົ່ ຖກມອບໝາຍຈາກຜູປ
ັ້ ກ
ນອກບໍລິເວນໂຮງຮຽນເອງຜູດ
ັ້ ຽວ.

ຊົ່ວົ ໂມງດູແລນກຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານ: ຊົ່ວໂມງດງົ່ ກາົ່ ວຈະຖກຮບຜິດຊອບໂດຍພະນກງານດູແລນກຮຽນໃນທຸກໆວນ ແຕ ົ່ 15h30 ຫາ 16h20 ທີົ່ ໂຮງຮຽນທາົ່ ເດົ່ ອ. ຊຶົ່ ງ
ົ່ ນກຮຽນທີົ່ ມີໜາັ້ .
ຄາົ່ ບໍລກ
ິ ານດູແລນກຮຽນນີໄັ້ ດຖ
ັ ຼິ້
ັ້ ກຄິດໄລລ
ົ່ ວມເຂົັ້າໃນຄາົ່ ຮຽນແລວ
ັ້ . ທຸກຄງຈະມີການໝາຍຊ
ັ້ ແຍກຕາົ່ ງຫາກ. ໂຮງຮຽນຈະຮບຜິດຊອບສະເພາະນກຮຽນທີົ່ ໄດສ
ກິດຈະການອກໂມງຮຽນ
: ກິດຈະການອກໂມງຮຽນຖ
ກຈດຂຶນ
ໍ
ໍ
ັ້ ະໝກ ແລະ ມີໜາັ້ ໃນຊວົົ່ ໂມງກິດຈະ
ກາທີົ່
ງັ້ ໃຫຜ
ໍ ການ
ໍ ົດເທົົ່ ານ ັ້ນ. ພາຍຫງເລີກຮຽນກິດຈະກາຮຽກຮອ
ໍ
ົ ຄອງຈງົົ່ ມາຮບລູກຂອງທາົ່ ນກບຜູຮ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ບຜິດຊອບໃຫຕ
ັ້ ົງເວລາ.


ັ້ ໃນໄລຍະເວລາ 36 ອາທິດ. ປະຕິທິນມພ
ັ້ ກຕາົ່ ງໆໄດຖ
ປະຕິທິນປີ ການສຶກສາ: ປີ ການສຶກສາດ ໍາເນີນຂຶນ
ັ້ ກສະເໜີຕໍົ່ກອງປະຊຸມສະພາຊ ັ້ນອະນຸບານປະຖ ົມ ແລະ ໄດຮ
ັ້ ບການອະນຸມດໃນກອງປະຊຸມສະພາໂຮງຮຽນ, ໂດຍອີງໃສຄ
ົ່ ວມສະດວກສູງສຸດຂອງນກຮຽນ ແລະ ໂດຍການເຫນດີຈາກ AEFE.



ສະໝກຮຽນ:

ໃນຊ ັ້ນອະນຸບານປີ ທາອິ
ໍ ດ

PS

ແມນຮ
ົ່ ບສະໝກເດກທີົ່ ມີອາຍຸ3ປີ ເຕມໃນປີ ການສຶກສາ

ນກຮຽນທີົ່ ຍງບໍົ່ ເຕມ3ປີ ແຕມ
ີ ດທະນາການໄວສາມາດສະໝກເຂົັ້າຮຽນຫອງັ້
ົ່ ພ

PS

ໄດ ຼິ້

ເກີດຢາ
ົ່ ງຊາັ້ ສຸດ

ວນທີ

ແຕໃົ່ ນກໍລະນີທີົ່ມີບອນ
ົ່ ວາົ່ ງໃນຊ ັ້ນຮຽນ
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ທນວາ.

ແລະ

ໃຫຮ
ັ້ ບ

ຮູນ
ໍັ້ ນຫອງັ້ PS ໃນປີ ການຮຽນຕໍົ່ ໄປ. ຊ ັ້ນປະຖ ົມປີ ທາອິດຈະຮບສະໝກນກຮຽນອາຍຸ6ປີ ເຕມໃນປີ ການສຶກ
ັ້ ໍາກນວາົ່ ນກຮຽນດງົ່ ກາົ່ ວຈະຕອງັ້ ໄດຮ
ັ້ ຽນຊາຄ
ສາ ເກີດຢາົ່ ງຊາັ້ ສຸດ ວນທີ 31 ທນວາ.
ເອກະສານທີົ່ ຕອງັ້ ຕິດຂດມາກບແບບຟອມຂໍສະໝກຮຽນ:

ສາເນາປຶັ້ ມສ ໍາມະໂນຄ ົວ,

ປຶັ້ ມຕິດຕາມການສກຢາກນພະຍາດທີົ່ ຈາເປ
ໍ ນ,

ໃບຍ ົກຍາັ້ ຍໂຮງຮຽນຈາກໂຮງຮຽນເກົົ່ າ ແລະ ເອກະສານການຮຽນຖາັ້ ນກຮຽນໄດຮ
ັ້ ຽນໃນໂຮງຮຽນອົ່ ນມາກອນ
ົ່ .


ຍ ົກຍາັ້ ຍໂຮງຮຽນ : ຄອບຄ ົວຕອງັ້ ແຈງັ້ ໃຫໂັ້ ຮງຮຽນຊາບກຽົ່ ວກບການເອົ າລູກອອກ ຫ ຍ ົກຍາັ້ ຍໂຮງຮຽນ, ພາຍຫງຊາລະຄ
າົ່ ຮຽນຄ ົບຖວ
ໍ
ັ້ ນ ແລະ
ສງົົ່ ຄນປຶັ້ ມ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນຕາົ່ ງໆທີົ່ ຢມຈາກໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະອອກເອກະສານຍ ົກຍາັ້ ຍໂຮງຮຽນທີົ່ ຈາເປ
ໍ ນເພົ່ ອສາມາດສະໝກຮຽນຕໍົ່
ທີົ່ ໂຮງຮຽນໃໝົ່ ແລະ ຈະມອບເອກະສານການຮຽນທງໝ ົດໃຫຜ
ົ ຄອງ.
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ



ົ່ ສາມາດຂໍທຶນການສຶກສາ. ແບບຟອມຂໍທຶນການສຶກສາສາມາດຂໍຮບເອົ າໄດທ
ກລະນີຈາເປັນ, ຄອບຄ ົວນກຮຽນທີົ່ ມີສນຊາດຝຣງ
ັ້ ີົ່ ພະແນກກ ົງສຸນຂອງ
ົ່ . ການປະຊຸມເພົ່ ອພິຈາລະນາ ແລະ ຄດເລອກເອກະສານຂໍທຶນການສຶກສາຈະປະຊຸມກນ 2ຄ ັ້ງຕໍົ່ ປີ .
ສະຖານທູດຝຣງ

2.

ການຕິດຕໍົ່ ພວ
ົ ພນລະຫວາົ່ ງ ຜູປ
ົ ຄອງ ແລະ ຄູ:
ັ້ ກ



ັ້ ໃນຕນປີ
ການປະຊຸມແຕລ
ົັ້ ການສຶກສາ,
ົ່ ະຊ ັ້ນຮຽນຈະຖກຈດຂຶນ

ໃນໄລຍະປະຊຸມຄູຈະສະເໜີບນດາເປົັ້າໝາຍ

ແລະ

ໂຄງການໃນປີ ການສຶກສາປະຈຸບນ;

ຊຶົ່ ງຜູປ
ົ ຄອງສາມາດຖາມຄ ໍາຖາມທົົ່ ວໄປທີົ່ ກຽົ່ ວກບການໄຊຊ
ີ ດ
ິ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫອ
ັ້ ກ
ັ້ ວ
ັ້ ງຮຽນ. ອາດຈະມີການຈດປະຊຸມອົ່ ນໆອີກໃນໄລຍະປີ ການສຶກສາ.
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ນກຮຽນແຕລ
ູ
ົ່ ະຄ ົນຈະມີປຶັ້ມຕິດຕາມການຮຽນຂອງຕ ົນທີົ່ ຮວບຮວມຂໍັ້ມນ

ແລະ

ເອກະສານຕາົ່ ງໆກຽົ່ ວກບການໄຊຊ
ີ ດ
ິ ໃນໂຮງຮຽນ
ັ້ ວ

ແລະ

ໃນຫອງັ້ ຮຽນ,

ັ້ ະຢູົ່ໃນກະເປົາຂອງນກຮຽນສະເໝີ ແລະ ຍງເປນອຸປະກອນໄຊເັ້ ພົ່ ອຂໍນດພ ົບລະ
ໃຫຜ
ົ ຄອງຈງົົ່ ເປີ ດອາົ່ ນຢາົ່ ງສະໝາໍົ່ ສະເໝີ ແລະ ເຊນຮບຮູ.ັ້ ປຶັ້ ມຕິດຕາມນີຈ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ຫວາົ່ ງຜູປ
ງັ້ ແລະ ເພົ່ ອໃຫຜ
ົ ຄອງ-ຄູປະຈາຫອ
ໍ
ົ ຄອງໄດແ
ັ້ ກ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ຈງັ້ ຂໍອະນຸຍາດລາພກສ ໍາລບເດກ.



ຜນ
ົ ການຮຽນນກຮຽນຊ ັ້ນປະຖ ົມຈະຖກລະບຸໃນໃບປະເມີນຜນ
ົ ການຮຽນທີົ່ ຈະຖກມອບໃຫຜ
ົ ຄອງໂດຍຕອງັ້ ເຊນຢ ັ້ງຢນການໄດຮ
ົ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ບນີ;ັ້ ບາງຄ ັ້ງຈະມີປຶັ້ມປະມີນຜນ
ການຮຽນຕິດຂດໄປນ ໍາຊຶົ່ ງຜູປ
ົ ຄອງຕອງັ້ ເຊນຮບຮູັ້ ແລະ ຕອງັ້ ສງົົ່ ຄນໃຫຄ
ັ້ ກ
ັ້ .ູ




ສ ໍາລບນກຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານປຶັ້ ມຕິດຕາມການຮຽນຈະຖກມອບໃຫຜ
ົ ຄອງຢາົ່ ງໜອຍ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ 2ຄ ັ້ງ ໃນປີ ການສຶກສາ.
ຄູ, ອ ໍານວຍການຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມ ແລະ ອ ໍານວຍການໃຫຍຂ
ູ ແລະ ໃຫຄ
ງັ້ ຕໍົ່ ຜູປ
ໍັ້ ນ
ົ ຄອງ. ສ ໍາລບເວລາ
ົ່ ອງໂຮງຮຽນພອມ
ັ້ ສະເໝີທີົ່ຈະໃຫຂ
ັ້ ມ
ັ້ ວາມກະຈາງແຈ
ົ່
ັ້ ກ
ັ້ ກໍລະນີຮບ
ນອກໂມງຮຽນຈງົົ່ ແຈງັ້ ຂໍນດພ ົບລວງົ່ ໜາັ້ ກອນ
ີ ດວ
ົ່ ສອງສາມມ ັ້ ຍ ົກເວນ
ົ່ ນ.



ບ ົດບນທຶກການປະຊຸມຂອງສະພາໂຮງຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມ, ຂອງສະພາໂຮງຮຽນ ແລະ ຂອງສະພາຄຸມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນຈະຖກຕິດໄວໃັ້ ຫອ
ັ້ າົ່ ນທີົ່ ກະດານຂາົ່ ວ
ທາງເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ພາຍຫງໄດຮ
ັ້ ບການອະນຸມດບ ົດບນທຶກຈະຖກລ ົງໃນເວບໄຊຂ
ັ້ ອງໂຮງຮຽນ.



ຜູປ
ົ ຄອງຕິດພນກບການໄຊຊ
ິ ດ
ິ ໃນໂຮງຮຽນຂອງເດກໂດຍຜາົ່ ນຄະນະຜູຕ
ັ້ ກ
ັ້ ວ
ັ້ າງໜາັ້ ຂອງພວກເຂົາໃນສະພາຄຸມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ, ໃນສະພາໂຮງຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານປະຖ ົມ ແລະ ໃນສະພາໂຮງຮຽນ.



ໂຄງການການສຶກສາຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມເປນສວນ
ປ
ໍ ດໃຫ
ົ
ົ່ ໜຶົ່ ງຂອງໂຄງການການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ຊຶົ່ ງນະໂຍບາຍໄດຖ
ັ້ ກການ
ັ້ ະຕິບດໄຊສ
ັ້ ໍາລບໄລຍະ 3ປີ ຫ
4ປີ ສ ໍາລບທຸກລະດບຊ ັ້ນຮຽນເພົ່ ອດາເນີ
ໍ ນແນວທາງການສຶກສາໃນໄລຍະກາງ, ໂຄງການການສຶກສາຂອງຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມຈະຖກສະເໜີ, ຖກນ ໍາມາພິຈາລະ
ນາ ແລະ ຖກລ ົງຄະແນນສຽງຮບຮອງໂດຍສະພາໂຮງຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມ ແລະ ຕໍົ່ ມາໂດຍສະພາໂຮງຮຽນ.

3.

ຫກການພັ້ນຖານໃນການເຄົ າລ ົບສິດດາັ້ ນການສຶກສາ, ສຸກຂະອານະໄມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ:



ການສິດສອນ-ສຶກສາ:

ໂຮງຮຽນພະຍາຍາມຮກສາມາດຕະຖານການສິດສອນໃຫມ
ຸ ນະພາບ :
ີ ນ
ັ້ ຄ

ົ່ .
ຄູສອນສວນ
ົ່ ໃຫຍມ
ົ່ ີໃບປະກາດຮບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການຝຣງ

ຫກສູດ

ແລະ

ົ່ ທີົ່ ໄດວ
ເປົັ້າໝາຍການສິດສອນແມນປະຕິ
ບດຕາມຫກເກນຂອງກະຊວງສຶກສາຝຣງ
ົ່
ັ້ າງອອກ.
ຄູທຂາດສອນຈະມີ
ຄອ
ູ ົ່ ນມາສອນແທນ ຊຶົ່ ງເປນໄປໄດທ
ີົ່
ີົ່ ສ
ໍ ນນກຮຽນຈະຖກແບງົ່ ໄປຮຽນຮວມ
ັ້ ີົ່ ຈະເປນຄູທໄດ
ັ້ ະໝກເພົ່ ອສອນແທນ, ໃນກໍລະນີຈາເປ
ົ່ ກບນກຮຽນຫອງັ້ ອົ່ ນ.
ຜູປ
ົ ຄອງ, ຄູ ແລະ ນກຮຽນເອງ ແຕລ
ັ້ ກ
ົ່ ະຄ ົນຕອງັ້ ເຄົາລ ົບໂມງຮຽນ ແລະ ຕອງັ້ ຕ ົງເວລາ. ການຂໍອະນຸຍາດລາພກຂອງນກຮຽນຕອງັ້ ມີໃບຢ ັ້ງຢນເປນລາຍລກອກສອນ
ຈາກຜູປ
ູ ະຈາຫອ
ງັ້ ໂດຍກ ົງ.
ົ ຄອງ ແລະ ຕອງັ້ ມອບໃຫຄ
ໍ
ັ້ ກ
ັ້ ປ
ນກຮຽນແຕລ
ຸ ະກອນການຮຽນທີົ່ ຈາເປ
ໍ ນທີົ່ ໄດຮ
ົ່ ະຄ ົນຕອງັ້ ມີອປ
ັ້ ບທງຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ທງຈາກຄອບຄ ົວ.
ດວ
ົ ດາັ້ ນຄວາມປອດໄພ, ຮຽກຮອງັ້ ໃຫນ
ັ້ ຍເຫດຜນ
ັ້ ກຮຽນບໍົ່ ຕອງັ້ ເອົ າເງິນ ຫ ສິົ່ ງຂອງມີຄາົ່ ມາໂຮງຮຽນເຊົ່ ນ : ເຄົ່ ອງປະດບລາຄາແພງ, ກອງັ້ ຖາົ່ ຍຮູບ ແລະ ອົ່ ນໆ.



ສຸຂະພາບ, ສຸກຂະອານະໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ :

ສະຖາບນການສກສາຖກຮກສາໃຫຢ
ຸ ສ ໍາລບນກຮຽນ ຊຶົ່ ງພວກເຂົາຕອງັ້ ມີຈອກກິນນາຂອງຕ
ໍັ້ ົ່ ມບໍ ລສ
ິ ດ
ໍັ້
ົນ, ດວ
ັ້ ໃົູ່ ນສະພາບທີົ່ ສະອາດເໝາະສ ົມ, ມີນາດ
ຼິ້ ຍເຫດຜນດາຼິ້ ນ
ຼິ້ ອ
ສຸກຂະອານະໄມ ໂຮງຮຽນຈະບົ່ ມີຈອກນາໃຫ
ີ ຕົ່ ໄປ.
ຼິ້ ກ
ນກຮຽນທີົ່ ມີໜາັ້ ໃນໂຮງຮຽນຕອງັ້ ຢູໃ
ົ່ ນເງົ່ ອນໄຂສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສະອາດເໝາະສ ົມ.
ັ້ິ ຕອນເຊົັ້າ:
ອະນຸຍາດໃຫນ
ັ້ ກຮຽນເອົ າອາຫານວາົ່ ງຂອງຕ ົນມານ ໍາໄດສ
ັ້ ໍາລບກິນໃນໄລຍະເລີກເຫນ
-

ສ ໍາລບຊ ັ້ນອະນຸບານ ອາຫານວາົ່ ງສາມກຄີໃນຕອນເຊົັ້າຈະຖກກະກຽມໂດຍຄູປະຈາຫອ
ງັ້ ຜູປ
ໍ
ົ ຄອງແຕລ
ັ້ ກ
ົ່ ະຄ ົນຈະຖກຂໍໃຫປ
ັ້ ົ່ຽນຜຽນກນ
ັ້ ງຈະໄດຮ
ເອົ າອາຫານວາົ່ ງມາ. ອາຫານວາົ່ ງສາມກຄີນຕ
ານນຈຶົ່
ີັ້ ອງັ້ ເປນປະເພດໝາກໄມ ັ້ ຫ ນ ົມສມເທົົ່
ົັ້
ັ້ ບອະນຸຍາດ.

-

ສ ໍາລບຊ ັ້ນປະຖ ົມອາຫານວາົ່ ງປະເພດໝາກໄມເທົົ່
ັ້ ານ ັ້ນຈຶົ່ ງຈະໄດຮ
ັ້ ບອະນຸຍາດ.

-

ົ່ ຈນ, ໝີົ່ ແຫງັ້ ,
ໝາຍເຫດ: ຫາັ້ ມນ ໍາເຂົັ້າໜົມປະເພດດງົ່ ກາົ່ ວເຂົັ້າມາໃນໂຮງຮຽນ: ສະວິງໂກມ, ເຂົັ້າໜົມອ ົມ, ເຂົັ້າໜົມຫວານ, ມນຝຣງ
ຼິ້ ເຂຼິ້າໜມເຄັກວ ັນເກີດ ແລະ ອາຫານວາົ່ ງບາງປະເພດໄດຮ
ນາອ
.... ໃນກລະນີຍກເວັນ
ໍັ້ ດລ ົມ ຫ ນາຫວານ
ໍັ້
ັ້ ບອະນຸຍາດໃຫເັ້ ອົ າມາໄດເັ້ ພົ່ ອ
ສະຫອງບາງງານ.

-

ຫາັ້ ມເອົ ານາດ
ໍັ້ ົ່ ມ ຫ ອາຫານເຂົັ້າມາກິນໃນຫອງັ້ ສະໝຸດເດດຂາດ.

ໃນກໍລະນີທີົ່ນກຮຽນມີບນຫາສຸຂະພາບບໍົ່ ສາມາດມາຮຽນໄດ,ັ້

ຄອບຄ ົວຕອງັ້ ແຈງັ້ ທາງໂຮງຮຽນພາຍໃນມ ັ້

ທີົ່ ເບີ

021 260 926

ຫື

ແຈງຼິ້ ທາງອີເມວ

secretariat.primaire@lfiv.org ພາຍຫງກບເຂົັ້າມາຮຽນຜູປ
ົ ຄອງຕອງັ້ ຂຽນຈ ົດໝາຍແຈງັ້ ຂາດແນບໃສປ
ັ້ ກ
ົ່ ັ້ ມຕິດຕາມການຮຽນ ຫ ຂຽນແຍກເປນຈ ົດໝາຍຕາົ່ ງຫາກ.
ຼິ້ ງຕ ຼິ້ນຮ ັບຜດຊອບໂດຍພະຍາບານ
ໂຮງຮຽນມີຫອງັ້ ຮກສາພະຍາບານ ຊຶົ່ ງເປນສະຖານທີົ່ ຕອ
ັ້ ນຮບ ແລະ ຮ ັບຟັງ ເປີ ດປກກະຕໃນເວລາຮຽນ. ການປະຖມພະຍາບານເບືອ
ຂອງໂຮງຮຽນທີົ່ ມີອປ
ຸ ະກອນເໝາະສ ົມ ຫ ໃນກໍລະນີພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນບໍົ່ ຢູົ່ ການປະຖມພະຍາບານຈະຖືກຮ ັບຜດຊອບໂດຍພະນກງານຂອງໂຮງຮຽນຜູທ
ັ້ ີົ່ ໄດຮ
ັ້ ບ
ການຝຶກອ ົບຮ ົມເປນຢົ່າງດີ.
ໃນກລະນີເກີດອຸບ ັດຕເຫດ ຫື ມີບ ັນຫາດາຼິ້ ນສຸຂະພາບທີົ່ ຈາເປັນຕອ
ຼິ້ ງການການຮ ັກສາຈາກແພດ ຖາຼິ້ ຈາເປັນໂຮງຮຽນຈະຕດຕົ່ ຜປ
ຼິ້ ກຄອງ ແລະ ໃຫຄ
ຼິ້ າປຶ ກສາ. ໃນກລະນີ
ສຸກເສີນເຖງແກຊ
ີ ດ ແລະ ຖາຼິ້ ບົ່ ສາມາດຕດຕົ່ ຜປ
ົ່ ວ
ຼິ້ ກຄອງໄດ ຼິ້ ໂຮງຮຽນຈະແຈງຼິ້ ຂຄວາມຊວ
ົ່ ຍເຫືອຈາກໜວ
ົ່ ຍກໄຼິ້ ພນະຄອນຫວາງ.
ັ້ ລະຫວາົ່ ງໂຮງຮຽນ
ໃນກໍລະນີມປ
ໜງສສນຍາກຽົ່ ວຂອງັ້ ຈະຖກເຮດຂຶນ
ີ ນຫາສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ ຫ ອາການແພຕ
ໍ
ັ້ າົ່ ງໆທີົ່ ຕອ
ັ້ ງການໄຊຢ
ັ້ າເປນປະຈາພາຍໃນໂຮງຮຽນ,
ແລະ ຜູປ
ົ ຄອງ PAI (ໂຄງການຮບຕອນ
ັ້ ກ
ັ້ ສວ
ົ່ ນບຸກຄ ົນ).
ັ້ຶ ສ ໍາລບນກຮຽນຊ ັ້ນ GS ແລະ ຊ ັ້ນ CM2.
ຕາມກ ົດລະບຽບຂອງປະເທດຝຮງົ່ ການຢັ້ຽມຢາມທາງການແພດຈະຖກຈດຂນ



ຄວາມປອດໄພທາງດາັ້ ນຮາົ່ ງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ:


ຫາັ້ ມພຶດຕິກາທີົ່
ໍ ຮຸນແຮງ, ເກມການລະຫັ້ິນ ແລະ ວດຖຸທີົ່ອນຕະລາຍ.



ຫາັ້ ມນກຮຽນເຮດທຸກໆພຶດຕິກາ,
ໍ ທາົ່ ທາງ ຫ ຄ ໍາເວົັ້າທີົ່ ແຕະຕອງັ້ ເຖິງໜາັ້ ທີົ່ ຫ ບຸກຄ ົນທີົ່ ເປນຜູໃັ້ ຫຍ ົ່ ຫ ໝູນ
ົ່ ກຮຽນເອງ.
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ົ່ ແກງັ້ ,
ຫາັ້ ມຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບໃນໂຮງຮຽນເຊົ່ ນ : ການຂມົົ່ ຂູ,ົ່ ການເວຼິ້າເຢຼິ້ຍຢັນ, ການຄຸກຄາມ, ການລວ
ົ່ ງລະເມີດ, ການສໍັ້ໂກງ, ການກນ

ການທາຮ
ໍ າັ້ ຍຮາົ່ ງກາຍ, ການຂູເົ່ ອົ າຊບສິນ...
ັ້ ພໃນອາຄານ ຫ ໜີໄພອອກນອກອາຄານຈະຖກປະຕິບດ 3ຄ ັ້ງ ຕໍົ່ ປີ ການສຶກສາ.
ໂຮງຮຽນມີມາດຕະການຮກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການອ ົບພະຍ ົບ. ການຝຶກຊອ
ັ້ ມລີໄ
ັ້ ກບນກຮຽນໃນໂມງຮຽນ ແລະ ໃນໂມງກິດຈະກາທີົ່
ໂຮງຮຽນຈະຮບຜິດຊອບ ແລະ ຄຸມ
ໍ ຖກການ
ໍ ົດໂດຍໂຮງຮຽນເທົົ່ ານ ັ້ນ.
ັ້ ຄອງອຸບດຕິເຫດທີົ່ ເກີດຂຶນ
ສ ໍາລບນກຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານຜູປ
ົ ຄອງງຕອງັ້ ມາສງົົ່ ແລະ ມາຮບດວ
ົ ຄອງຕອງັ້ ຖາັ້ ຮບເດກຢູດ
ັ້ ກ
ັ້ ຍຕ ົນເອງທີົ່ ຫອງັ້ ຮຽນຕາມໂມງຮຽນ. ຜູປ
ັ້ ກ
ົ່ າັ້ ນໜາັ້ ປະຕູຫອງັ້ ຮຽນ ແຕບ
ົ່ ໍົ່ ໃຫ ັ້
ລໍ ຖາັ້ ຕໍົ່ ໜາັ້ ປົ່ອງຢັ້ຽມ ເພົ່ ອເປນການບໍົ່ ລ ົບກວນການຮຽນຂອງເດກໃນຫອ
ົ ຄອງບໍົ່ ໄດຮ
ັ້ ງ. ສ ໍາລບນກຮຽນຊ ັ້ນປະຖ ົມ ຜູປ
ັ້ ກ
ັ້ ບອະນຸຍາດໃຫເັ້ ຂົັ້າໃນບໍ ລິເວນຫອງັ້ ຮຽນໃນໂມງ
ັ້
ຮຽນ, ຜູປ
ົ ຄອງຕອງັ້ ມາສງົົ່ ແລະ ຖາັ້ ຮບເດກທີົ່ ດາັ້ ນໜາັ້ ເດີົ່ ນຮບຕອນ
ັ້ ກ
ັ້ ຂອງໂຮງຮຽນເທົົ່ ານນ.
ໃນກໍລະນີມາຮບເດກຊາັ້ ຫງເລີກຮຽນ, ຄອບຄ ົວຕອງັ້ ໂທແຈງັ້ ໂຮງຮຽນໄວທີສດ
ຸ ເພົ່ ອໃຫໂ
ໍ ນ.
ັ້ ຮງຮຽນສາມາດຊອກຫາວິທີຈດການທີົ່ ຈາເປ
ັ້ ກໍລະນີພິເສດ.
ໃນໂມງຮຽນປົກກະຕິ ແລະ ໃນໂມງກິດຈະການອກໂມງຮຽນທີົ່
ຖກການ
ໍ
ໍ ົດ ນກຮຽນຈະຢູພ
ົ່ າຍໄຕຄ
ັ້ ວາມຮບຜິດຊອບຂອງຄູ, ຍ ົກເວນ
ບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫຜ
ົ ຄອງເຂົັ້າມາໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນຕາມໃຈ, ຜູປ
ົ ຄອງຕອງັ້ ແຈງັ້ ຂໍອະນຸຍາດເຂົັ້າໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນກບພະນກງານຮກສາຄວາມປອດໄພທີົ່ ປະຕູທາງ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ກ
ເຂົັ້າເພົ່ ອຮບບດຜູຢ
ັ້ ັ້ຽມຢາມ.
ຄອບຄ ົວເປນຜູຮ
ັ້ ບຜິດຊອບເດກໃນເວລານອກໂມງຮຽນປົກກະຕິ ແລະ ນອກໂມງກິດຈະກາໍ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະກອນ
ົ່ ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຫງເລີກຮຽນ.
ັ້ , ຜູປ
ເພົ່ ອເປນການຫກ
ີ ລຽົ່ ງອຸບດຕິເຫດທີົ່ ອາດເກີດຂຶນ
ົ ຄອງຕອງັ້ ເອົ າໃຈໃສລ
ັ້ ກ
ົ່ ະມດລະວງຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນໃນໄລຍະເຂົັ້າ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ.
ຂໍັ້ແນະນ ໍາສ ໍາລບຜູປ
ົ ຄອງທີົ່ ຂບຂີົ່ ລ ົດ:
ັ້ ກ





ບໍົ່ ໃຫກ
ີ ຂວາງການສນຈອນຕາມຖະໜົນທາົ່ ເດົ່ ອ ;
ັ້ ດ
ບໍົ່ ໃຫກ
;
ິ ຂວາງທາງມາລາຍ
ັ້ ດ
ັ້
ໃຫລ
ັ້ ະມດລະວງສູງສຸດຄວາມປອດໄພໃນການໄປມາຂອງເດກຕາມຖະໜົນ.

ັ້ ຫາຼິ້ ມບຸກຄນອືົ່ ນຍາົ່ ງຜາົ່ ນ.
ຂໍແຈງັ້ ຕົ່ ມວາົ່ ສະຖານທີົ່ ຈອດລ ົດດາັ້ ນໃນໂຮງຮຽນແມນສ
ົ່ ໍາລບພະນກງານຂອງໂຮງຮຽນເທົົ່ ານນ,



ການຮກສາຄວາມລບ ແລະ ການປບໂຕ:
ໂຮງຮຽນກໍຄພະນກງານຂອງໂຮງຮຽນຈະຮກສາເປນຄວາມລບຂໍັ້ມນ
ູ ສວນ
ິ ຕໍົ່ . ໃນໄລຍະຍົ່ ນໃບສະ
ົ່ ໂຕກຽົ່ ວກບຄອບຄ ົວນກຮຽນທີົ່ ປະກອບມີ ອີເມວ ແລະ ເບີຕດ
ໝກຮຽນ ຫ ສະໝກຮຽນຕໍົ່ ໃຫເັ້ ດກ ຜູປ
ົ ຄອງສາມາດເລອກອະນຸຍາດ ຫ ບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫໂ
ົ ຄອງໃນສະມາ
ັ້ ກ
ັ້ ຮງຮຽນເຜີຍແຜອ
ົ່ ເີ ມວຂອງໂຕເອງໃຫຜ
ັ້ ຕ
ັ້ ູ າງໜາັ້ ຜູປ
ັ້ ກ
ັ້ ັ້ມນ
ຄ ົມຕາົ່ ງໆຂອງໂຮງຮຽນ. ນອກນນຂໍ
ູ ຂອງຄອບຄ ົວ ແລະ ນກຮຽນທີົ່ ມາໃໝຈ
ົ່ ະຖກເກບຮກສາໄວຢ
ັ້ າົ່ ງດີເພົ່ ອຄວາມສະດວກໃນການປບໂຕຂອງພວກເຂົາ.

4.

ການເຄົ າລ ົບສະຖາບນການສຶກສາ:

ຜູໃັ້ ຫຍ ົ່ ແລະ ນກຮຽນເອງຄວນນຸງົ່ ຖໃຫເັ້ ໝາະສ ົມກບການໄຊຊ
ີ ດ
ິ ຮວມໝູໃົ່ ນໂຮງຮຽນ ແລະ ເໝາະສມກ ັບສົ່ ງທີົ່ ຈາເປັນທີົ່ ເກີດຈາກການຮຽນຮ.ຼິ້
ັ້ ວ
ນກຮຽນເອງກໍົ່ ຄຄອບຄ ົວຫາັ້ ມບໍົ່ ໃຫສ
ໍ ກິລິຍາທາົ່ ທາງ ຫ ຄ ໍາເວົັ້າທີົ່ ແຕະຕອງັ້ ກຽດ ແລະ ສກສີຂອງພະນກງານໃນສະຖາບນການສຶກສາ.
ັ້ ະແດງພຶດຕິກາ,
ເຊົ່ ນດຽວກນນກຮຽນ ແລະ ຄອບຄ ົວຈງົົ່ ເອົ າໃຈໃສໃົ່ ນການເຄົາລ ົບຊຶົ່ ງກນແລະກນໃນສະຖາບນການສຶກສາ.
ພະນກງານທີມງານສິດສອນຂອງໂຮງຮຽນຫາັ້ ມສະແດງທຸກໆພຶດຕິກາຄວາມຮຸ
ນແຮງ, ກິລິຍາທາົ່ ທາງ, ຄ ໍາເວົັ້າທີົ່ ສະແດງເຖິງການແບງົ່ ແຍກ ຫ ຄ ໍາເວົັ້າດູໝິົ່ນນກຮຽນ
ໍ
ຫ ຄອບຄ ົວຂອງພວກເຂົາ.
ັ້ ານ
ອີງຕາມຂໍກ
ເປນສນຍາລກ ຫ ນຸງົ່ ຖທີົ່ ສະແດງເຖິງການເຜີຍແຜສ
ໍ ົດມາດຕາ L141-5-1 ຂອງກ ົດໝາຍວາົ່ ດວ
ິົ່
ັ້ ຍການສຶກສາ, ຫາັ້ ມນກຮຽນໃສສ
ົ່ ງຂອງທີົ່
ົ່ າດສະໜາ.
ໂທລະສ ັບມືຖ ື ແລະ ອຸປະກອນເອເລັ ກໂທນກອືົ່ ນໆ : ໂທລະສ ັບມືຖໄື ດຮ
ຼິ້ ັບອະນຸຍາດໃຫເຼິ້ ອາມາໂຮງຮຽນໄດແ
ຼິ້ ຕຕ
ົ່ ອງຼິ້ ມອດໄວໝ
ຼິ້ ດມືຼິ້ ທັງໃນໄລຍະໂມງຮຽນ, ທັງໃນໄລ
ຼິ້ ແລະ ທັງໃນໄລຍະອາຫານສວຍ. ອຸປະກອນເອເລັ ກໂທນກບາງຢາົ່ ງເຊັົ່ ນ: ຄອມພວເຕຂ
ຼິ້ ະໜາດນອຍ
ຼິ້ ົ່ ວໄປ ນ ັກຮຽນສາມາດເອາມາໂຮງຮຽນ
ຍະເລີກຫນ
ຼິ້ , ຄອມພວເຕີທ
ໄດແ
ຸ ະກອນທີົ່ ກາົ່ ວມາ
ັ ຼິ້ ຖາຼິ້ ນ ັກຮຽນຜໃຼິ້ ດບົ່ ປະຕບ ັດຕາມກດລະບຽບໂດຍເປີ ດນາໄຊອ
ຼິ້ ຕໃົ່ ນກລະນີໄດຮ
ຼິ້ ັບອະນຸຍາດຈາກຄ ແລະ ຕອງຼິ້ ນາໄຊກ
ຼິ້ ຽົ່ ວກ ັບການສຶກສາເທົ່ ານນ.
ຼິ້ ປ
ຂາຼິ້ ງເທງ, ຜກ
ຼິ້ ຽົ່ ວຈະຖືກຫາຼິ້ ມບົ່ ໃຫເຼິ້ ອາອຸປະກອນດງັົ່ ກາົ່ ວມາໂຮງຮຽນໂດຍບົ່ ມີການດ ຊຶົ່ ງອາດຖືກຫາຼິ້ ມຈນເຖງທາຼິ້ ຍປີ ການສຶກສາ. ພາຍຫ ັງເລີກຮຽນ ແລະ ໃນກລະນີຈາ
ເປັນນ ັກຮຽນສາມາດຂໂທລະສ ັບຫາຜປ
ຼິ້ ກຄອງໄດກ
ຼິ້ ັບຜດ
ຼິ້ ແລນ ັກຮຽນ ຫື ທີົ່ ຫອງຼິ້ ການເລຂາ.

•

ການບົ່ ເຄາລບກດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ :

ຼິ້ ມນຄວາມຮ
ຄຄວນຈາແນກຄວາມແຕກຕາົ່ ງລະຫວາົ່ ງບດລງໂທດຕົ່ ການທີົ່ ນ ັກຮຽນມາໂຮງຮຽນຊາຼິ້ ແລະ ຕົ່ ການບົ່ ຕງໃຈຮຽນ,
ນີແ
ັ ຼິ້
ັບຜດຊອບດາຼິ້ ນການສດສອນຂອງຄທີົ່
ົ່
ມີຜນຕົ່ ການໄຊຊ
ີ ດໂດຍລວມໃນໂຮງຮຽນຂອງນ ັກຮຽນ.
ຼິ້ ວ
ໃນກລະນີບົ່ ປະຕບ ັດຕາມກດລະບຽບເຫົ່ ານີ,ຼິ້ ຄຈະມີການວາງບດລງໂທດຕົ່ ນ ັກຮຽນ, ໃນກລະນີໃດກົ່ ຕາມບດລງໂທດຈະບົ່ ກຽົ່ ວຂອງຼິ້ ກ ັບການຮຽນ ຫື ການສອບເສັ ງ.
ບດລງໂທດຈະຢໃົ່ ນຮບແບບການສຶກສາ, ສະເພາະບຸກຄນ, ໂດຍຈະຕອງຼິ້ ອະທບາຍໃຫນ
ຼິ້ ັກຮຽນຮ ັບຊາບ ແລະ ລງໂທດຈາກໜອຍ
ຼິ້ ຫາຫາຍອີງຕາມຄວາມຜດ, ຕອງຼິ້ ອະ
ທບາຍໃຫເຼິ້ ດັກຮເຼິ້ ຖງຄວາມຜດຕນເອງ.
ສາລ ັບຊນອະນຸ
ບານ, ພາຍຫ ັງປຶ ກສາຫາລືກ ັບຜປ
ບານ-ປະຖມ
ັ ຼິ້
ັ ຼິ້
ຼິ້ ກຄອງ ແລະ ໂດຍໄດຮ
ຼິ້ ັບການເຫັນດີຈາກອານວຍການໃຫຍຂ
ົ່ ອງໂຮງຮຽນ ທາ
ົ່ ນອານວຍການຊນອະນຸ
ຖມມີສດໃຫນ
ຼິ້ ັກຮຽນຢຸດຕຮຽນຊົ່ວຄາວ. ໃນກລະດງັົ່ ກາົ່ ວໂຮງຮຽນຈະຕດຕົ່ ຜປ
ຼິ້ ກຄອງຢາົ່ ງສະໝາົ່ ສະເໝີເພືົ່ ອຕດຕາມການປັບໂຕຂອງນ ັກຮຽນ ແລະ ເພືົ່ ອໃຫພ
ຼິ້ ວກເຂາສາ
ມາດກ ັບເຂຼິ້າມາຮຽນຄືນໃຫໄຼິ້ ວທີົ່ ສຸດ.
ໃນກລະນີຄວາມຜດຮາຼິ້ ຍແຮງ ຜປ
ບານ-ປະຖມ ຫື ທາົ່ ນ
ັ ຼິ້
ຼິ້ ກຄອງ ແລະ ນ ັກຮຽນຈະຖືກເຊີນມາປະຊຸມກ ັບຄປະຈາຫອງຼິ້ ໂດຍການເຂຼິ້າຮວ
ົ່ ມຂອງທາົ່ ນອານວຍການຊນອະນຸ
ອານວຍການໃຫຍຂ
ົ່ ອງໂຮງຮຽນເພືົ່ ອໃຫຮ
ຼິ້ ັບຊາບນາກ ັນຄວາມຜດ, ຜນກະທບ ແລະ ການຍອມຮ ັບການປັບປຸງໂຕທີົ່ ຈາເປັນ.
ເອກະສານຖກຮບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະພາໂຮງຮຽນ ວນທີ 25/06/2019.
ໄດອ
ັ້ າົ່ ນ ແລະ ຮບຮູ,ັ້
ຜູປ
ົ ຄອງ,
ັ້ ກ

ນກຮຽນ,
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