ັ່ ັ ນານາຊາດວຽງຈ ັນ
ຫົວຂໍ້ ສຸຂະພາບ: [ໄວຣ ັດໂຄໂລນາ] ໂຮງຮຽນຝຣງ
ການລະບາດຂອງພະຍາດ Coronavirus ກຽັ່ ວຂອງໍ້ ກ ັບພວກເຮົາທຸກຄ ົນ ແລະ ນາພາພວກເຮົາໄປສສ
ັ່ ະຖານະການທັ່ ເຄັັ່ ງ
ໍ້ ກວາັ່ ເດມ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງທຸກຄ ົນທັ່ ກຽັ່ ວຂອງໍ້ ກ ັບ LFIV ແມນຈຸ
ຕຶງຂຶນ
ັ່ ດໃຈກາງຂອງຄວາມກ ັງວ ົນ
ແລະ ມາດຕະການທັ່ ພວກເຮົາປະຕິບ ັດ. ນອກນນພວກເຮົ
າຍ ັງມການລາດ ັບຄວາມສາຄ ັນເພັ່ ອໃຫແ
ັ ໍ້
ໍ້ ນໃັ່ ຈວາັ່ ນ ັກຮຽນຂອງ
ໍ້
ັ່ ເນັ່ ອງ
ພວກເຮົາຈະໄດຮ
ໍ້ ັບຜ ົນກະທົບໜອ
ໍ້ ຍທັ່ ສຸດເທົັ່ າທັ່ ຈະເປັນໄປໄດຈ
ໍ້ າກສະພາບການນ,ໍ້ ໂດຍຕອງໍ້ ໝັນໃຈໃນຄວາມຕ
ຂອງການສິດສອນ.
ພວກເຮົາຕິດຕາມຢັ່າງໄກຊ
ິ ກຽັ່ ວກ ັບການພັດທະນາຂອງພະຍາດນ ໍ້ ແລະ ມການຕິດຕັ່ ພົວພັນເປັນປະຈາກ ັບໜວ
ໍ້ ດ
ັ່ ຍງານທັ່
ັ່ ັ ປະຈາລາວ. ທາັ່ ນຈະໄດຮ
ໍ້ ນຫາໍ້ ສຸດທັງໝົດທັ່ ກຽັ່ ວພັນກ ັບວິວ ັດ
ກຽັ່ ວຂອງໍ້ ຂອງລ ັດຖະບານລາວ ແລະ ສະຖານທດຝຣງ
ໍ້ ັບຂມ
ທະນາການຂອງການລະບາດນ.ໍ້
1 – ການເຝົໍ້າລະວ ັງດາໍ້ ນສຸຂະພາບ
ໍ້ ໄວຣ ັດດງ
ັ່ ັ ກາັ່ ວພາຍ
ນ ັບຕງແຕ
ທ
ນຕນມາ
ມາດຕະການການໄດຖ
ັ ໍ້
ັ
ົໍ້
ັ່ າໍ້ ຍເດອນມງກອນເປັ
ໍ້ ກປະຕິບ ັດເພັ່ ອປອງໍ້ ກ ັນການສັ່ ງົ ຕັ່ ເຊອ
ໃນໂຮງຮຽນທັງສອງແຫງັ່ ທັ່ ທາັ່ ເດັ່ ອ ແລະ ທັ່ ຫາດຊາຍຂາວ.
ນ ັບຕງແຕ
ທ
າມການສບຕັ່ ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕະການການປໍ້ອງກ ັນທັ່ ວາງອອກໂດຍສະ
ັ ໍ້
ັ
ັ່ າໍ້ ຍເດອນມງກອນໂຮງຮຽນພວກເຮົ
ຖານທດ ແລະ ລ ັດຖະບານ: https://la.ambafrance.org/Sante-Nouveau-coronavirus-2019-nCoV


ບ ັນດາຄອາຈານໄດຖ
ໍ້ ກປຸກລະດ ົມໂດຍພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນເພັ່ ອໃຫຢ
ໍ້ າໍ້ ເຕອນຕັ່ ມຕັ່ ນ ັກຮຽນເຖິງຄວາມຈາເປັນ
ໍ້
ທັ່ ຕອ
າໍ້ ງມແບບແຫງໍ້ ກອ
ໍ້ ງລາໍ້ ງມເລໍ້ອຍໆໃຫສ
ໍ້ ະອາດດວ
ໍ້ ຍສະບ ແລະ ນາຢາລ
ັ່ ນຮ ັບປະທານອາຫານແຕລ
ັ່ ະຄາບ
ໍ້
ແລະ ໃນລະຫວາັ່ ງໂມງຮຽນ. ນາຢາລ
າໍ້ ງມແບບແຫງໍ້ ມໄວໃໍ້ ນທຸກໆຫອ
ບານ-ປະຖ ົມ. ສາລ ັບຊນ
ັ ໍ້
ັ ໍ້
ໍ້ ງຮຽນຊນອະນຸ
ມດທະຍ
ັ
ົມແມນມ
ັ່ ໄວຢ
ໍ້ ັ່ໃນຫອງໍ້ ພະຍາບານ, ຫອງໍ້ ການຄຸມ
ໍ້ ຄອງນ ັກຮຽນ, ຫອງໍ້ ສະໝຸດ, ຫອງໍ້ ກິລາ ແລະ ທັ່ ໂຮງ
ອາຫານ.



ໍ້ ທະວການຮ ັກສາຄວາມສະອາດດວ
ໍ້ ມຂາວເພ
ັ່ ອອະນາໄມລກບິດປະຕ, ຮາວຂນໃດ,
ມການເພມ
ຫົວກອກ
ົໍ້
ັ ໍ້
ໍ້ ຍນາສ
ໍ້
ັ່ ນໆ.
ນາ….ອ



ພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນໄດສ
ໍ້ າຍວິດໂອສາລ ັບນ ັກຮຽນ ແລະ ຄອາຈານກຽັ່ ວກ ັບສິັ່ງທັ່ ຄວນປະຕິບ ັດເພັ່ ອປໍ້ອງກ ັນ
(ວິດໂອມຢໃ
ັ່ ນເວັບໄຊ ແລະ ທັ່ ເຟດບຸກຂອງໂຮງຮຽນ).



ໍ້ ປະຕຫອ
ຈຽໍ້ ຍໂຄສະນາການປໍ້ອງກ ັນໄດຖ
ໍ້ ກຕິດໄວເໍ້ ກອບທຸກຈຸດໃນໂຮງຮຽນ (ຫອ
ໍ້ ງນາ,
ໍ້ ງຮຽນ... ).



ມໜາໍ້ ກາກອະນາໄມສາລ ັບນ ັກຮຽນ ແລະ ພະນ ັກງານ ຖາໍ້ ຈາເປັນ.



ເມັ່ ອມນ ັກຮຽນ ຫ ຜໃໍ້ ຫຍເັ່ ລໍ້ມສະແດງອາການໃນໂຮງຮຽນ ພວກເຂົາຈະຖກແຍກໂຕອອກກອ
ັ່ ນທັ່ ຈະໃຫກ
ໍ້ ັບບາໍ້ ນ.



ກອ
ັ່ ນທັ່ ຈະກ ັບເຂົໍ້າຮຽນຄນ ນ ັກຮຽນຕອງໍ້ ຢໃ
ັ່ ນສະພາວະປົກກະຕິ ໝາຍເຖິງພາຍໃນເວລາ 24 ຊັ່ວົ ໂມງຕອງໍ້ ບັ່ ມ
ໍ້ ນການຮ ັກສາພະຍາບານຈາກໝທັ່ ຊຽັ່ ວຊານ.
ອາການໄຂ ໍ້ ແລະ ບັ່ ຕອ
ໍ້ ງກິນຢາ ແລະ ພວກເຮົາມສິດທັ່ ຈະຂໃບຢັງຢ



ເຊັັ່ ນດຽວກ ັນທຸກໆການເດນທາງດາໍ້ ນການສຶກສາ, ການປະຕິບ ັດພາລະກິດ ແລະ ການຝຶກອ ົບຮ ົມຂອງຄອາຈານ
ໃນບ ັນດາຂ ົງເຂດປະເທດອາຊຖກຍ ົກເລກ.

ໍ້ ະເໜແນະຈາກນາໆຊາດ
2 – ຂສ
ນອກຈາກນນັ ໍ້ ຕາມທັ່ ໄດລ
ໍ້ ະບຸໃນວາລະສານປະຈາອາທິດຂອງໂຮງຮຽນສະບ ັບ ວ ັນທ 28/2/2020 ແລະ ຍອ
ໍ້ ນລ ັກສະນະ
ັ່ ັ ນນ
ໍ້ ນະນາຂອງຕ ົນກຽັ່ ວກ ັບມາດຕະ
ທັ່ ມການປັ່ຽນແປງຫາຍຂອງການລະບາດ COVID-19, ດງ
ັ ໍ້ AEFE ຈຶັ່ ງໄດປ
ັ ປຸງຂແ
ໍ້ ບ
ການທັ່ ກະຊວາງຄວາມຄວາມສາມກຄ
ແລະ ສຸຂະພາບ (MSS) ໄດປ
ັ
ໍ້ ະຕິບ ັດຕັ່ ບຸກຄ ົນທັ່ ກ ັບມາຈາກເຂດທັ່ ມການລະບາດ
ຕາມລາຍຊັ່ ປະເທດໃນອເມວເຊັ່ ອມຕັ່ ນ:ໍ້ https://urlz.fr/bW84

ຖາໍ້ ທາັ່ ນໄດໄໍ້ ປຢຽໍ້ ມຢາມບ ັນດາປະເທດທັ່ ກາັ່ ວມາຂາໍ້ ງເທິງໃນໄລຍະພັກຮຽນປະຈາປເດອນກຸມພາ, ຫ ັງຈາກທັ່ ທາັ່ ນກ ັບມາ
ພວກເຮົາຂຄວາມກະລຸນາທາັ່ ນຢັ່າໃຫລ
ໍ້ ກໄປໂຮງຮຽນ Hoffet ເປັນເວລາ 14 ວ ັນ. ເຊັັ່ ນດຽວກ ັນ ຖາໍ້ ທາັ່ ນໄດພ
ໍ້ າລກໄປ
ທຽັ່ ວຕາັ່ ງປະເທດ ແລະ ທາັ່ ນຕອ
ໍ້ ງການຕິດຕັ່ ພົວພັນພະນ ັກງານຂອງໂຮງຮຽນ ພວກເຮົາຂຮອ
ໍ້ ງໃຫທ
ໍ້ າັ່ ນບັ່ ຕອງໍ້ ມາໂຮງຮຽນ
ໂດຍກ ົງແຕໃັ່ ຫຕ
ິ ຕັ່ ກ ັບພວກເຮົາທາງໂທລະສ ັບເທົັ່ ານນ.
ັ ໍ້
ໍ້ ດ
ໍ້ ກແນະນາຈາກກະຊວາງຄວາມສາມກຄ
ມາດຕະການຕັ່ ໄປນຖ
ແລະ ສຸຂະພາບ :
ັ


ຕິດຕາມອຸນນະພມຂອງຮາັ່ ງກາຍທາັ່ ນສອງຄງຕ
ັ ໍ້ ັ່ ມ;ໍ້



ໍ້ ທາງລະບ ົບຫາຍໃຈ (ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ ແລະ ອັ່ ນໆ);
ສ ັງເກດເບິັ່ງລ ັກສະນະຂອງອາການຕິດເຊອ



ໃສໜ
ັ່ າໍ້ ກາກອະນາໄມເມັ່ ອທາັ່ ນຢັ່ຕັ່ ໜາໍ້ ຄ ົນອັ່ ນ ແລະ ເວລາທັ່ ທາັ່ ນຕອ
ໍ້ ງອອກໄປນອກບາໍ້ ນ;



ໍ້
ໍ້ ບບແຫງໍ້ ;
ລາໍ້ ງມຂອງທາັ່ ນເປັນປະຈາ ຫ ທາຄວາມສະອາດດວ
າໍ້ ງມແ
ໍ້ ຍນາຢາລ



ໍ້ , ຄ ົນສງອາຍຸ ແລະ ອັ່ ນໆ);
ຫກລຽັ່ ງການຕິດຕັ່ ພົວພັນກ ັບຄ ົນທັ່ ບອກບາງ (ແມຍິ
ັ່ ງຖພາ, ຄ ົນເປັນໂລກຊາເຮອ



ຫກລຽັ່ ງອອກໄປສະຖານທັ່ ມຄ ົນບອບບາງ (ໂຮງໝ, ໂຮງໝແມ ັ່ ແລະ ເດັກ, ສະຖານທັ່ ພັກອາໃສສາລ ັບຄ ົນສງ
ອາຍຸ ແລະ ອັ່ ນໆ);



ຫກລຽັ່ ງອອກໄປສະຖານທັ່ ບັ່ ຈາເປັນ (ສະຖານທັ່ ໂຮມຊຸມນຸມໃຫຍໆ
ັ່ , ຮາໍ້ ນອາຫານ, ໂຮງໜັງ ແລະ ອັ່ ນໆ)

ໍ້ ປ
ການຊອ
ຸ ະກອນກວດສອບທັ່ ມລາຄາແພງຫາຍ ຫ ການແທກອຸນນະພມຮາັ່ ງກາຍບັ່ ໄດຖ
ໍ້ ກປະຕິບ ັດໃນໂຮງຮຽນພວກເຮົາ
ເພາະວາັ່ ເຄັ່ ອງວ ັດແທກຄວາມຮອ
ັ ໍ້ າເປັນຕອ
ໍ້ ນບັ່ ມປະສິດຕິພາບຫຍ ັງ ແລະ ການແທກອຸນນະພມທຸກຄງຈ
ໍ້ ງລຖາໍ້ ຢັ່າງໜອ
ໍ້ ຍ
ໍ້ ັ່ ໄດຢ
2 ນາທ. ບາງໂຮງຮຽນໃນນະຄອນຫວາງທັ່ ໄດປ
ຸ ເຊົ າແລວ
ໍ້ ະຕິບ ັດມາດຕະການນກ
ໍ້ ດ
ໍ້ . ເຖິງຢາ
ັ່ ງໃດກັ່ ຕາມ, ພວກເຮົາ
ັ່ ົ ແທກອຸນນະພມຮາັ່ ງກາຍຂອງລກທາັ່ ນໃນຕອນເຊົໍ້າກອ
ແນະນາໃຫຜ
ົ ຄອງຈງ
ໍ້ ປ
ໍ້ ກ
ັ່ ນຈະອອກມາໂຮງຮຽນ.
3 – ມາດຕະການທັ່ ປະຕິບ ັດໃນ LFIV
ນ ັບຕງແຕ
ວ
ມ
ັ ໍ້
ົໍ້
ັ່ ັນທ 16 ມນາ ເປັນຕນມາໄດ
ໍ້ ມາດຕະການກຽັ່ ວກ ັບກິດຈະກາກິລາທັ່ ຫາດຊາຍຂາວໂດຍ ຫຼຸດ ຫ ຍ ົກເລກກິດ
ຈະກາທັ່ ຕອງໍ້ ສາຜ ັດກ ັນໂດຍການປຽັ່ ນແທນດວ
ໍ້ ຍກິດຈະກາອັ່ ນ.
ໍ້ (ໃນທຸກໆຊັ່ວົ ໂມງ) ອະນາໄມລກບິດປະຕ, ຮາວຂນໄດ,
ພວກເຮົາຍ ັງຈະເພໍ້ມທະວການຮ ັກສາຄວາມສະອາດໃຫຫ
ັ ໍ້
ໍ້ າຍຂນ
ຫົວກອກນາໍ້ , ໂຕະ, ຕັ່ງັ ແລະ ອັ່ ນໆ ... ເຊັັ່ ນດຽວກ ັນພວກເຮົາຈະອະນາໄມດາໍ້ ນໃນຂອງລ ົດຮ ັບ-ສັ່ ງົ ນ ັກຮຽນ, ພອ
ໍ້ ມທັງ
ເຄັ່ ອງລະບາຍອາກາດ ແລະ ແອໃນຫອງໍ້ ຮຽນ. ການເຮັດຄວາມສະອາດໃຫຍຈ
າ ປ
ັ່ ະຖກປະຕິບ ັດໃນໄລຍະພັກຮຽນປະຈຳປ
ໃໝລ
ັ່ າວ.
ນອກຈາກມາດຕະການແຍກນ ັກຮຽນທັ່ ມອາການອອກ ແລະ ໃຫກ
ໍ້ ັບບາໍ້ ນ, ການຕິດຕາມນ ັກຮຽນທັ່ ມອາການຕາັ່ ງໆແມນເຮັ
ັ່ ດ
ໍ້ ໂດຍພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນໃນລະບ ົບ Pronote ສາລບ
ຂຶນ
ັ ຊນມ
ັ ໍ້ ດທະຍ
ັ
ົມ. ມາດຕະການດຽວກ ັນຈະຖກປະຕິບ ັດໃນຊນ
ັ ໍ້
ປະຖ ົມໂດຍການບ ັນທຶກ (ວ ັນທທັ່ ໃຫນ
ໍ້ ັກຮຽນກ ັບບາໍ້ ນ, ວ ັນທທັ່ ນ ັກຮຽນກ ັບເຂົໍ້າມາຮຽນຄນ, ເຫດຜ ົນທັ່ ໃຫນ
ໍ້ ັກຮຽນກ ັບບາໍ້ ນ).
ການຄວບຄຸມຍ ັງຖກປະຕິບ ັດຕັ່ ພະນ ັກງານຂອງໂຮງຮຽນ, ຖາໍ້ ພວກເຂົາມອາການຈະບັ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບອະນຸຍາດໃຫມ
ໍ້ າເຮັດວຽກຊຶັ່ ງ
ັ່ ນາໄຊໃໍ້ ນແຕລ
ພວກເຂົາຮດ
ໍ້ ກຽັ່ ວກ ັບຄາແນະນາ ແລະ ວິທການປອງໍ້ ກ ັນແບບງາຍໆທ
ັ່
ັ່ ະມ.ໍ້
ໍ້ ນທັ່ ໄດແ
ັ່ ຕອງໍ້ ປະຕິ
ນອກເໜອຈາກຂມ
ໍ້ ຈງໍ້ ທຸກໆມ ໍ້ ປາ
ໍ້ ຍໂຄສະນາໃໝທ
ັ່ ັ່ ມລາຍລະອຽດກຽັ່ ວກ ັບວິທການປອງໍ້ ກ ັນແບບງາຍໆທ
ັ່
ບ ັດຈະຖກຕິດໄວທ
ົ ຄອງ).
ໍ້ ັ່ ໂຮງຮຽນທາັ່ ເດັ່ ອ ແລະ ຫາດຊາຍຂາວເພັ່ ອເປັນການຢາໍ້ ເຕອນທຸກຄ ົນ (ພະນ ັກງານ,ນ ັກຮຽນ,ຜປ
ໍ້ ກ
ໍ້
ຫນາໍ້ ກາກອະນາໄມ ແລະ ນາຢາລ
າໍ້ ງມແບບແຫງໍ້ ຂອງພວກເຮົາຍ ັງບັ່ ທັນໝົດ ແຕພ
ັ່ ວກເຮົາກັ່ ຍ ັງຈະສັ່ງັ ມາເກັບໄວເໍ້ ພໍ້ມເພັ່ ອ
ໃຫມ
ໍ້ ໃນສາງຢັ່າງພຽງພສາລ ັບອາທິດຕັ່ ໆໄປ.

ພວກເຮົາແນະນາໃຫມ
ໍ້ ໄລຍະຫາັ່ ງທັ່ ປອດໄພລະຫວາັ່ ງອາຈານ ແລະ ນ ັກຮຽນ ແລະ ລະຫວາັ່ ງນ ັກຮຽນເອງ. ແນະນາໃຫໍ້
ທັກທາຍກ ັນໂດຍບັ່ ຕອ
ໍ້ ງຈ ັບມ ແລະ ຫກລຽໍ້ ງການກອດທັກທາຍ.
ເນັ່ ອງຈາກການລະບາດໃນທົັ່ ວໂລກຂອງ Covid-19 ພວກເຮົາຂເຕອນທາັ່ ນເຖິງຄາແນະນາຫາໍ້ ສຸດ ເປັນໄປໄດໃໍ້ ຫເໍ້ ລັ່ ອນ
ການເດນທາງອອກນອກປະເທດ ແລະ ເລັ່ ອນການປະຕິບ ັດພາລະກິດສວ
ັ່ ນບຸກຄ ົນ ຫ ອາຊບ.
ໃນກລະນທັ່ ຍ ັງບັ່ ມຄາແນະນາສະເພາະຈາກເຈົາໍ້ ໜາໍ້ ທັ່ ສາທາລະນະສຸກທອ
ໍ້ ງຖິັ່ ນ ກິດຈະກາທັງໝົດ ຫ ບາງສວ
ັ່ ນຂອງໂຮງ
ຮຽນຍ ັງຈະສບຕັ່ ດາເນນການຮຽນ-ການສອນນປົກກະຕິ ແລະ ຍິນດຕອ
ໍ້ ນຮ ັບນ ັກຮຽນ.
ໍ້ (ໄຂ,ໍ້ ຮສ
ຖາໍ້ ມຄວາມສ ົງໃສໃນການຕິດເຊອ
ໍ້ ຶກວາັ່ ເປັນໄຂ,ໍ້ ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ), ຄວນພິຈາລະນາສອງກລະນ:ໍ້


ໃຫລ
ໍ້ ກຢເັ່ ຮອນ: ທາັ່ ນຕອ
ໍ້ ງຕິດຕັ່ ສາຍດວ
ັ່ ນ 166 (ພາສາລາວ) ຫ ໂທ 020 54 06 67 77 (ພາສາລາວ, ອ ັງ
ກິດ, ຈນ) ທັ່ ອາດຈະນາພາພວກເຂົາໄປສນປອງໍ້ ກ ັນພະຍາດໂດຍກ ົງໂດຍບັ່ ຕອ
ໍ້ ງໄປໂຮງຮຽນ ຫ ບັ່ ຕອງໍ້ ໄປຫອງໍ້
ໍ້ ) ແລະ ໃຫປ
ກວດສຸຂະພາບໃດໆ (ເພັ່ ອຫກລຽໍ້ ງການກະຈາຍເຊອ
ໍ້ ະຕິບ ັດຕາມຄາແນະນາທັ່ ໃຫໂ
ໍ້ ດຍພະແນກສາ
ທາລະນະສຸກ.



ລກຂອງທາັ່ ນຢັ່ທັ່ LFIV: ນ ັກຮຽນຕອ
ໍ້ ງໄປພົບພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນທັ່ ຈະຕິດຕັ່ ທາັ່ ນເພັ່ ອໃຫດ
ໍ້ າເນນມາດ
ຕະການທັ່ ກາັ່ ວມາຂາໍ້ ງເທິງ.

4 - ການສຶກສາທັ່ ຕັ່ ເນັ່ ອງ
ັ່ ັ ກາັ່ ວ, LFIV ພອ
ອງຕາມວິວ ັດທະນາການຂອງພະຍາດດງ
ໍ້ ມທັ່ ຈະໄຊມ
ໍ້ າດຕະການທັ່ ຈາເປັນ ແລະ ປະຈຸບ ັນກາລ ັງເຮັດທຸກວິ
ຖທາງທັ່ ເປັນໄປໄດເໍ້ ພັ່ ອປະເຊິນໜາໍ້ ກ ັບການລະບາດນ.ໍ້ ຝາັ່ ຍບລິຫານຂອງໂຮງຮຽນໄດເໍ້ ຮັດວຽກໂດຍຮວ
ິ ກ ັບ
ັ່ ມມຢັ່າງໄກຊ
ໍ້ ດ
ັ່ ັ ແລະ ເຄອຂາັ່ ຍ AEFE ຊຶັ່ ງເປັນສອງອ ົງການທັ່ ແບງັ່ ປັນຂມ
ໍ້ ນປະຈາວ ັນ ແລະ ປະສ ົບການທັ່ ກຽັ່ ວຂອງໍ້
ສະຖານທດຝຣງ
ໃຫກ
ໍ້ ັບພວກເຮົາ.
ຄອາຈານກາລ ັງກະກຽມເພັ່ ອຮ ັບປະກ ັນການສິດສອນທັ່ ຕັ່ ເນັ່ ອງ ໃນກລະນຖາໍ້ ຫາກມການປິ ດໂຮງຮຽນ:


ການສາໍ້ ງຫ ັກສດການຮຽນທາງໄກເພັ່ ອຮ ັບປະກ ັນການສຶກສາຢັ່າງຕັ່ ເນັ່ ອງກ ັບທຸກໆເຄັ່ ອງມທັ່ ມ (Pronote,
Magistere, Skype ພອ
ໍ້ ມທັງເຄັ່ ອງມຕາັ່ ງໆເຊັັ່ ນ Google Meet, Classroom ແລະ Hangout ແລະ
ການເຂົໍ້າເຖິງລະບ ົບປໍ້ ມຮຽນເຊັັ່ ນ Biblio) ໝາຍເຖິງ:
o ຕິດຕາມເທົັ່ າທັ່ ຈະເປັນໄປໄດນ
ໍ້ ະໂຍບາຍດາໍ້ ນຄວາມກາໍ້ ວໜາໍ້ ຂອງການສຶກສາທັ່ ກຽັ່ ວຂອ
ໍ້ ງກ ັບຫ ັກສດ
ການຮຽນ,
ໍ້ ໂດຍຄວາມຄິດສາໍ້ ງສ ັນຂອງນ ັກຮຽນເພັ່ ອປະເມນຄວາມກາໍ້ ວໜາໍ້ ,
o ສະໜັບສະໜນວຽກງານທັ່ ເຮັດຂຶນ
o ຮ ັກສາການຕິດຕັ່ ພົວພັນເປັນປະຈາລະຫວາັ່ ງນ ັກຮຽນ ແລະ ຄອາຈານຂອງພວກເຂົາ,
o ອະນຸຍາດໃຫນ
ໍ້ ັກຮຽນເຮັດວຽກໃນໂຮງຮຽນເປັນເວລາ 4 - 5 ຊັ່ວົ ໂມງຕັ່ ມ.ໍ້
o ຮບແບບການຮຽນທາງໄກ CNED (ສນການສຶກສາທາງໄກແຫງັ່ ຊາດ, ຊຶັ່ ງແມນສະຖາບ
ັນສາທາລະ
ັ່
ັ່ ັ ຂຶນ
ໍ້ ກ ັບກະ ຊວາງສຶກສາແຫງັ່ ຊາດ) ເປັນອກທາງເລອກໜຶັ່ ງທັ່ ສະເໜໂດຍ LFIV. CNED ຖກ
ນະຝຣງ
ໍ້ ັ່ເຮອນ. 3 ຮບແບບການຮຽນນມ
ໍ້ ຢັ່ທາງອິນເຕເນັດ
ອອກແບບເພັ່ ອໃຫນ
ໍ້ ັກຮຽນໄດຮ
ໍ້ ຽນ 2-3 ຊັ່ວົ ໂມງຕັ່ ມຢ
ັ່ ັ ຕັ່ ໄປນ:ໍ້
ດງ


ecole.cned.fr ແຕຫ
ັ່ ອງໍ້ ອະນຸບານ grande section ເຖິງ CM2



e
college.cned.fr ແຕຫ
ັ່ ອງໍ້ 6e ເຖິງ 3



lycee.cned.fr ຫອງໍ້ 2de ແລະ ຫອງໍ້ 1e ທັ່ ປັບປຸງ – ຫອງໍ້ terminale L, ES, S

o ລ ົງທະບຽນໂດຍບັ່ ເສຍຄາັ່ ດາເນນການດວ
ຊ
ັ ໍ້
ໍ້ ຍການກ ົດສອງສາມຄງໂດຍການໃສ
ັ່ ັ່ / ນາມສະກຸນຂອງ
ທາັ່ ນ ແລະ ສາໍ້ ງລະຫັດຜາັ່ ນ.


ສາລ ັບຫອ
ໍ້ ງຮຽນທັ່ ມການສອບເສັ ງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ພະແນກແນະແນວການສຶກສາຈະຕິດຕາມແຕລ
ັ່ ະເອກະສານ
ແລະ ຮ ັບປະກ ັນການກວດສອບ ແລະ ສະໜັບສະໜນນ ັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄ ົວຢັ່າງດທັ່ ສຸດໂດຍສະເພາະໃນການ
ສາໍ້ ງເອກະສານ PARCOURSUP ຂອງພວກເຂົາ. ພະແນກການສຶກສາຂອງ AEFE ຈະໃຫກ
ໍ້ ານສະໜັບສະ
ໜນພວກເຮົາ ແລະ ຈະຕິດຕັ່ ພົວພັນຢາ
ັ່ ງສະໝາສະເໝກ ັບສະຖາບ ັນຄຮ
ັ່ ວ
ັ່ ມງານ ແລະ ກະຊວງສຶກສາແຫງັ່ ຊາດ
ເຊິັ່ ງເປັນສະຖາບ ັນດຽວທັ່ ມສິດຕ ັດສິນໃຈໃນການປັບປັ່ຽນຕາຕະລາງສອບເສັ ງ.



ປະຕິທິນການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນສາມາດດ ັດແກໄໍ້ ດຫ
ົ ຄອງຮ ັກຮຽນ
ໍ້ ັງຈາກໄດປ
ໍ້ ຶ ກສາຫາລກ ັບຄະນະຕ ົວແທນຜປ
ໍ້ ກ
ໃນອ ົງການຈ ັດຕງຕ
ັ ໍ້ າັ່ ງໆຂອງໂຮງຮຽນ (ສະພາໂຮງຮຽນ).

ໍ້ ໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍການຮວ
ໃນກລະນທັ່ ມການພິສດພົບຜຕ
ິ ເຊອ
ໍ້ ດ
ັ່ ມມກ ັບ AEFE ພວກເຮົາພອ
ໍ້ ມທັ່ ຈະດາເນນມາດຕະການທັ່
ຈາເປັນ.
ໍ້ ົງໃສ ຫ ຄາຖາມທັ່ ກຽັ່ ວຂອ
ໍ້ ,
ສາລ ັບຂສ
ໍ້ ງກ ັບສະຖານະການສະເພາະບຸກຄ ົນຂອງທາັ່ ນ ຫ ໃນກລະນມການປະກາດຕິດເຊອ
ັ່ ັ ຕັ່ ໄປນ:ໍ້ infirmier@lfiv.org
ກະລຸນາຕິດຕັ່ ໂຮງຮຽນທາງອເມວຕາມທັ່ ຢັ່ດງ
ຖາໍ້ ມວິທການປອງໍ້ ກ ັນໃໝໆ
ັ່ ພວກເຮົາຈະແຈງໍ້ ໃຫທ
ໍ້ າັ່ ນຊາບ.
ຂອບໃຈທາັ່ ນສາລ ັບການຮວ
ັ່ ມມ.

