Vientiane, le 03 Juin 2020
ທາ່ ນຜປ
ົ ຄອງທີີີີຮ ັກແພງ,
ູ້ ກ

ກອ
ຸ ະພາບແຂງແຮງ.
່ ນອ່ ນໝ ົດ ພວກເຮົາຫວ ັງວາ່ ທາ່ ນເອງ, ຄອບຄ ົວທາ່ ນ ແລະ ຄ ົນທີີ່ທາ່ ນຮ ັກຈະມີີສຂ
ໃນຄະນະຂຽນຈ ົດໝາຍສະບ ັບນີີູ້ ລກຫຼານຂອງພວກເຮົາທ ັງໝ ົດໄດກ
ູ້ ັບຄນເຂົູ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນພາຍຫຼ ັງໄດຮ
ູ້ ຽນອອນລາຍເປັນເວລາຫຼາຍກວາ່
2 ເດອນ.
ກອ
່ ນອ່ ນ ຂາູ້ ພະເຈົູ້າຂໍຂອບໃຈຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ບ ັນດາຄອາຈານ ແລະ ເຈົາູ້ ໜາູ້ ທີີ່ ຂອງໂຮງຮຽນໝ ົດທຸກຄ ົນທີີ່ໄດປ
ູ້ ະຕິບ ັດໜາູ້ ທີີ່ ແລະ
ຮ ັບປະກ ັນການສິດສອນຢາ່ ງຕໍ່ ເນ່ ອງນີີ.ູ້ ພວກເຮົາສາມາດເພິ່ ງພໍ ໃຈຕໍ່ ກ ັບຜ ົນສ ໍາເລັ ດຂອງການຮຽນ-ການສອນໃນຮບແບບອອນລາຍນີີູ້ ເຖິງແມນ
່
ູ້ ເຖິງການເຮັດວຽກທີີ່ ບໍ່ ຮອ
ວາ່ ຈະພບ
ົ ຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກໃນຕອນເລີີູ້ມຕນກໍ່
ົູ້ ຕາມ. ຂາູ້ ພະເຈົູ້າຍ ັງຢາກເນັນ
ິ ເມ່ ອຍ ແລະ ຄວາມພອ
ູ້ ດ
ູ້ ມຂອງຜອ
ູ້ ໍ ານວຍ
ການໃຫຍໂ
່ ຮງຮຽນ ທາ່ ນນາງ Le Roy ໃນໄລຍະທີີ່ ຫຍຸງູ້ ຍາກນີີູ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນອາທິດສຸດທາູ້ ຍເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນການເປີີ ດການຮຽນການສອນຄນໃໝຢ
່ າ່ ງສະດວກຂອງໂຮງຮຽນພວກເຮົາ.
ສະຖານະການການກ ັກໂຕຢ່ບາູ້ ນ ແລະ ການຮຽນອອນລາຍໄດປ
ເຖິງວາ່ ຈະມີີການປິ ດໂຮງຮຽນກໍ່
ັ ູ້
ູ້ ່ຽນແປງລະບ ົບການຈ ັດຕງຂອງໂຮງຮຽນ.
ຕາມ ແຕໂ່ ຮງຮຽນກໍ່ ຍ ັງມີີຄາ່ ໄຊຈ
າໍ ໂດຍສະເພາະເງິນເດອນຂອງຄອາຈານ ແລະ ພະນ ັກງານຂອງໂຮງຮຽນ.
ູ້ າຍປະຈ
່
ມາດຕະການການປະຫຍ ັດຄາ່ ໄຊຈ
ໍາລ ັບການດ ໍາເນີີນວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນໃນໄລຍະການກ ັກໂຕຢບ
ູ້ າຍສ
່
່ າູ້ ນກໍ່ ໄດຖ
ູ້ ກປະຕິບ ັດ.
ເຊັ່ ນດຽວກ ັນພວກເຮົາກໍ່ ບ່ ໍສາມາດເມີີນເສີີຍຕໍ່ ຜນ
ົ ກະທ ົບທີີ່ມີີຕ່ ໍຊີີວດ
ິ ສວ
່ ນຕ ົວ ແລະ ສະພາບການເງິນຂອງທາ່ ນ.
ດວ
ງທີີ່ ຈະເຮັດໃຫເູ້ ກີີດມີີຄວາມສ ົມດຸນ ດງ່ ັ ນນຄະນະກ
າມະການຄຸ
ມ
ັ ູ້
ັ ູ້
ົ ຄອງຢາ່ ງສ ົມເຫດ
ໍ
ູ້ ຍຄວາມຕງໃຈຈິ
ູ້ ຄອງໂຮງຮຽນຈ່ ງຕອງູ້ ການຊວ
່ ຍເຫຼອຜປ
ູ້ ກ
ສ ົມຜ ົນແຕມ
ີີ ຼ ັກການ" ແລະ ໂດຍບໍ່ ສາູ້ ງຄວາມເສີີຍຫາຍຕໍ່ ການຄຸມ
່ ຫ
ູ້ ຄອງດາູ້ ນການເງິນຂອງ LFIV.
LFIV ແມນຂອງພວກເຮົ
າໝດ
ົ ທຸກຄ ົນ, ພວກເຮົາ ຜປ
ົ ຄອງ, ນ ັກຮຽນ, ຄອາຈານ ແລະ ພະນ ັກງານ ຕອ
່
ູ້ ກ
ູ້ ງປະຕິບ ັດພະລະໜາູ້ ທີີ່ ຂອງໃຜລາວ
ເພ່ ອສາມາດຮ ັກສາຄວາມສ ົມດຸນທາງການເງິນຂອງໂຮງຮຽນ.
ດວ
ມ
ໍ
ູ້ ຍເຫດນີີູ້ ຄະນະກາມະການຄຸ
ູ້ ຄອງໂຮງຮຽນຈ່ ງໄດຕ
ູ້ ັດສິນໃຈຫຼ າຍຢາ່ ງ ໂດຍປະຕິບ ັດຕາມຄ ໍາແນະນ ໍາຂອງ A.E.F.E. ທີີ່ ໃຫແ
ູ້ ກໂ່ ຮງຮຽນ
ໃນເຄອຂາ່ ຍຂອງຕ ົນ ເຊິ່ ງໂຮງຮຽນພວກເຮົາເປັນໜ່ ງໃນນນ:
ັ ູ້
ຈະມີີການຫຼຼຸດຄາ່ ຮຽນໃຫທ
ຸ ໆຄອບຄ ົວໃນໄລຍະ ເດອນເມສາ ເຖິງ ເດອນມິຖນ
ຸ າ ແລະ ຈະແບງ່ ອອກເປັນ 4 ລະດ ັບຊນຮຽນ
ອີີງຕາມຄວາມ
ັ ູ້
ູ້ ກ
ຄວາມສາມາດຂອງນ ັກຮຽນໃນການຮຽນອອນລາຍດວ
ົ ຄອງ.
ູ້ ຍໂຕເອງ ແລະ ການມີີສວ
່ ນຮວ
່ ມຂອງຜປ
ູ້ ກ


ສ ໍາລ ັບນ ັກຮຽນຊນອະນຸ
ບານ:
ັ ູ້

30%



ສ ໍາລ ັບນ ັກຮຽນຊນປະຖ
ັ ູ້
ົມ :

20%



ສ ໍາລ ັບນ ັກຮຽນຊນມ
ັ ູ້ ດທະຍ
ັ
ົມຕນ:
ົູ້

15%



ສ ໍາລ ັບນ ັກຮຽນຊນມ
ັ ູ້ ດທະຍ
ັ
ົມປາຍ ຫອງູ້ Seconde ແລະ Première : 10%

ໃນການປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງ ການຫຼຼຸດຄາ່ ຮຽນສ ໍາລ ັບຄອບຄ ົວນ ັກຮຽນທ ັງໝ ົດເປັນເງິນຈານວນ
130 000 ໂດລາ.
ໍ
ູ້ ະຖກປະຕິບ ັດໃນຮບແບບການຫຼຼຸດຄາ່ ຮຽນໃນສ ົກຮຽນຕໍ່ໄປ 2020-2021 ແລະ ໂດຍພາຍໄຕເູ້ ງ່ ອນໄຂ
ການຫຼຼຸດຄາ່ ຮຽນໃຫຄ
ູ້ ອບຄ ົວນ ັກຮຽນນີີຈ
ທີີ່ ວາ່ ຄາ່ ຮຽນຖກຊ ໍາລະໂດຍຜປ
າງຂອງຜ
ປ
ົ ຄອງ ບໍ່ ແມນນາຍຈ
ົ ຄອງເປັນຜຮ
ູ້ ກ
່
ູ້
ູ້ ກ
ູ້ ັບຜິດຊອບ.
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ຄາ່ ຮຽນທີີ່ ຫຼຼຸດໃຫນ
ອອຈາກຄາ່ ໄຊຈ
ໄດໄູ້ ຊໄູ້ ປແລວ
ແລະ ຄາ່ ສະ
ີີູ້ ມນນອກເໜ
ໍ
ູ້ ແ
່
ູ້ າຍທີີ່
່
ູ້ ເຊັ່ ນ ບໍລິການລ ົດຮ ັບສ່ງົ ນ ັກຮຽນ, ກິດຈະການອກໂມງຮຽນ
ໝ ັກສອບເສັ ງ (ໂດຍສະເພາະນ ັກຮຽນຫອງູ້ Terminales).
ພວກເຮົາແມນກຸ
ັ ູ້
ົບການສກສາຮວ
່ ມ
່ ກອນ
ູ້ ຄອບຄ ົວທີີ່ເຊ່ ອໝນໃນລະບ
່ ມກ ັນ. ຄວາມຫຼາກຫຼ າຍຂອງຄອບຄ ົວໃນໂຮງຮຽນແມນໜ
່ ່ ງໃນຊ ັບພະຍາ
ກອນທີີ່ ມີີຄາ່ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕອ
ຸ
ິ ສອນໃຫລ
ູ້ ງຮ ັກສາໄວ.ູ້ ກຸມ
່ ກອນ
ູ້ ຄອບຄ ົວທີີ່ທາ່ ນໄດເູ້ ລອກເຂົູ້າມາເປັນສວ
່ ນໜ່ ງນີີູ້ ໄດສ
ູ້ ດ
ູ້ ກຫຼ ານທາ່ ນຮຄ
ູ້ ນ
ຄາ່ ຂອງຄວາມສາມ ັກຄີີ, ການເຮັດວຽກເປັນກຸມ
່ ແລະ ການຊວ
່ ຍເຫຼອເຊິ່ ງກ ັນແລະກ ັນ.
ສະຖານະການການກ ັກໂຕຢ່ບາູ້ ນມີີຄວາມຍາກລ ໍາບາກຕໍ່ການດາລ
ໍ ົງຊີີວດ
ິ ຂອງໝ ົດທຸກຄ ົນ ແຕພ
ັ ູ້
ົດທ ົນ ແລະ ຄວາມ
່ ວກເຮົາເຊ່ ອໝນໃນຄວາມອ
ເຂົູ້າໃຈຂອງທາ່ ນ.
ຈງ່ ົ ເຊ່ ອໝນຕໍ່
ມ
ຸ ຄາ່ ຂອງ
ັ ູ້ ຄະນະກາມະການຄຸ
ັ ູ້ ນເພ
ັ ູ້ ່ ອຊວ
ໍ
ູ້ ຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ທີີ່ ຈະຕງໝ
່ ຍເຫຼອທາ່ ນ ແລະ ເຮັດໃຫຄ
ູ້ ນ
ຄວາມສາມກຄີີ
ັ ໃນລະບ ົບການສກສາຝຣງ່ ັ ຍ ັງຄ ົງຢ.່
ດວ
ູ້ ຍຄວາມຂອບໃຈຈາກພວກເຮົາ.
ປະທານຄະນະກາມະການຄຸ
ມ
ໍ
ູ້ ຄອງໂຮງຮຽນ

Mathieu CHATENET
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