ກ ົດລະບຽບພາຍໃນ
ຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມ ປີ ການສຶກສາ 2020-2021
ເອກະສານຖືກຮບຮອງໃນກອງປະຊຸ ມສະພາໂຮງຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມ ວນທີ 23/06/2020
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ຮູບແບບການດ ໍາເນີນການສິດສອນ:


ຊົ່ ວໂມງຮຽນ: ນກຮຽນມີຮຽນທງໝົດ 26 ຊວົົ່ ໂມງ/ຕໍົ່ ອາທິດ .

ບນດາຊົ່ ວົ ໂມງຮຽນມີດົ່ງນີ:ັ້
ທີົ່ ໂຮງຮຽນທາົ່ ເດືົ່ ອ ຊ ັ້ນອະນຸບານ ແລະ ປະຖ ົມ :


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



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

ຂາດຮຽນ ແລະ ມາໂຮງຮຽນຊາ້
ການຂາດຮຽນຕອ
ັ ອ ັກສອນໂດຍຜ້ປກຄອງ ຫຼື ຜຮ
້ ງແຈງ້ ເປັ ນລາຍລກ
້ ັບຜິດຊອບນ ັກຮຽນ. ໃນກໍລະນີທົ່ ີ ມີການຂາດຮຽນເລຼື້ອຍ, ຄອບຄວຈະຖຼືກເຊິນມາໂອລ
້ ມໂດຍ
ຜອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫມ
້ າໂຮງຮຽນຊາ້ .
ັ້ ທຸກໆວນອງຄານ ແລະ ວນພະຫດ ໃນຊວົົ່ ໂມງພກອາຫານທຽົ່ ງ ໄຊເັ້ ວລາເຄິົ່ ງຊວົົ່ ໂມງ ແຕ ົ່
ກິດຈະກາການສິ
ດສອນເພີັ້ມສາລ
ໍ
ໍ ບນກຮຽນຊ ັ້ນປະຖ ົມ (ຮຽນເພີັ້ມ) ຈດຂຶນ
13h ຫາ 13h30. ຊວົົ່ ໂມງຮຽນເພີັ້ມດົ່ງກາົ່ ວຈະຖືກສະເໜີຕໍົ່ນກຮຽນບາງຈານວນໂດຍຄູ
ປະຈາຫອ
ງັ້ ສ ໍາລບໄລຍະເວລາໃດໜຶົ່ ງ ແລະ ໂດຍໄດ ຮ
ໍ
ໍ
ົ ຄອງ.
ັ້ ບການເຫນດີຈາກຜູປ
ັ້ ກ

ການຮບຕອນ
ູ ລນ ກຮຽນທີົ່ ເດີົ່ ນທາງເຂົັ້າ : ຕອນເຊົັ້ າ ນບຕ ງັ້ ແຕ ົ່ 7h30 ແລະ
ັ້ ນກຮຽນ: ນກຮຽນສາມາດເຂົັ້າໃນບໍ ລີເວນໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະຖືກຮບຕອນ
ັ້ ໂດຍບນດາຜູດ
ັ້ ແ
ຕອນສວຍໂດຍຄູປະຈາຫອ
ງັ້ ຕ ັ້ງແຕ ົ່ 13h30. ເວລາເຕົັ້ າ ໂຮມນກຮຽນເຂົັ້າຫອງັ້ ຮຽນ 8h ແລະ 13h30 (ສ ໍາລັບນ ັກຮຽນແຕຊ
ໍ
ົ່ ັ້ນ CP ຫາ CM2 ທີົ່ ເດີົ່ ນກິລາ ແລະ
ສ ໍາລບຊ ັ້ນອະນຸບານທີົ່ ຫອ ງັ້ ຮຽນໂດຍກ ງົ ). ນກຮຽນຈະຢູພ
ົ່ າຍໄຕຄ
ັ້ ວາມຮບຜິດຊອບຂອງຄູ.

ຊົ່ ວໂມງເລີກຫິ້ນໃນຕອນເຊ້ າທີົ່ ຖຼືກການ
ໍ ດ: ສ ໍາລບຊ ັ້ນປະຖ ົມ ແລະ ຫອງ້ ອະນຸບານ PS/MS ແຕ ົ່ 9h50 ຫາ 10h10, ສ ໍາລັບ ຫອງ້ ອະນຸບານ GS ແຕ ົ່ 10h00 ຫາ 10h20.
ພກຜອ
ົ່ ນ-ອາຫານທຽົ່ ງ:


ນກຮຽນມີສອງທາງເລືອກ: ສະໝກກິນ ເຂົັ້າສວຍກບຮາັ້ ນອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຫື ອອກກິນເຂົັ້ານອກໂຮງຮຽນ.



ນກຮຽນທຸກຄ ົນທີົ່ ສະໝກກິນເຂົັ້າສວຍກບຮາັ້ ນອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ກໍລະນີນ ນ
ີັ້ ກຮຽນຈະບໍົ່ ມີສດ
ິ ອອກນອກບໍ ລິເວນໂຮງຮຽນ ລະຫວາົ່ ງ 11h30 ຫາ 13h30.



ນກຮຽນທີົ່ ກິນ ເຂົັ້ານອກໂຮງຮຽນ ຜູປ
ົ ຄອງ ຫື ຜູຮ
ົ ຄອງຕອງັ້ ມາຮບ ເວລາ 11h30, ກໍລະນີນນ
ີັ້ ກຮຽນຈະບໍົ່ ມີສດ
ິ ອອກ
ັ້ ກ
ັ້ ບຜິດຊອບທີົ່ ຖືກມອບໝາຍຈາກຜູປ
ັ້ ກ
ນອກບໍ ລເິ ວນໂຮງຮຽນເອງຜູດ
ັ້ ຽວ.

ຊົ່ ວົ ໂມງດູແລນກຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານ: ຊົ່ ວໂມງດົ່ງກາົ່ ວຈະຖືກຮບຜິດຊອບໂດຍພະນກງານດູແລນກຮຽນໃນທຸກໆວນ ແຕ ົ່ 15h30 ຫາ 16h20 ທີົ່ ໂຮງຮຽນທາົ່ ເດືົ່ ອ. ຊຶົ່ ງ
ຄາົ່ ບໍ ລິການດູແລນກຮຽນນີໄັ້ ດຖ
ການໝາຍຊືົ່ ນກຮຽນທີົ່ ມີໜາັ້ .
ື ຄິດ ໄລລ
ັ້
ັ້ ກ
ົ່ ວມເຂົັ້າໃນຄາົ່ ຮຽນແລວ
ັ້ . ທຸກ ຄງຈະມີ
ັ້ ແຍກຕາົ່ ງຫາກ. ໂຮງຮຽນຈະຮບຜິດຊອບສະເພາະນກຮຽນທີົ່ ໄດສ
ກິດຈະການອກໂມງຮຽນ
: ກິດຈະກ ໍານອກໂມງຮຽນຖືກຈດຂຶນ
ໍ
ັ້ ະໝກ ແລະ ມີໜາັ້ ໃນຊວົົ່ ໂມງກິດຈະ
ກ ໍາທີົ່ ກ ໍານ ົດເທົົ່ ານ ັ້ນ. ພາຍຫງເລີກຮຽນກິດຈະກ ໍາຮຽກຮອງັ້ ໃຫຜ
ົ ຄອງຈງົົ່ ມາຮບລູກຂອງທາົ່ ນກບຜູຮ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ບຜິດຊອບໃຫຕ
ັ້ ງົ ເວລາ.


ັ້ ໃນໄລຍະເວລາ 36 ອາທິດ. ປະຕິທິນມືພ
ັ້ ກຕາົ່ ງໆໄດຖ
ປະຕິ ທິນປີ ການສຶກສາ: ປີ ການສຶກສາດ ໍາເນີນຂຶນ
ື ສະເໜີຕໍົ່ກອງປະຊຸ ມສະພາຊ ັ້ນອະນຸບານັ້ ກ
ປະຖ ົມ ແລະ ໄດຮ
ັ້ ບການອະນຸມດໃນກອງປະຊຸ ມສະພາໂຮງຮຽນ, ໂດຍອີງໃສຄ
ົ່ ວມສະດວກສູງສຸດຂອງນກຮຽນ ແລະ ໂດຍການເຫນດີຈາກ AEFE.



ສະໝກຮຽນ:

ໃນຊ ັ້ນອະນຸບານປີ ທ ໍາອິດ

PS

ແມນ
ົ່ ຮບສະໝກເດກທີົ່ ມີອາຍຸ3ປີ ເຕມໃນປີ ການສຶກສາ

ນກຮຽນທີົ່ ຍງບໍົ່ ເຕມ3ປີ ແຕມ
ີ ດທະນາການໄວສາມາດສະໝກເຂົັ້າຮຽນຫອງັ້
ົ່ ພ

PS

ໄດ ້

ເກີດ ຢາົ່ 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 ນກຮຽນດົ່ງກາົ່ ວຈະຕອງັ້ ໄດຮ
ັ້ ຽນຊາຄື
ສາ ເກີດຢາົ່ ງຊາັ້ ສຸດ ວນທີ 31 ທນວາ.
ເອກະສານທີົ່ ຕອ ງັ້ ຕິດຂດມາກບແບບຟອມຂໍສະໝກຮຽນ:

ສ ໍາເນາປຶັ້ ມສ ໍາມະໂນຄ ົວ,

ປຶັ້ ມຕິດຕາມການສກຢາກນພະຍາດທີົ່ ຈາເປ
ໍ ນ,

ໃບຍ ົກຍາັ້ ຍໂຮງຮຽນຈາກໂຮງຮຽນເກົົ່ າ ແລະ ເອກະສານການຮຽນຖາັ້ ນກຮຽນໄດຮ
ັ້ ຽນໃນໂຮງຮຽນອືົ່ ນມາກອນ
ົ່ .


ຍ ົກຍາັ້ ຍໂຮງຮຽນ : ຄອບຄ ົວຕອງັ້ ແຈງັ້ ໃຫໂ
ັ້ ຮງຮຽນຊາບກຽົ່ ວກບການເອົ າລູກ ອອກ ຫື ຍ ົກຍາັ້ ຍໂຮງຮຽນ, ພາຍຫງຊ ໍາລະຄາົ່ ຮຽນຄ ົບຖ ວ
ັ້ ນ ແລະ
ສງົົ່ ຄືນປຶັ້ ມ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນຕາົ່ ງໆທີົ່ ຢືມຈາກໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະອອກເອກະສານຍ ົກຍາັ້ ຍໂຮງຮຽນທີົ່ ຈາເປ
ໍ ນເພືົ່ ອສາມາດສະໝກຮຽນຕໍົ່
ທີົ່ ໂຮງຮຽນໃໝົ່ ແລະ ຈະມອບເອກະສານການຮຽນທງໝົດໃຫັ້ຜປ
ົ ຄອງ.
ັ້ ູ ກ



ກໍລະນີຈາເປັ
ໍ ນ, ຄອບຄ ົວນກຮຽນທີົ່ ມີສນຊາດຝຣົ່ ງສາມາດຂໍທຶນການສຶກສາ. ແບບຟອມຂໍທຶນການສຶກສາສາມາດຂໍຮບເອົ າໄດທ
ັ້ ີົ່ ພະແນກກ ງົ ສຸນຂອງ
ສະຖານທູດ ຝຣົ່ງ. ການປະຊຸ ມເພືົ່ ອພິຈາລະນາ ແລະ ຄດເລືອກເອກະສານຂໍທຶນ ການສຶກສາຈະປະຊຸ ມກນ 2ຄ ັ້ງຕໍົ່ ປີ .
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2.

ການຕິດຕໍົ່ ພ ວ
ົ ພນລະຫວາົ່ ງ ຜູັ້ປກ
ົ ຄອງ ແລະ ຄູ:



ັ້ ໃນຕົນ
ັ້ ປີ ການສຶກສາ,
ການປະຊຸ ມແຕລ
ົ່ ະຊ ັ້ນຮຽນຈະຖືກຈດຂຶນ

ໃນໄລຍະປະຊຸ ມ ຄູຈະສະເໜີບນດາເປົັ້າໝາຍ

ແລະ

ໂຄງການໃນປີ ການສຶກສາປະຈຸບນ;

ຊຶົ່ ງຜູປ
ົ ຄອງສາມາດຖາມຄ ໍາຖາມທົົ່ ວໄປທີົ່ ກຽົ່ ວກບການໄຊຊ
ີ ດ
ິ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫອ
ັ້ ກ
ັ້ ວ
ັ້ ງຮຽນ. ອາດຈະມີການຈດປະຊຸ ມອືົ່ ນໆອີກໃນໄລຍະປີ ການສຶກ ສາ.



ັ້ ນ
ນກຮຽນແຕລ
ູ
ົ່ ະຄ ົນຈະມີປຶັ້ມຕິດຕາມການຮຽນຂອງຕົນທີົ່ ຮວບຮວມຂໍມ

ແລະ

ເອກະສານຕາົ່ ງໆກຽົ່ ວກບການໄຊຊ
ີ ດ
ິ ໃນໂຮງຮຽນ
ັ້ ວ

ແລະ

ໃນຫອ ງັ້ ຮຽນ,

ັ້ ະຢູໃົ່ ນກະເປົາຂອງນກຮຽນສະເໝີ ແລະ ຍງເປນອຸປະກອນໄຊ ເັ້ ພືົ່ ອຂໍນດພົບລະ
ໃຫຜ
ົ ຄອງຈງົົ່ ເປີ ດອາົ່ ນຢາົ່ ງສະໝາໍົ່ ສະເໝີ ແລະ ເຊນຮບຮູ.ັ້ ປຶັ້ ມຕິດຕາມນີຈ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ຫວາົ່ ງຜູປ
ງັ້ ແລະ ເພືົ່ ອໃຫຜ
ົ ຄອງ-ຄູປະຈາຫອ
ໍ
ົ ຄອງໄດແ
ັ້ ກ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ຈງັ້ ຂໍ ອະນຸຍາດລາພກສ ໍາລບເດກ.



ຜົນການຮຽນນກຮຽນຊ ັ້ນປະຖ ົມຈະຖືກລະບຸໃນໃບປະເມີນຜົນການຮຽນທີົ່ ຈະຖືກມອບໃຫຜ
ົ ຄອງໂດຍຕອງັ້ ເຊນຢງັ້ ຢືນການໄດຮ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ບນີັ້; ບາງຄ ັ້ງຈະມີປຶັ້ມປະມີນຜົນ
ການຮຽນຕິດຂດໄປນ ໍາຊຶົ່ ງຜູປ
ົ ຄອງຕອງັ້ ເຊນຮບຮູ ັ້ ແລະ ຕອງັ້ ສ ງົົ່ ຄືນໃຫຄ
ັ້ ກ
ັ້ ູ.




ສ ໍາລບນກຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານປຶັ້ ມຕິດ ຕາມການຮຽນຈະຖືກມອບໃຫຜ
ົ ຄອງຢາົ່ ງໜອຍ
ັ້ ປ
ັ້ ູ ກ
ັ້ 2ຄ ັ້ງ ໃນປີ ການສຶກສາ.
ຄູ, ອ ໍານວຍການຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມ ແລະ ອ ໍານວຍການໃຫຍຂ
ູ ແລະ ໃຫຄ
ໍ ັ້ ນ
ົ ຄອງ. ສ ໍາລບເວລາ
ົ່ ອງໂຮງຮຽນພອມ
ັ້ ສະເໝີທີົ່ຈະໃຫຂ
ັ້ ມ
ັ້ ວາມກະຈາົ່ ງແຈງັ້ ຕໍົ່ ຜູປ
ັ້ ກ
ັ້ ກໍລະນີຮບ
ນອກໂມງຮຽນຈງົົ່ ແຈງັ້ ຂໍນດພົບລວງົ່ ໜາັ້ ກອ ນ
ີ ດວ
ົ່ ສອງສາມມືັ້ ຍ ົກເວນ
ົ່ ນ.



ບົດບນທຶກການປະຊຸ ມຂອງສະພາໂຮງຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມ, ຂອງສະພາໂຮງຮຽນ ແລະ ຂອງສະພາຄຸມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນຈະຖືກຕິດໄວໃັ້ ຫັ້ອາົ່ ນທີົ່ ກະດານຂາົ່ ວ
ທາງເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ພາຍຫງໄດ ຮ
ັ້ ບການອະນຸມດບົດບນທຶກຈະຖືກລົງໃນເວບໄຊຂ
ັ້ ອງໂຮງຮຽນ.



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



ໂຄງການການສຶກ ສາຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມເປນສວນ
ປ
ື ກ ໍານດໃຫ
ົ
ົ່ ໜຶົ່ ງຂອງໂຄງການການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ຊຶົ່ ງນະໂຍບາຍໄດຖ
ັ້ ກ
ັ້ ະຕິບດໄຊ ສ
ັ້ ໍາລບໄລຍະ 3ປີ ຫື
4ປີ ສ ໍາລບທຸກລະດບຊ ັ້ນຮຽນເພືົ່ ອດ ໍາເນີນແນວທາງການສຶກສາໃນໄລຍະກາງ,

ໂຄງການການສຶກສາຂອງຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມຈະຖືກສະເໜີ, ຖືກນ ໍາມາພິຈາລະ

ນາ ແລະ ຖືກລົງຄະແນນສຽງຮບຮອງໂດຍສະພາໂຮງຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານ-ປະຖ ົມ ແລະ ຕໍົ່ ມາໂດຍສະພາໂຮງຮຽນ.

3.

ຫກການພືັ້ນຖານໃນການເຄົາລ ົບສິດດາັ້ ນການສຶກສາ, ສຸກຂະອານະໄມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ:



ການສິດສອນ-ສຶກສາ:

ໂຮງຮຽນພະຍາຍາມຮກສາມາດຕະຖານການສິດສອນໃຫມ
ຸ ນະພາບ :
ີ ນ
ັ້ ຄ

ຄູສອນສວນ
ົ່ ໃຫຍມ
ົ່ ໃີ ບປະກາດຮບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິ ການຝຣົ່ ງ.

ຫກສູດ

ແລະ

ເປົັ້າໝາຍການສິດສອນແມນ
ົ່ ປະຕິບດຕາມຫກເກນຂອງກະຊວງສຶກສາຝຣົ່ງທີົ່ ໄດ ວ
ັ້ າງອອກ.
ຄູທີົ່ຂາດສອນຈະມີຄອ
ູ ນມາສອນແທນ
ຊຶົ່ ງເປນໄປໄດທ
ືົ່
ໍ ນນກຮຽນຈະຖືກແບງົ່ ໄປຮຽນຮວມ
ັ້ ີົ່ ຈະເປນຄູທີົ່ໄດສ
ັ້ ະໝກເພືົ່ ອສອນແທນ, ໃນກໍລະນີຈາເປ
ົ່ ກບນກຮຽນຫອງັ້ ອືົ່ ນ.
ຜູປ
ົ ຄອງ, ຄູ ແລະ ນກຮຽນເອງ ແຕລ
ົ ຕອງັ້ ເຄົ າລົບໂມງຮຽນ ແລະ ຕອງັ້ ຕົງເວລາ. ການຂໍອະນຸຍາດລາພກຂອງນກຮຽນຕອ ງັ້ ມີໃບຢງັ້ ຢືນເປນລາຍລກອກສອນ
ັ້ ກ
ົ່ ະຄ ນ
ຈາກຜູປ
ູ ະຈາຫອ
ງັ້ ໂດຍກ ງົ .
ົ ຄອງ ແລະ ຕອງັ້ ມອບໃຫຄ
ໍ
ັ້ ກ
ັ້ ປ
ນກຮຽນແຕລ
ຸ ະກອນການຮຽນທີົ່ ຈາເປ
ໍ ນທີົ່ ໄດຮ
ົ່ ະຄ ົນຕອງັ້ ມີອປ
ັ້ ບທງຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ທງຈາກຄອບຄ ົວ.
ດວ
ັ້ ຍເຫດຜົນດາັ້ ນຄວາມປອດໄພ, ຮຽກຮອງັ້ ໃຫນ
ັ້ ກຮຽນບໍົ່ ຕອ ງັ້ ເອົ າເງິນ ຫື ສິົ່ ງຂອງມີຄາົ່ ມາໂຮງຮຽນເຊົ່ ນ : ເຄືົ່ ອງປະດບລາຄາແພງ, ກອງັ້ ຖາົ່ ຍຮູບ ແລະ ອືົ່ ນໆ.



ສຸຂະພາບ, ສຸກຂະອານະໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ :

ສະຖາບນການສືກສາຖືກຮກສາໃຫຢ
ຸ ສ ໍາລບນກຮຽນ ຊຶົ່ ງພວກເຂົາ ຕອງັ້ ມີຈອກກິນນາຂອງຕົ
ນ , ດວ
ໍ ັ້ ມບໍ ລສ
ິ ດ
ໍ ັ້
ັ້ ໃູົ່ ນສະພາບທີົ່ ສະອາດເໝາະສ ົມ, ມີນາດືົ່
້ ຍເຫດຜນດາ້ ນ
ສຸກຂະອານະໄມ ໂຮງຮຽນຈະບໍົ່ ມີຈອກນາໃຫ
ໍ້ ອ
ີ ຕໍົ່ ໄປ.
້ ກ
ນກຮຽນທີົ່ ມີໜາັ້ ໃນໂຮງຮຽນຕອງັ້ ຢູໃົ່ ນເງືົ່ ອນໄຂສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສະອາດເໝາະສ ົມ.
ອະນຸຍາດໃຫນ
ັ້ ກຮຽນເອົ າອາຫານວາົ່ ງຂອງຕົນມານ ໍາໄດສ
ັ້ ໍາລບກິນໃນໄລຍະເລີກ ເຫິັ້ນຕອນເຊົັ້ າ:
-

ສ ໍາລບຊ ັ້ນອະນຸບານ ອາຫານວາົ່ ງສາມກຄີໃນຕອນເຊົັ້ າຈະຖືກກະກຽມໂດຍຄູປະຈາຫອ
ງັ້ ຜູປ
ໍ
ົ ຄອງແຕລ
ັ້ ກ
ົ່ ະຄ ົນຈະຖືກຂໍໃຫັ້ປົ່ຽນຜຽນກນ
ເອົ າອາຫານວາົ່ ງມາ. ອາຫານວາົ່ ງສາມກຄີນຕ
ານ ັ້ນຈຶົ່ ງຈະໄດ ຮ
ີັ້ ອງັ້ ເປນປະເພດໝາກໄມ ັ້ ຫື ນ ົມສມເທົົ່
ົັ້
ັ້ ບອະນຸຍາດ.

-

ສ ໍາລບຊ ັ້ນປະຖ ົມອາຫານວາົ່ ງປະເພດໝາກໄມເັ້ ທົົ່ ານ ັ້ນຈຶົ່ ງຈະໄດ ຮ
ັ້ ບອະນຸຍາດ.

-

ໝາຍເຫດ: ຫາັ້ ມນ ໍາເຂົັ້າໜົມປະເພດດົ່ງກາົ່ ວເຂົັ້າມາໃນໂຮງຮຽນ: ສະວິງໂກມ, ເຂົັ້າໜົມອ ົມ, ເຂົັ້າໜົມຫວານ, ມນຝຣົ່ງຈືນ, ໝີົ່ ແຫງັ້ ,
້ ເຂ້າໜມເຄັ ກ ວ ັນເກີດ ແລະ ອາຫານວາົ່ ງບາງປະເພດໄດ ຮ
ນາອ
.... ໃນກໍລະນີຍກເວັນ
ໍ ັ້ ດລົມ ຫື ນາຫວານ
ໍ ັ້
ັ້ ບອະນຸຍາດໃຫເັ້ ອົ າມາໄດເັ້ ພືົ່ ອ
ສະຫອງບາງງານ.

-

ຫາັ້ ມເອົ ານາດືົ່
ໍ ັ້ ມ ຫື ອາຫານເຂົັ້າມາກິນໃນຫອງັ້ ສະໝຸດ ເດດຂາດ.

ໃນກໍລະນີທີົ່ນກຮຽນມີບນຫາສຸຂະພາບບໍົ່ ສາມາດມາຮຽນໄດ,ັ້

ຄອບຄ ົວຕອງັ້ ແຈ ງັ້ ທາງໂຮງຮຽນພາຍໃນມືັ້

ທີົ່ ເບີ

021 260 926

ຫຼື

ແຈງ້ ທາງອີເມວ

secretariat.primaire@lfiv.org ພາຍຫງກ ບເຂົັ້າມາຮຽນຜູປ
ົ ຄອງຕອງັ້ ຂຽນຈ ົດໝາຍແຈງັ້ ຂາດແນບໃສປ
ັ້ ກ
ົ່ ືັ້ ມຕິດຕາມການຮຽນ ຫື ຂຽນແຍກເປນຈ ົດໝາຍຕາົ່ ງຫາກ.
້ ຮ ັບຜິດ ຊອບໂດຍພະຍາບານ
ໂຮງຮຽນມີຫອງັ້ ຮກສາພະຍາບານ ຊຶົ່ ງເປນສະຖານທີົ່ ຕອ
ັ້ ນຮບ ແລະ ຮ ັບຟັງ ເປີ ດປກກະຕິໃນເວລາຮຽນ. ການປະຖມພະຍາບານເບຼື້ອງຕນ
ຂອງໂຮງຮຽນທີົ່ ມີອປ
ຸ ະກອນເໝາະສ ົມ ຫື ໃນກໍລະນີພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນບໍົ່ ຢູົ່ ການປະຖມພະຍາບານຈະຖຼືກຮ ັບຜິດ ຊອບໂດຍພະນກງານຂອງໂຮງຮຽນຜູທ
ີົ່ ຮ
ັ້ ໄດ
ັ້ ບ
ການຝຶກ ອ ົບຮ ົມເປນຢາົ່ ງດີ.
ໃນກໍລະນີເກີດ ອຸບດ
ໍ ນຕອ
ໍ ນໂຮງຮຽນຈະຕິດຕໍົ່ ຜປ
ັ ຕິເຫດ ຫຼື ມີບນ
ັ ຫາດາ້ ນສຸຂະພາບທີົ່ ຈາເປັ
້ ງການການຮ ັກສາຈາກແພດ ຖາ້ ຈາເປັ
້ ກຄອງ ແລະ ໃຫຄ
້ ໍາປຶ ກ ສາ. ໃນກໍລະນີ
ສຸກເສີນ ເຖິງແກ ຊ
ີ ດ
ິ ແລະ ຖາ້ ບໍົ່ ສາມາດຕິດຕໍົ່ ຜປ
ົ່ ວ
້ ກຄອງໄດ ້ ໂຮງຮຽນຈະແຈງ້ ຂໍ ຄວາມຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອ ຈາກໜວ
ົ່ ຍກໄ້ ພນະຄອນຫວາງ.
ັ້ ລະຫວາົ່ ງໂຮງຮຽນ
ໃນກໍລະນີມປ
ໜງສືສ ນຍາກຽົ່ ວຂອງັ້ ຈະຖືກເຮດຂຶນ
ີ ນຫາສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ ຫື ອາການແພຕ
ໍ
ັ້ າົ່ ງໆທີົ່ ຕອ
ັ້ ງການໄຊຢ
ັ້ າເປນປະຈາພາຍໃນໂຮງຮຽນ,
ແລະ ຜູປ
ົ ຄອງ PAI (ໂຄງການຮບຕອນ
ັ້ ກ
ັ້ ສວ
ົ່ ນບຸກຄ ົນ).
ຕາມກ ົດລະບຽບຂອງປະເທດຝຮົ່ງ ການຢຽັ້ ມຢາມທາງການແພດຈະຖືກຈດຂືນ
ຶັ້ ສ ໍາລບນກຮຽນຊ ັ້ນ GS ແລະ ຊ ັ້ນ CM2.



ຄວາມປອດໄພທາງດາັ້ ນຮາົ່ ງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ:

____________________________________________________________________________________________________________
LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE VIENTIANE JOSUE-HOFFET
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
BP 2526 Vientiane, RDP LAO | Tél Primaire : +856 21 260 926 Route de Thadeua | Tél Secondaire : +856 21 480 481 Ban Hadxaykhao
www.lyceehoffet.org/ | https://www.facebook.com/LFIVientiane/
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ຫາັ້ ມພຶດຕິກ ໍາທີົ່ ຮຸນແຮງ, ເກມການລະຫັ້ິນ ແລະ ວດຖຸທີົ່ອນຕະລາຍ.



ຫາັ້ ມນກຮຽນເຮດທຸກໆພຶດຕິກ ໍາ, ທາົ່ ທາງ ຫື ຄ ໍາເວົັ້າທີົ່ ແຕະຕອ ງັ້ ເຖິງໜາັ້ ທີົ່ ຫື ບຸກຄ ົນທີົ່ ເປນຜູໃັ້ ຫຍ ົ່ ຫື ໝູນ
ົ່ ກຮຽນເອງ.



ຫາັ້ ມຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບໃນໂຮງຮຽນເຊົ່ ນ : ການຂມົົ່ ຂູ,ົ່ ການເວ້າເຢິ້ ຍຢັນ, ການຄຸກຄາມ, ການລວ
ົ່ ງລະເມີດ, ການສໍ ັ້ໂກງ, ການກົ່ນແກງັ້ ,

ການທ ໍາຮາັ້ ຍຮາົ່ ງກາຍ, ການຂູເົ່ ອົ າ ຊບສິນ...
ໂຮງຮຽນມີມາດຕະການຮກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການອ ົບພະຍ ົບ. ການຝຶກ ຊອ
ັ້ ມລີັ້ໄພໃນອາຄານ ຫື ໜີ ໄພອອກນອກອາຄານຈະຖືກປະຕິບດ 3ຄ ັ້ງ ຕໍົ່ ປີ ການສຶກສາ.
ັ້ ກບນກຮຽນໃນໂມງຮຽນ ແລະ ໃນໂມງກິດຈະກ ໍາທີົ່ ຖືກກ ໍານ ົດໂດຍໂຮງຮຽນເທົົ່ ານ ັ້ນ.
ໂຮງຮຽນຈະຮບຜິດ ຊອບ ແລະ ຄຸມ
ັ້ ຄອງອຸບດຕິ ເຫດທີົ່ ເກີດ ຂຶນ
ສ ໍາລບນກຮຽນຊ ັ້ນອະນຸບານຜູປ
ົ ຄອງງຕອງັ້ ມາສງົົ່ ແລະ ມາຮບດວ
ົ ຄອງຕອງັ້ ຖາັ້ ຮບເດກຢູດ
ັ້ ກ
ັ້ ຍຕົນເອງທີົ່ ຫອງັ້ ຮຽນຕາມໂມງຮຽນ. ຜູປ
ັ້ ກ
ົ່ າັ້ ນໜາັ້ ປະຕູຫອງັ້ ຮຽນ ແຕບ
ົ່ ໍົ່ ໃຫັ້
ລໍ ຖາັ້ ຕໍົ່ ໜາັ້ ປົ່ອງຢຽັ້ ມ ເພືົ່ ອເປນການບໍົ່ ລົບກວນການຮຽນຂອງເດກໃນຫອ
ົ ຄອງບໍົ່ ໄດຮ
ັ້ ງ. ສ ໍາລບນກຮຽນຊ ັ້ນປະຖ ົມ ຜູປ
ັ້ ກ
ັ້ ບອະນຸຍາດໃຫັ້ເຂົັ້າໃນບໍ ລິເວນຫອ ງັ້ ຮຽນໃນໂມງ
ຮຽນ, ຜູປ
ົ ຄອງຕອງັ້ ມາສງົົ່ ແລະ ຖາັ້ ຮບເດກທີົ່ ດາັ້ ນໜາັ້ ເດີົ່ ນຮບຕອນ
ັ້ ກ
ັ້ ຂອງໂຮງຮຽນເທົົ່ ານ ັ້ນ.
ໃນກໍລະນີມາຮບເດກຊາັ້ ຫງເລີກຮຽນ, ຄອບຄ ົວຕອງັ້ ໂທແຈງັ້ ໂຮງຮຽນໄວທີສດ
ຸ ເພືົ່ ອໃຫໂ
ໍ ນ.
ັ້ ຮງຮຽນສາມາດຊອກຫາວິທີຈດການທີົ່ ຈາເປ
ໃນໂມງຮຽນປົກກະຕິ ແລະ ໃນໂມງກິດຈະກ ໍານອກໂມງຮຽນທີົ່ ຖືກກ ໍານ ົດ ນກຮຽນຈະຢູພ
ົ່ າຍໄຕຄ
ັ້ ວາມຮບຜິດຊອບຂອງຄູ, ຍ ົກເວັ້ນກໍລະນີພິເສດ.
ບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ຜປ
ົ ຄອງເຂົັ້າມາໃນບໍ ລິເວນໂຮງຮຽນຕາມໃຈ, ຜູປ
ົ ຄອງຕອງັ້ ແຈງັ້ ຂໍອະນຸຍາດເຂົັ້າໃນບໍ ລິເວນໂຮງຮຽນກບພະນ ກງານຮກສາຄວາມປອດໄພທີົ່ ປະຕູທາງ
ັ້ ູ ກ
ັ້ ກ
ເຂົັ້າເພືົ່ ອຮບບ ດຜູຢ
ັ້ ຽັ້ ມຢາມ.
ຄອບຄ ົວເປ ນຜູຮ
ັ້ ບຜິດຊອບເດກໃນເວລານອກໂມງຮຽນປົກກະຕິ ແລະ ນອກໂມງກິດຈະກ ໍາ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະກອນ
ົ່ ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຫງເລີກຮຽນ.
ັ້ , ຜູປ
ເພືົ່ ອເປນການຫີກລຽົ່ ງອຸບດຕິ ເຫດທີົ່ ອາດເກີດ ຂຶນ
ົ ຄອງຕອ ງັ້ ເອົ າໃຈໃສລ
ັ້ ກ
ົ່ ະມດລະວງຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນໃນໄລຍະເຂົັ້າ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ.
ັ້ ນະນ ໍາສ ໍາລບຜູປ
ຂໍແ
ົ ຄອງທີົ່ ຂ ບຂີົ່ ລົດ :
ັ້ ກ





ບໍົ່ ໃຫກ
ີ ຂວາງການສນຈອນຕາມຖະໜົນທາົ່ ເດືົ່ ອ ;
ັ້ ດ
ບໍົ່ ໃຫກ
ິ ຂວາງທາງມາັ້ ລາຍ ;
ັ້ ດ
ໃຫລ
ັ້ ະມດລະວງສູງສຸດຄວາມປອດໄພໃນການໄປມາຂອງເດກຕາມຖະໜົນ .

ຂໍແຈງັ້ ຕືົ່ ມວາົ່ ສະຖານທີົ່ ຈອດລົດ ດາັ້ ນໃນໂຮງຮຽນແມນ
ົ່ ສ ໍາລບພະນກງານຂອງໂຮງຮຽນເທົົ່ ານ ັ້ນ, ຫາ້ ມບຸກຄນອຼືົ່ ນຍາົ່ ງຜາົ່ ນ.



ການຮກສາຄວາມລບ ແລະ ການປບໂຕ:
ັ້ ນ
ໂຮງຮຽນກໍຄພ
ູ ສວນ
ື ະນກງານຂອງໂຮງຮຽນຈະຮກສາເປນຄວາມລບຂໍມ
ົ່ ໂຕກຽົ່ ວກບຄອບຄ ົວນກຮຽນທີົ່ ປະກອບມີ ອີເມວ ແລະ ເບີຕິດຕໍົ່ . ໃນໄລຍະຍືົ່ ນໃບສະ
ໝກຮຽນ ຫື ສະໝກຮຽນຕໍົ່ ໃຫເັ້ ດກ ຜູປ
ົ ຄອງສາມາດເລືອກອະນຸຍາດ ຫື ບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫໂ
ົ ຄອງໃນສະມາ
ັ້ ກ
ັ້ ຮງຮຽນເຜີຍແຜອ
ົ່ ີເມວຂອງໂຕເອງໃຫັ້ຜຕ
ັ້ ູ າງໜາັ້ ຜູປ
ັ້ ກ
ັ້ ນ
ຄ ົມຕາົ່ ງໆຂອງໂຮງຮຽນ. ນອກນ ັ້ນຂໍມ
ູ ຂອງຄອບຄ ົວ ແລະ ນກຮຽນທີົ່ ມາໃໝຈ
ົ່ ະຖືກເກບຮກສາໄວຢ
ັ້ າົ່ ງດີເພືົ່ ອຄວາມສະດວກໃນການປບໂຕຂອງພວກເຂົາ .

4.

ການເຄົາລ ົບສະຖາບນການສຶກສາ:

ຜູໃັ້ ຫຍ ົ່ ແລະ ນກຮຽນເອງຄວນນຸງົ່ ຖືໃຫເັ້ ໝາະສ ົມກບການໄຊຊ
ີ ດ
ິ ຮວມໝູໃົ່ ນໂຮງຮຽນ ແລະ ເໝາະສມກ ັບສິົ່ ງທີົ່ ຈາເປັ
ໍ ນທີົ່ ເກີດຈາກການຮຽນຮ .້
ັ້ ວ
ນກຮຽນເອງກໍົ່ ຄຄ
ື ອບຄ ວ
ົ ຫາັ້ ມບໍົ່ ໃຫສ
ັ້ ະແດງພຶດຕິກ ໍາ, ກິລິ ຍາທາົ່ ທາງ ຫື ຄ ໍາເວົັ້າທີົ່ ແຕະຕອງັ້ ກຽດ ແລະ ສກສີຂອງພະນ ກງານໃນສະຖາບນການສຶກສາ.
ເຊົ່ ນດຽວກນນກຮຽນ ແລະ ຄອບຄ ົວຈ ງົົ່ ເອົ າ ໃຈໃສໃົ່ ນການເຄົ າລົບຊຶົ່ ງກນແລະກນໃນສະຖາບນການສຶກສາ.
ພະນກງານທີມງານສິດສອນຂອງໂຮງຮຽນຫາັ້ ມສະແດງທຸກໆພຶດຕິ ກ ໍາຄວາມຮຸນແຮງ, ກິລິຍາທາົ່ ທາງ, ຄ ໍາເວົັ້າທີົ່ ສະແດງເຖິງການແບງົ່ ແຍກ ຫື ຄ ໍາເວົັ້າ ດູໝິົ່ນນກຮຽນ
ຫື ຄອບຄ ົວຂອງພວກເຂົາ .
ັ້ ໍານ ົດມາດຕາ L141-5-1 ຂອງກ ົດໝາຍວາົ່ ດວ
ອີງຕາມຂໍກ
ເປນສນຍາລກ ຫື ນຸງົ່ ຖືທີົ່ສະແດງເຖິງການເຜີຍແຜສ
ິົ່
ັ້ ຍການສຶກສາ, ຫາັ້ ມນກຮຽນໃສສ
ົ່ ງຂອງທີົ່
ົ່ າດສະໜາ.
ໂທລະສ ັບມຼືຖ ຼື ແລະ ອຸປະກອນເອເລັ ກໂທນິກອຼືົ່ ນໆ : ໂທລະສ ັບມຼືຖໄຼື ດຮ
້ ັບອະນຸຍາດໃຫເ້ ອາມາໂຮງຮຽນໄດ ແ
້ ຕຕ
ົ່ ອງ້ ມອດໄວໝ
້ ດມຼື້ ທັງໃນໄລຍະໂມງຮຽນ, ທັງໃນໄລ
ຍະເລີກຫິ້ນ ແລະ ທັງໃນໄລຍະອາຫານສວຍ. ອຸປະກອນເອເລັ ກໂທນິກບາງຢາົ່ ງເຊັົ່ ນ: ຄອມພິວເຕິ້ຂະໜາດນອ ຍ
້ , ຄອມພິ ວເຕີ້ ທົ່ ວໄປ ນ ັກຮຽນສາມາດເອາມາໂຮງຮຽນ
ໄດ ແ
ຸ ະກອນທີົ່ ກາົ່ ວມາ
ັ ້ ຖາ້ ນ ັກຮຽນຜໃ້ ດບໍົ່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມກດລະບຽບໂດຍເປີ ດນ ໍາໄຊອ
້ ຕໃົ່ ນກໍລະນີໄດຮ
້ ັບອະນຸຍາດຈາກຄ ແລະ ຕອງ້ ນ ໍາໄຊກ
້ ຽົ່ ວກ ັບການສຶກສາເທົ່ ານນ.
້ ປ
ຂາ້ ງເທິ ງ, ຜກ
້ ຽົ່ ວຈະຖຼືກຫາ້ ມບໍົ່ ໃຫເ້ ອາອຸປະກອນດງັົ່ ກາົ່ ວມາໂຮງຮຽນໂດຍບໍົ່ ມີກ ໍານດ ຊຶົ່ ງອາດຖຼືກ ຫາ້ ມຈນເຖິງທາ້ ຍປີ ການສຶກສາ. ພາຍຫງັ ເລີກຮຽນ ແລະ ໃນກໍລະນີຈາໍ
ເປັນນ ັກຮຽນສາມາດຂໍໂທລະສ ັບຫາຜປ
ັ ຜດ
້ ກຄອງໄດກ
້ ບ
້ ແລນ ັກຮຽນ ຫຼື ທີົ່ ຫອງ້ ການເລຂາ.

•

ການບໍົ່ ເຄາລບກດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ :

້
້ ມນ
ຄຄວນຈາແນກຄວາມແຕກຕ
າົ່ ງລະຫວາົ່ ງບດລງໂທດຕໍົ່ ການທີົ່ ນ ັກຮຽນມາໂຮງຮຽນຊາ້ ແລະ ຕໍົ່ ການບໍົ່ ຕັງໃຈຮຽນ,
ນີແ
ໍ
ົ່ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບດາ້ ນການສິດສອນຂອງຄ ທີົ່
ມີຜນຕໍົ່ ການໄຊຊ
ີ ດ
ິ ໂດຍລວມໃນໂຮງຮຽນຂອງນ ັກຮຽນ.
້ ວ
ໃນກໍລະນີບໍົ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມກດລະບຽບເຫົ່ ານີ້, ຄຈະມີການວາງບດລງໂທດຕໍົ່ ນ ັກຮຽນ, ໃນກໍລະນີໃດກໍົ່ ຕາມບດລງໂທດຈະບໍົ່ ກຽົ່ ວຂອງ້ ກ ບ
ັ ການຮຽນ

ຫຼື ການສອບເສັ ງ.

ບດລງໂທດຈະຢໃົ່ ນຮບແບບການສຶກສາ, ສະເພາະບຸກຄ ນ, ໂດຍຈະຕອ ງ້ ອະທິບາຍໃຫນ
ັ ຮຽນຮ ັບຊາບ ແລະ ລງໂທດຈາກໜອ ຍ
້ ກ
້ ຫາຫາຍອີງຕາມຄວາມຜິດ , ຕອງ້ ອະ
ທິບາຍໃຫ້ເດັກຮ ເ້ ຖິງຄວາມຜິດຕນເອງ.
ສ ໍາລັບຊນອະນຸ
ບານ, ພາຍຫງັ ປຶ ກສາຫາລຼືກ ັບຜປ
ບານ-ປະຖມ
ັ້
ັ້
້ ກຄອງ ແລະ ໂດຍໄດຮ
້ ັບການເຫັ ນດີຈາກອ ໍານວຍການໃຫຍຂ
ົ່ ອງໂຮງຮຽນ ທົ່ານອ ໍານວຍການຊນອະນຸ
ຖມມີສດ
ິ ໃຫນ
້ ັກຮຽນຢຸດຕິຮຽນຊົ່ ວຄາວ. ໃນກໍລະດ ງັົ່ ກາົ່ ວໂຮງຮຽນຈະຕິດຕໍົ່ ຜປ
້ ກຄອງຢາົ່ ງສະໝາໍົ່ ສະເໝີ ເພຼືົ່ ອຕິດຕາມການປັບໂຕຂອງນ ັກຮຽນ ແລະ ເພຼືົ່ ອໃຫ້ພວກເຂາສາ
ມາດກ ັບເຂ້າມາຮຽນຄຼືນໃຫໄ້ ວທີົ່ ສຸດ.
ໃນກໍລະນີຄວາມຜິດຮາ້ ຍແຮງ ຜປ
ງ້ ໂດຍການເຂ້າຮວ
ບານ-ປະຖມ ຫຼື ທາົ່ ນ
ໍ
ັ້
້ ກຄອງ ແລະ ນ ັກຮຽນຈະຖຼືກເຊີນມາປະຊຸ ມກ ັບຄປະຈາຫອ
ົ່ ມຂອງທາົ່ ນອ ໍານວຍການຊນອະນຸ
ອ ໍານວຍການໃຫຍຂ
ໍ ນ.
ົ່ ອງໂຮງຮຽນເພຼືົ່ ອໃຫຮ
້ ັບຊາບນ ໍາກ ັນຄວາມຜິດ , ຜນກະທບ ແລະ ການຍອມຮ ັບການປັບປຸງໂຕທີົ່ ຈາເປັ
ເອກະສານຖືກຮບຮອງໃນກອງປະຊຸ ມສະພາໂຮງຮຽນ ວນທີ 25/06/2019.
ໄດອ
ັ້ າົ່ ນ ແລະ ຮບຮູ,ັ້

ຜູປ
ົ ຄອງ,
ັ້ ກ
ນກຮຽນ,
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