
     

ຕ ູ້ ປນ 2526 ວຽງຈນັ ປະເທລາວ  - ໂທລະສບັ : (856) 21-260-926 – ແຟັກ : (856) 21-263-454  

ຕດິຕ ໍ່ ອີເມວ : gestion@lyceehoffet.org, daf@lyceehoffet.org, president@lyceehoffet.org 
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I- ຄໍ່າທ  ານຽມໃນການລງົທະບຽນຮຽນຄ ັູ້ງທ  າອິດ 

ບນັດາຄໍ່າທ  ານຽມໃນການລງົທະບຽນຄ ັູ້ງທ  າອິດແມ ໍ່ນຕອູ້ງຊ  າລະເວລາລງົທະບຽນ (ເວລາຍ ໍ່ ນເອກະສານ). ນ ັູ້ນແມ ໍ່ນການຄ  ູ້າປະກນັບໍ່ອນຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນ, ນອກຈາກນີູ້ຈະຈດັຢ ໍ່ໃນບນັຊີລ ຖູ້າ.   

II- ຄໍ່າທ  ານຽມໃນການລງົທະບຽນຄ ັູ້ງຕ ໍ່ ໄປ 

ຄໍ່າທ  ານຽມໃນການລງົທະບຽນຄ ັູ້ງຕ ໍ່ ໄປແມ ໍ່ນຕອູ້ງຊ  າລະໃນທູ້າຍປີຮຽນ (ຊໍ່າສດຸບ ໍ່ ໃຫູ້ກາຍ ວນັທີ 31 ພຶດສະພາ). ນ ັູ້ນແມ ໍ່ນການຄ  ູ້າປະກນັບໍ່ອນຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນສກົຮຽນໃໝໍ່ໃນເດ ອນກນັຍາ.  

III- ຄໍ່າຮຽນ 

ຄໍ່າຮຽນແມ ໍ່ນຕູ້ອງຕອູ້ງຊ  າລະແຕໍ່ຕ ົູ້ນປີຮຽນ ຂ ູ້ນກບັຮ ບແບບການຊ  າລະທີລະບໃຸນຂ ູ້ IV. ຄໍ່າຮຽນແມ ໍ່ນລວມເຖງິຄໍ່າບ ລິຫານ ແລະ ວຊິາການ, ທກຸໆໃບຢ ັູ້ງຢ ນລະດບັພາສາ
1,ຄໍ່າສະໝກັສອບເສັງຕໍ່າງໆ

2 ແລະ ຊຸດຫ ິູ້ນ

ກລິາສ  າລບັຊ ັູ້ນມດັທະຍມົ. ຄໍ່າຮຽນຈະບ ໍ່ ລວມໃນຄໍ່າປ ູ້ມແບບຮຽນສ  າລບັຊ ັູ້ນມດັທະຍມົ, ຄໍ່າເດນີທາງໄປສອບເສັງ
3, ຄໍ່າອາຫານ ແລະ ຄໍ່າບນັດາກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນ ຫ   ຄໍ່າການໄປທດັສະນະຂອງຫູ້ອງ ສິໍ່ ງເຫ ົໍ່ ານີູ້

ແມ ໍ່ນຄິດໄລເພີໍ່ ມ.  

IV- ຮ ບແບບການຊ  າລະຄໍ່າຮຽນ 

ຮ ບແບບການຊ  າລະຄໍ່າຮຽນມດີ ັໍ່ງນີູ້ :   

1) ຊ  າລະຄ ັູ້ງດຽວສ  າລບັໝດົປີ (ຮ ບແບບ A): ກ  ານດົຊ  າລະຊູ້າສດຸແມ ໍ່ນວນັທີ 30 ກນັຍາ,ໃນກ ລະນຊີ  າລະຕາມກ  ານດົຈະໄດູ້ຮບັສໍ່ວນຫ ຸດ5% ຂອງຄໍ່າຮຽນ*; 

2) ຈໍ່າຍເປັນພາກຮຽນ (ຮ ບແບບ B): ແບໍ່ງເປັນ 3 ຄ ັູ້ງ ແຕໍ່ລະຄ ັູ້ງ ຊູ້າສດຸບ ໍ່ ໃຫູ້ກາຍວນັທີ 30 ກນັຍາ, ວນັທີ 31 ທນັວາ ແລະ ວນັທີ 30 ເມສາ;   

3) ການຊ  າລະແຕໍ່ລະເດ ອນ (ຮ ບແບບ C): ແບໍ່ງອອກເປັນ 8 ເດ ອນ. ກ  ານດົຊູ້າສດຸຄ ັູ້ງທີ 1 ບ ໍ່ ໃຫູ້ກາຍວນັທີ 30 ກນັຍາ 2017 ແລະ ຄ ັູ້ງສດຸທູ້າຍບ ໍ່ ໃຫູ້ກາຍວນັທີ 30 ເມສາ 2018. 

ຮ ບແບບການຊ  າລະແບບນີູ້ແມ ໍ່ນບວກເພີໍ່ ມ 80ໂດລາ ຄໍ່າທ  ານຽມເດນີເອກະສານ. ຖູ້າຊ  າລະ 8 ເດ ອນຕາມກ  ານດົເວລາຈະໄດູ້ຮບັສໍ່ວນຫ ຸດ 50 ໂດລາ ຂອງຄໍ່າຮຽນປີຕ ໍ່ ໄປ. 

V- ສໍ່ວນຫ ຸດສ  າລບັຄວບຄວົທີມລີ ກຫ າຍຄນົ
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1) ຄວບຄວົທີມລີ ກ 3 ຄນົເຂົູ້າຮຽນທີໍ່ ໂຮງຮຽນນີູ້ ຈະໄດູ້ຮບັສໍ່ວນຫ ຸດ 10 % ຂອງຄໍ່າຮຽນລວມ * ; 

2) ຄວບຄວົທີມລີ ກຮຽນຫ າຍກໍ່ວາ 3 ຄນົຂ ູ້ນໄປຈະໄດຮບັສໍ່ວນຫ ຸດ 20 % ຂອງຄໍ່າຮຽນລວມ *. 

VI- ວທີິຈ ໍ່າຍ  

ລະບຽບການຈໍ່າຍແມ ໍ່ນຊ  າລະຜໍ່ານທະນາຄານ ຫ   ຊ  າລະດູ້ວຍແຊກທະນາຄານເປັນເງນິໂດລາ ທກຸກ ລະນຖີູ້າຈ  ານວນເງນິສງຸກ ໍ່ວາ 300 ໂດລາ. ພະແນກບ ລິຫານສາມາດຮບັເງນິສດົໃນຈ  ານວນຕ  ໍ່າກ ໍ່ວາ 300 ໂດລາ.   

ໃນກ ລະນຈີ ໍ່າຍເປັນເງນິກບີ ຫ   ເງນິເອໂີຣ, ອດັຕາແລກປໍ່ຽນຈະອງີຕາມອດັຕາແລກປໍ່ຽນຈາກສະຖານທ ດຝຣ ັໍ່ງ ທໍ່ານສາມາດເບິໍ່ ງໄດູ້ທີໍ່  ເວບໄຊ : www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change. 

 ຄໍ່າທ  ານຽມການໂອນເງນິແມ ໍ່ນພາລະຂອງຜ ູ້ໂອນ. 

VII- ກ ລະນຊີ  າລະຊູ້າ 

ໃນກ ລະນຊີ  າລະຊູ້າກ ໍ່ວາ 7 ວນັຫ ງັຈາກມ ູ້ທີໍ່ ກ  ານດົໃນໃບແຈູ້ງຊ  າລະຄໍ່າຮຽນ ແມ ໍ່ນທາງໂຮງຮຽນຈະໄດູ້ປະຕິບດັການຕາມລະບຽບການ   

ລະບຽບການປບັໄໝ :    

o ໃບແຈູ້ງເຕ ອນເທ ໍ່ ອທີໜຶໍ່ ງ ໃນວນັທີ 8 ຂອງເດ ອນອງີຕາມວນັທີລະບໃຸນໃບແຈູ້ງຊ  າລະຄໍ່າຮຽນ: ປບັໄໝ 10 %   

o ໃບແຈູ້ງເຕ ອນເທ ໍ່ ອທີສອງ ໃນວນັທີ 2 ຂອງເດ ອນທີສອງອງີຕາມວນັທີລະບໃຸນໃບແຈູ້ງຊ  າລະຄໍ່າຮຽນ: ປບັໄໝ 15 % 

o ໃບແຈູ້ງເຕ ອນເທ ໍ່ ອທີສາມ ໃນວນັທີ 2 ຂອງເດ ອນທີສາມອງີຕາມວນັທີລະບໃຸນໃບແຈູ້ງຊ  າລະຄໍ່າຮຽນ: ປບັໄໝ 20 % 

ໃບບນິ ແລະ ໃບແຈູ້ງເຕ ອນຈະສ ົໍ່ງຫາຄວບຄວົດູ້ວຍການສ ົໍ່ງຕງົຫາຜ ູ້ປກົຄອງ ຫ   ໃສໍ່ໃນປ ູ້ມຕດິຕາມຂອງນກັຮຽນ.   

ຂ ູ້ຄວນລະວງັ : ຄວບຄວົທີໍ່ ບ ໍ່ ຊ  າລະຄໍ່າຮຽນຕາມລະບຽບການເງນິຂອງໂຮງຮຽນຈະຖກຶປະຕິບດັລະບຽບຈາກພາກສໍ່ວນບ ລິຫານດ ັໍ່ງນີູ້ :    

 ຈະບ ໍ່ ສາມາດລງົທະບຽນຮຽໍ່ນຕ ໍ່ ໃນສກົຮຽນຕ ໍ່ ໄປ ;  

VIII- ລະບຽບປະຕບິດັໃນກ ລະນເີຂົູ້າໂຮງຮຽນໃນໄລຍະກາງປີຮຽນ ຫ   ໃນກ ລະນຍີກົຍູ້າຍໄປໂຮງຮຽນອ ໍ່ ນ 

ໃນກ ລະນເີຂົູ້າຮຽນກາງປີຮຽນ, ຄໍ່າຮຽນແມ ໍ່ນຄິດໄລໍ່ຕາມເວລາຮຽນຕວົຈງິ, ຄໍ່າລງົທະບຽນຄ ັູ້ງທີ 1 ແມ ໍ່ນຄດິໄລໍ່ຕາມພາກຮຽນ. ລະບຽບການຊ  າລະເງນິແມ ໍ່ນປະຕບິດັຕາມຂ ູ້ກ  ານດົທີໍ່ ບ ົໍ່ງໄວູ້ຂູ້າງເທິງ.  

ໃນກ ລະນຍີກົຍູ້າຍໄປໂຮງຮຽນອ ໍ່ ນໃນກາງປີຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະສ ົໍ່ງເງນິຄໍ່າຮຽນທີໍ່ ຈ ໍ່າຍລໍ່ວງໜູ້າທີໍ່ ຍງັເຫ  ອຄ ນ. ແຕໍ່ເດ ອນທີໍ່ ຮຽນແລູ້ວແມ ໍ່ນເປັນຄໍ່າຮຽນບ ໍ່ ສາມາດສ ົໍ່ງຄ ນ.  

ຄໍ່າລງົທະບຽນຮຽນຕ ໍ່ ສກົຮຽນຕ ໍ່ ໄປບ ໍ່ ສາມາດສ ົໍ່ງຄ ນຜ ູ້ປກົຄອງໄດູ້, ຄໍ່າລງົທະບຽນຮຽນຄ ັູ້ງທ  າອດິຈະສ ົໍ່ງຄ ນຜ ູ້ປກົຄອງໃນກ ລະນທີີໍ່ ຖ ກປະຕເິສດຮບັຍູ້ອນຈ ານວນນກັຮຽນສ ງກໍ່ວາກ ານດົເທົໍ່ ານ ັູ້ນ.  

ໃນກ ລະນນີກັຮຽນກບັມາຮຽນຄ ນຫ ງັຈາກໄດູ້ຍກົຍູ້າຍໄປໂຮງຮຽນອ ໍ່ ນບ ໍ່ ເກນີ 2ປີ, ອດັຕາການລງົທະບຽນແມ ໍ່ນປະຕບິດັຕາມການລງົທະບຽນຮຽນຕ ໍ່ ສກົຮຽນຕ ໍ່ ໄປ. ລະ ບຽບການນີູ້ແມ ໍ່ນບ ໍ່ ປະຕບິດັກບັຜ ູ້ປກົຄອງທີໍ່ ຊ  າລະ

ເງນິຄ  ູ້າປະກນັໃນກ ລະນຍີກົຍູ້າຍ, ໃນກ ລະນນີີູ້ແມ ໍ່ນປະຕິບດັຕາມຄໍ່າລງົທະບຽນຮຽນຄ ັູ້ງທ  າອດິສ  າລບັນກັຮຽນກບັມາຮຽນຄ ນ.   

ການບ ລິການອ ໍ່ ນໆ 

ລະບຽບການຊ  າລະເງນິລງົທະບຽນຮຽນກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນ ແລະ ກດິຈະກ  າອ ໍ່ ນໆແມ ໍ່ນຕູ້ອງຊ  າລະໃນເວລາລງົທະບຽນ ແລະ ຈະບ ໍ່ ມກີານທດົແທນຄ ນ, ໂຮງຮຽນຈະສ ົໍ່ງເງນິຄ ນຖູ້າກດິຈະກ  າເຫ ົໍ່ ານ ັູ້ນຖກຶຍກົເລີກ ຫ   

ບ ໍ່ ມຜີ  ູ້ສະໝກັພຽງພ .   

ປຶູ້ມຕ  າລາຮຽນຊ ັູ້ນມດັທະຍມົແມ ໍ່ນຊ  າລະໃນມ ູ້ຮບັປຶູ້ມ ແລະ ຈະບ ໍ່ ມກີານສ ົໍ່ງຄ ນ.  

ເງນິຄໍ່າອາຫານແມ ໍ່ນຊ  າລະໂດຍກງົກບັຜ ູ້ຮບັເໝົາຂອງໂຮງອາຫານຕາມອດັຕາທີໍ່ ວາງໄວູ້ໂດຍການເຫັນດຂີອງຄະນະກ  າມະການ.  

ທຶນການສຶກສາບາງສໍ່ວນ 

ສ  າລບັຄວບຄວົທີໍ່ ໄດູ້ຮບັທຶນການສກຶສາສໍ່ວນໃດສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຈາກ AEFE, ຄໍ່າລງົທະບຽນຮຽນຄ ັູ້ງທ  າອິດ, ຄໍ່າລງົທະບຽນຮຽນຕ ໍ່ ໃນສກົຮຽນໜູ້າ ແລະ ຄໍ່າຮຽນ ທີໍ່ ນອກ   ເໜ ອຈາກທຶນການສກຶສາທີໍ່ ໄດູ້ຮບັ ຜ ູ້ປກົຕູ້ອງຊ  າ

ລະສໍ່ວນຕໍ່າງນ ັູ້ນຄ ກບັຜ ູ້ທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດູ້ຮບັທຶນ.    

ຄວບຄວົທີໍ່ ຍ ໍ່ ນເອກະສານໃນໄລຍະທີສອງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ຽວກບັທຶນການສຶກສາ (ເດ ອນພະຈກິຂອງປີຮຽນ) ແມ ໍ່ນຂ ໃຫູ້ຊ  າລະຄໍ່າລງົທະບຽນ ແລະ ຄໍ່າຮຽນ.  

ໃນກ ລະນທີີໍ່ ຄະນະກ  າມະການແຫໍ່ງຊາດແຈູ້ງທຶນຊກັຊູ້າ (ຜນົຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮບັທຶນແມ ໍ່ນໃນເດ ອນທນັວາເຊິໍ່ ງແມ ໍ່ນໄລຍະປີຮຽນ) ໂຮງຮຽນຈະທດົແທນເງນິຄ ນໃຫູ້ຄວບຄວົ.   

ການບ ໍ່ ປະຕບິດັລະບຽບການຊ  າລະເງນິຕໍ່າງໆແມ ໍ່ນສາມາດນ  າສະເໜີເຂົູ້າໃນກອງປະຊຸມຂ ັູ້ນພ ູ້ນຖານກໍ່ຽວກບັທຶນການສກຶສາ.  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1 ໃບຢ ັູ້ງຢ ນລະດບັພາສາຝຣ ັໍ່ງ, ພາສາຈນີ, ພາສາແອດສະປາຍ ແລະ ພາສາອງັກດິ. 

2 ຄໍ່າສະໝກັສອບເສັງຈບົຊ ັູ້ນມດັທະຍມົຕ ົູ້ນ, ສອບເສັງຈບົຊ ັູ້ນມດັທະຍມົປາຍ.  

3 ຄໍ່າເດນີທາງໄປສອບເສັງ Baccalauréat (ຊ ັູ້ນມດັທະຍມົປາຍ) ປະມານ 250 dollars ເປັນຄວາມນບັຜິດຊອບຂອງນກັຮຽນເອງ.  

4 ບ ລິສດັເອກະຊນົ ຫ   ອງົການລດັບ ໍ່ ສາມາດໄດູ້ຮບັສວໍ່ນຫ ຸດຄໍ່າຮຽນ. 

ທີໍ່ ວຽງຈນັ, ວນັທີ 7 ກມຸພາ 2017 

 ຄະນະບ ລິຫານ  


