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ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ດແູລນກັຮຽນພາຍຫ ງັເລີກຮຽນ (ໃນໄລຍະກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນ)   
 

ຕາມທີີ່ ຮູູ້ນ  າກນັແລູ້ວວີ່າພາຍຫ ງັເລີກຮຽນຕອນແລງ 17h05 ນກັຮຽນຕອູ້ງອອກຈາກບ ລິເວນໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະບ ີ່ ມຜີ ູູ້ຮບັຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນດແູລພວກ

ເຂົາ ດ ັີ່ງນ ັ ູ້ນຂູ້າພະເຈົູ້າຈ ີ່ງຂ ແຈ ູ້ງທີ່ານເຖງິການປະຕິບດັກດົລະບຽບເພ ີ່ ອຕດິຕາມການປີ່ຽນຖີ່າຍນກັຮຽນລະຫວີ່າງຊ ົີ່ວໂມງເລີກຮຽນປກົກະຕຫິາຊ ົີ່ວໂມງເລີູ້ມ

ຮຽນກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນທີີ່ ເດີີ່ ນກລິາ: 
 

A. ຫ ງັຈາກ 17h05, ທກຸໆວນັຈນັ, ວນັອງັຄານ, ວນັພະຫດັ ແລະ ວນັສກຸ  
 

ຊ ົີ່ວໂມງເລີູ້ມຮຽນກດິຈະກ  າ: 

 ສ  າລບັນກັຮຽນທີີ່ ໄດູ້ອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນແລູ້ວ ແລະ ຕອູ້ງກບັເຂົູ້າມາຮຽນກດິຈະກ  າ ໃຫູ້ພວກເຂົາເຂົູ້າເດີີ່ ນກລິາໂດຍຜີ່ານປະຕທູາງ

ເຂົູ້າເດີີ່ ນຈອດລດົພະນກັງານ. 

 ເພ ີ່ ອເຂົູ້າໄປໃນເດີີ່ ນກລິາດູ້ວຍຄວມປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບໂດຍຜີ່ານປະຕທູາງເຂົູ້າເດີີ່ ນຈອດລດົພະນກັງານ ທາງຍີ່າງສະເພາະໄດູ້ຖ ກ

ກ  ານດົໄວູ້ໂດຍການເຮັດເຄ ີ່ ອງໝາຍເທິງພ ູ້ນສີມງັ ຊ ີ່ ງຈະເຮັດໃຫູ້ນກັຮຽນ ແລະ ຜູູ້ປກົຄອງສະດວກໃນເວລາຍີ່າງເຂົູ້າອອກ. 

 ນກັຮຽນທີີ່ ຍງັຢູີ່ໃນບ ລິເວນໂຮງຮຽນ 17h05 ໃຫູ້ຍີ່າງຈາກເດີີ່ ນຫ ິູ້ນໄປທີີ່ ເດີີ່ ນກລິາໄດູ້ໂດຍກງົໂດຍໃຫູ້ເກບັມ ູ້ຽນອປຸະການຮຽນໄວູ້ໃນຕູູ້ເກບັ

ເຄ ີ່ ອງຂອງຕນົ. 

 ຜູູ້ຝ ກສອນກດິຈະກ  າໃຫູ້ລ ຖ ູ້ານກັຮຽນທີີ່ ເດີີ່ ນກລິາ. 
 

ຫູ້າມຜີ່ານຈດຸທາງເຂົູ້າດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນີູ້ຫ ງັຈາກ 17h05 ເຂດເດີີ່ ນກລິາໄປຫາເດີີ່ ນຫ ິູ້ນດູ້ານໃນໂຮງຮຽນ. ໃບແຈ ູ້ງຫູ້າມຜີ່ານຈະຖ ກຕດິໄວູ້ໃນເຂດທີີ່ ຫູ້າມນີູ້. 

 ທາງຜີ່ານເບ ູ້ອງຫອູ້ງພກັຄ ູ(ເບິີ່ ງແຜນຜງັ, ປະຕ ູ2) 

 ປະຕເູບ ູ້ອງຫອູ້ງປີ່ຽນເຄ ີ່ ອງ (ໄກູ້ຫອູ້ງຊອູ້ມເຕັູ້ນຕດິແອ) (ເບິີ່ ງແຜນຜງັ, ປະຕ ູ3) 

 ປະຕເູບ ູ້ອງໄປຫາເດີີ່ ນເຕາະບານ (ໄກູ້ທາງເຂົູ້າສະລອຍນ  ູ້າ) (ເບິີ່ ງແຜນຜງັ, ປະຕ ູ4) 

 ທາງຜີ່ານເຂດຫອູ້ງການຕດິເດີີ່ ນຈອດລດົພະນກັງານ ຫູ້າມຜີ່ານເດັດຂາດ (ເບິີ່ ງແຜນຜງັ, ປະຕ ູ5). 
 

ຊ ົີ່ວໂມງເລີກຮຽນກດິຈະກ  າ: 

 ທາງອອກ ໃຫູ້ອອກທາງປະຕເູບ ູ້ອງເດີີ່ ນຈອດລດົພະນກັງານ 

 ຕອນທູ້າຍຊ ົີ່ວໂມງຮຽນກດິຈະກ  າຜູູ້ຝ ກສອນຕອູ້ງເປັນຜູູ້ອອກຈາກເດີີ່ ນກລິາເປັນຜູູ້ສດຸທູ້າຍ. ຜູູ້ປກົຄອງຮບັຜິດຊອບມາຮບັລກູເອງທີີ່ ປະຕູ

ດູ້ານນອກຂອງໂຮງຮຽນ. 
 

B. ຫ ງັຈາກ 12h10, ທກຸໆວນັພດຸ 
 

ນກັຮຽນທີີ່ ກນິເຂົູ້າສວຍທີີ່ ຮູ້ານອາຫານໃນໂຮງຮຽນທີີ່ ມຮີຽນກດິຈະກ  າກລິາຕ ີ່ ເວລາ14h00 ຫ   15h00 ພວກເຂົາຈະຖ ກຮບັຜິດຊອບດແູລໂດຍທີ່ານ 

Singsanti PHAMPHAKDY ແຕີ່ 12h10 ຫາ 15h10. ໃນໄລຍະເວລານີູ້ນກັຮຽນຕອູ້ງຢູີ່ໃນບ ລິເວນໂຮງຮຽນ : 

 ຫ ິູ້ນໃນຫອູ້ງຮຽນເພີູ້ມ ຫ   ຫ ິູ້ນທີີ່ ເດີີ່ ນຫ ິູ້ນ ພອູ້ມດູ້ວຍອປຸະກອນຫ ິູ້ນເກມ ພາຍໄຕູ້ການຮບັຜິດຊອບດແູລຂອງທີ່ານ Singsanti, 

 ນກັຮຽນທີີ່ ຢູີ່ພາຍໃນບ ລິເວນໂຮງຮຽນໃຫູ້ໄປທີີ່ ເດີີ່ ນກດິຈະກ  າກລິາໂດຍກງົ 10 ນາທີກອີ່ນເລີູ້ມ. 

 ນກັຮຽນທີີ່ ກນິເຂົູ້າສວຍນອກໂຮງຮຽນແລະຕອູ້ງກບັເຂົູ້າເຮັດກດິຈະກ  າໃນໂຮງຮຽນໃຫູ້ເຮັດຕາມຊ ົີ່ວໂມງກດິຈະກ  າຄ ມ  ູ້ອ ີ່ ນໆ ໃຫູ້ເຂົູ້າຮຽນກດິ

ຈະກ  າໂດຍຜີ່ານປະຕທູາງເຂົູ້າເດີີ່ ນຈອດລດົພະນກັງານ. ທາງຍີ່າງສະເພາະໄດູ້ຖ ກກ  ານດົໄວູ້ໂດຍການເຮັດເຄ ີ່ ອງໝາຍເທິງພ ູ້ນສີມງັ ຊ ີ່ ງຈະ

ເຮັດໃຫູ້ນກັຮຽນ ແລະ ຜູູ້ປກົຄອງສະດວກໃນເວລາຍີ່າງເຂົູ້າອອກ. 

 ຜູູ້ຝ ກສອນກດິຈະກ  າໃຫູ້ລ ຖ ູ້ານກັຮຽນທີີ່ ເດີີ່ ນກລິາ. 

 ຕອນທູ້າຍຊ ົີ່ວໂມງຮຽນກດິຈະກ  າຜູູ້ຝ ກສອນຕອູ້ງເປັນຜູູ້ອອກຈາກເດີີ່ ນກລິາເປັນຜູູ້ສດຸທູ້າຍ. ຜູູ້ປກົຄອງຮບັຜິດຊອບມາຮບັລກູເອງທີີ່ ປະຕູ

ດູ້ານນອກຂອງໂຮງຮຽນ. 
 

C. ວນັເສົາຕອນເຊົູ້າ (ກດິຈະກ  າຮຽນເຕັູ້ນ) 
 

 ຜູູ້ຝ ກສອນກດິຈະກ  າຈະມາຮບັເອົານກັຮຽນທາງດູ້ານໜູ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະພານກັຮຽນເຂົູ້າເດີີ່ ນກລິາໂດຍຜີ່ານປະຕທູາງເຂົູ້າເດີີ່ ນຈອດລດົ

ພະນກັງານ, 

 ນກັຮຽນຫອູ້ງ seconde ທີີ່ ມຮີຽນເພີູ້ມວນັເສົາຈນົຮອດ 10h15 ໃຫູ້ໄປທີີ່ ເດີີ່ ນກລິາໄດູ້ໂດຍກງົຈາກຫອູ້ງຮຽນຂອງຕນົ. 

http://www.lyceehoffet.org/
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