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ທາ່ນຜ ູ້ປກົຄອງທ ່ ຮກັແພງ,  

 

ພວກເຮົາມ  ຄວາມຍນິດ ຈະແຈ ູ້ງທາ່ນວາ່ກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນຊ ັູ້ນປະຖມົຈະເລ ູ້ມຮຽນໃນວນັຈນັທ  30 ກນັຍາ 2019 ສ  າລບັນກັ

ຮຽນທ ່ ໄດູ້ສະໝກັຜາ່ນ Google Form ແລະ ຊ  າລະຄາ່ສະໝກັຮຽບຮອູ້ຍ.  ຂູ້າງລ ມ່ນ ູ້ມ  ອ ເມວເຊ ່ ອມຕ ່ ສ  າລບັສະໝກັ.  

https://urlz.fr/ay8N 

 

ຮ ບແບບການສະໝກັ:                      

ຖູ້າທາ່ນຕອູ້ງການສະໝກັ ແລະ ເລ ູ້ມຮຽນກດິຈະກ  າ ໃຫູ້ທາ່ນຈ ົງ່ກອບແບບຟອມນ ູ້ ແລະ ຊ  າລະຄາ່ສະໝກັ ຊ ່ ງຄາ່ສະໝກັຂ ູ້ນກບັ

ຈ  ານວນຊ ົ່ວໂມງທ ່ ຮຽນກດິຈະກ  າທ ່ ທາ່ນເລ ອກ ແລະ ຂ ູ້ນກບັສະຖານະພາບຂອງນກັຮຽນ (ນກັຮຽນທ ນ ແລະ ບ  ່ ແມນ່ນກັຮຽນທ ນ): 

 

- 1 ຊ ົ່ວໂມງ ຕ ່ ອາທິດ ໃນປ ການຮຽນ ຄາ່ສະໝກັ 100 USD 

- 1 ຊ ົ່ວໂມງ30 ຕ ່ ອາທິດ ໃນປ ການຮຽນ ຄາ່ສະໝກັ 150 USD 

- 2 ຊ ົ່ວໂມງ ຕ ່ ອາທິດ ໃນປ ການຮຽນ ຄາ່ສະໝກັ 200 USD 

- ວນັພ ດ ຄາ່ສະໝກັ 300 USD (ໃນມ ູ້ນ ູ້ທາ່ນສາມາດມາຮບັເດັກລະຫວາ່ງ 16h ຫາ 17h). 

 

ຄາ່ສະໝກັຕອູ້ງຖ ກຊ  າລະໂດຍຜາ່ນການໂອນທາງທະນາຄານເທ່ົານ ັູ້ນ. 

 

ນກັຮຽນທ ນຕອູ້ງຊ  າລະຄາ່ສະໝກັໂດຍອ ງຕາມອດັຕາສວ່ນຂອງທ ນການສ ກສາທ ່ ໄດູ້ຮບັຕ ່ ປ . ໄດູ້ຮບັທ ນການສ ກສາກ  ານດົຕ  າ່ 

ສ ດ 10%.   

 

ສ  າລບັທ ກໆກດິຈະກ  າກລິາ ນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົທ ່ ສະໝກັຈ  າເປນັຕອູ້ງມ  ໃບຢັູ້ງຢ ນສ ຂະພາບຈາກແພດ. ພວກເຮົາຂ ໃຫູ້ທາ່ນຈ ົງ່ກະ

ກຽມຊ ດກລິາທ ່ ເໝາະສມົໃຫູ້ກບັລ ກທາ່ນອ ງຕາມກດິຈະກ  າກລິາທ ່ ພວກເຂົາສະໝກັ (ເກ ບກລິາ, ໂສູ້ງຂາສ ັູ້ນ, ເສ ູ້ອຢ ດ, ໝວກກນັ

ແດດ…).    

ປະເພດກລິາ: U7 (CP), U9 (CE), U11 (CM). 

 

ນກັຮຽນສາມາດສະໝກັຮຽນກດິຈະກ  າໄດູ້ຫຼາຍຢ່າງຕາມທ ່ ຕນົຕູ້ອງການ. 

ກດິຈະກ  າໜ ່ ງຈະສາມາດດ  າເນ ນການສອນໄດູ້ກ ່ຕ ່ ເມ  ່ອມ  ນກັຮຽນສະໝກັພຽງພ ຕາມກ  ານດົ (ນກັຮຽນຢ່າງໜູ້ອຍ 12ຄນົຕ ່ ກດິຈະກ  າ). 

 

ພວກເຮົາຂ ຢ ູ້າເຕ ອນທາ່ນວາ່ກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນບ ່ ແມນ່ຊ ົ່ວໂມງດ ແລນກັຮຽນ. ດ ັງ່ນ ັ ູ້ນນກັຮຽນທ ່ ບ ່ ໄດູ້ສະໝກັຮຽນກດິຈະກ  າໃນ 

ຊ ົ່ວໂມງທ  າອິດຫຼງັໂມງເລ ກຮຽນຈະບ ່ ສາມາດຢ ໃ່ນບ ລິເວນໂຮງຮຽນໄດູ້ເພ ່ ອລ ຖູ້າກດິຈະກ  າໃນຊ ົ່ວໂມງຕ ່ ໄປ.   

 

ສະໝກັກດິຈະກ  າ ກອນ່ວນັທ : ວນັສ ກ ທ  27 ກນັຍາ 2019. 

 

 

https://urlz.fr/ay8N
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ກດິຈະກາໍນອກຫ ຼັກສດູທ ີ່ ກ ີ່ຽວກ ຼັບການສກຶສາ 

ນອກເໜ ອຈາກກດິຈະກ  ານອກຫຼກັສ ດໂຮງຮຽນຍງັຂ ສະເໜ ທາ່ນຊ ົ່ວໂມງຊວ່ຍເຮັດວຽກບູ້ານສ  າລບັນກັຮຽນຊ ັູ້ນປະຖມົເພ ອຊວ່ຍສອນ 

ບດົຮຽນໃຫູ້ນກັຮຽນໄດູ້ເຂົູ້າໃຈເລິກເຊງິຂ ູ້ນ. 

 

 

 

ກດົລະບຽບສາໍລ ຼັບການດາໍເນ ນກດິຈະກາໍນອກຫ ຼັກສດູການຮຽນ 

 

ກດິຈະກາໍດ ຼັີ່ງກ ີ່າວຈະຖກືດາໍເນ ນການສອນໄດກ້ໍີ່ ຕໍີ່ ເມ ືີ່ອມ  ຈາໍນວນນ ຼັກຮຽນມາສະໝຼັກພຽງພໍ (ຢ່າງໜູ້ອຍ12ຄນົ ຕ ່ ກດິຈະກ  າ). 

 

ສ  າລບັທ ກໆກດິຈະກ  າກລິານກັຮຽນແຕລ່ະຄນົທ ່ ສະໝກັຈ  າເປນັຕອູ້ງມ  ໃບຢັູ້ງຢ ນສ ຂະພາບຈາກແພດ. ພວກເຮົາຂ ໃຫູ້ທາ່ນຈ ົງ່ກະ

ກຽມຊ ດກລິາທ ່ ເໝາະສມົໃຫູ້ກບັລ ກທາ່ນອ ງຕາມກດິຈະກ  າກລິາທ ່ ພວກເຂົາເລ ອກ (ເກ ບກລິາ, ໂສູ້ງຂາສ ັູ້ນ, ເສ ູ້ອຢ ດ, ໝວກກນັ

ແດດ …).    

 

ທກຸໆກດິຈະກາໍນ ຼັກຮຽນຈະຢູີ່ພາຍໄຕກ້ານດແູລຂອງຜູຝຶ້ກສອນ ຈະມ ການໝາຍຊືີ່ ນ ຼັກຮຽນກອີ່ນເລ ້ມກດິຈະກາໍເພືີ່ ອກວດສອບຈາໍ

ນວນ.  

 

ສາໍລ ຼັບນ ຼັກຮຽນຊ ຼັນ້ປະຖມົ ພາຍຫ ຼັງເລ ກຮຽນກດິຈະກາໍຜູຝຶ້ກສອນຈະພານ ຼັກຮຽນມາລໍຖາ້ຜູປ້ກົຄອງທ ີ່ ເດ ີ່ ນທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນ.  

 

ກດິຈະກາໍທ ີ່ ຮຽນໃນວ ຼັນພດຸທີ່ານສາມາດມາຮ ຼັບລກູທີ່ານໄດໂ້ດຍກງົທ ີ່ ເດ ີ່ ນຫ ິ້ນຊ ຼັນ້ປະຖມົຕ ຼັງ້ແຕີ່ 16ໂມງ ແລະ ຈນົເຖງິ 17ໂມງ 

ໂດຍຕອງ້ແຈງ້ຜູຝຶ້ກສອນກດິຈະກາໍໃຫຊ້າບ. 

 

ສີ່ວນກດິຈະກາໍທ ີ່  ຮຽນນອກໂຮງຮຽນພວກເຮົາຈະຮ ຼັບຜິດຊອບສ ົີ່ງນ ຼັກຮຽນເຖງິສະຖານທ ີ່ ເຮຼັດກດິຈະກາໍທ ີ່ ໂຮງຮຽນທ ີ່ ຫາດຊາຍຂາວ

ໂດຍລດົຮ ຼັບ-ສ ົີ່ງຂອງໂຮງຮຽນ (ຍກົເວຼັນ້ມ  ເຫດສດຸວໃິສ) ແຕີ່ຂາກ ຼັບຜູປ້ກົຄອງຕອງ້ໄປຮ ຼັບລກູເອງທ ່ ໂຮງຮຽນຫາດຊາຍຂາວຕາມ 

ເວລາທ ີ່ ລະບໄຸວໃ້ນຕາຕະລາງຮຽນກດິຈະກາໍ. 

 

ຈ  າເປັນທ ່ ສ ດທ ່ ຜ ູ້ປກົຄອງຈະຕອູ້ງມາຮບັລ ກໃຫູ້ຕງົເວລາພາຍຫຼງັເລ ກຮຽນກດິຈະກ  າ. ພາຍຫຼງັການສອນກດິຈະກ  າຜ ູ້ຝ ກສອນມ ກດິ 

ຈະກ  າອ ່ ນອ ກທ ່ ຕອູ້ງຮບັຜິດຊອບ ຖູ້າຜ ູ້ປກົຄອງມາຮບັເດັກຊູ້າທາ່ນຈະຕອູ້ງຈາ່ຍຄາ່ລວງ່ເວລາໃຫູ້ຜ ູ້ຝ ກສອນ, ດ ັງ່ນ ັ ູ້ນຈ ່ງຮຽກຮອູ້ງໃຫູ້ 

ຜ ູ້ປກົຄອງມາຮບັເດັກໃຫູ້ຕງົເວລາ. 

 

ຖູ້າຜ ູ້ປກົຄອງມາຮບັເດັກຊູ້າກາຍ 10ນາທ , ລ ກຂອງທາ່ນຈະຖ ກປະໄວູ້ກບັພະນກັງານຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນ 

http://www.lyceehoffet.org/
https://www.facebook.com/LFIVientiane/

