
ຫວົຂ ໍ້ ສຂຸະພາບ: [ໄວຣດັໂຄໂລນາ] ໂຮງຮຽນຝຣ ັັ່ງນານາຊາດວຽງຈນັ 
 

ການລະບາດຂອງພະຍາດ Coronavirus ກັ່ຽວຂອໍ້ງກບັພວກເຮົາທກຸຄນົ ແລະ ນ  າພາພວກເຮົາໄປສ ັ່ສະຖານະການທ ັ່ ເຄັັ່ ງ

ຕງຶຂຶໍ້ນກວັ່າເດ ມ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບຂອງທກຸຄນົທ ັ່ ກ ັ່ຽວຂອໍ້ງກບັ LFIV ແມ ັ່ນຈດຸໃຈກາງຂອງຄວາມກງັວນົ

ແລະ ມາດຕະການທ ັ່ ພວກເຮົາປະຕບິດັ. ນອກນ ັໍ້ນພວກເຮົາຍງັມ  ການລ  າດບັຄວາມສ  າຄນັເພ ັ່ ອໃຫໍ້ແນັ່ໃຈວັ່ານກັຮຽນຂອງ 

ພວກເຮົາຈະໄດໍ້ຮບັຜນົກະທບົໜໍ້ອຍທ ັ່ ສດຸເທົັ່ າທ ັ່ ຈະເປັນໄປໄດໍ້ຈາກສະພາບການນ ໍ້, ໂດຍຕອໍ້ງໝັໍ້ນໃຈໃນຄວາມຕ ັ່ ເນ ັ່ ອງ

ຂອງການສິດສອນ. 

 

ພວກເຮົາຕດິຕາມຢັ່າງໄກໍ້ຊດິກ ັ່ຽວກບັການພດັທະນາຂອງພະຍາດນ ໍ້ ແລະ ມ ການຕດິຕ ັ່ ພວົພນັເປັນປະຈ  າກບັໜັ່ວຍງານທ ັ່

ກ ັ່ຽວຂອໍ້ງຂອງລດັຖະບານລາວ ແລະ ສະຖານທ ດຝຣ ັັ່ງປະຈ  າລາວ. ທັ່ານຈະໄດໍ້ຮບັຂ ໍ້ມ  ນຫ ໍ້າສດຸທງັໝດົທ ັ່ ກ ັ່ຽວພນັກບັວວິດັ 

ທະນາການຂອງການລະບາດນ ໍ້. 

 

1 – ການເຝົໍ້າລະວງັດໍ້ານສຂຸະພາບ 

ນບັຕ ັໍ້ງແຕັ່ທໍ້າຍເດ ອນມງັກອນເປັນຕ ົໍ້ນມາ ມາດຕະການການໄດໍ້ຖ ກປະຕບິດັເພ ັ່ ອປອໍ້ງກນັການສ ົັ່ງຕ ັ່ ເຊ ໍ້ອໄວຣດັດ ັັ່ງກ ັ່າວພາຍ

ໃນໂຮງຮຽນທງັສອງແຫັ່ງ ທ ັ່ ທັ່າເດ ັ່ ອ ແລະ ທ ັ່ ຫາດຊາຍຂາວ. 

 

ນບັຕ ັໍ້ງແຕັ່ທໍ້າຍເດ ອນມງັກອນໂຮງຮຽນພວກເຮົາມ  ການສ ບຕ ັ່ ປະຕິບດັຕາມມາດຕະການການປໍ້ອງກນັທ ັ່ ວາງອອກໂດຍສະ 

ຖານທ ດ ແລະ ລດັຖະບານ: https://la.ambafrance.org/Sante-Nouveau-coronavirus-2019-nCoV 

 ບນັດາຄ ອາຈານໄດໍ້ຖ ກປກຸລະດມົໂດຍພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນເພ ັ່ ອໃຫໍ້ຢ ໍ້າເຕ ອນຕ ັ່ ມຕ ັ່ ນກັຮຽນເຖງິຄວາມຈ  າເປັນ 

ທ ັ່ ຕໍ້ອງລໍ້າງມ  ເລ ໍ້ອຍໆໃຫໍ້ສະອາດດໍ້ວຍສະບ  ແລະ ນ  ໍ້າຢາລໍ້າງມ  ແບບແຫໍ້ງກັ່ອນຮບັປະທານອາຫານແຕັ່ລະຄາບ 

ແລະ ໃນລະຫວັ່າງໂມງຮຽນ. ນ  ໍ້າຢາລໍ້າງມ  ແບບແຫໍ້ງມ  ໄວໍ້ໃນທກຸໆຫໍ້ອງຮຽນຊ ັໍ້ນອະນບຸານ-ປະຖມົ. ສ  າລບັຊ ັໍ້ນ 

ມດັທະຍມົແມ ັ່ນມ  ໄວໍ້ຢ ັ່ໃນຫອໍ້ງພະຍາບານ, ຫອໍ້ງການຄຸໍ້ມຄອງນກັຮຽນ, ຫອໍ້ງສະໝດຸ, ຫອໍ້ງກລິາ ແລະ ທ ັ່ ໂຮງ

ອາຫານ. 

 ມ ການເພ ໍ້ມທະວ ການຮກັສາຄວາມສະອາດດໍ້ວຍນ  ໍ້າສ ົໍ້ມຂາວເພ ັ່ ອອະນາໄມລ ກບດິປະຕ , ຮາວຂ ັໍ້ນໃດ, ຫວົກອກ

ນ  ໍ້າ….ອ ັ່ ນໆ. 

 ພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນໄດໍ້ສາຍວດິ ໂອສ  າລບັນກັຮຽນ ແລະ ຄ ອາຈານກັ່ຽວກບັສິັ່ ງທ ັ່ ຄວນປະຕບິດັເພ ັ່ ອປໍ້ອງກນັ 

(ວດິ ໂອມ  ຢ ັ່ໃນເວັບໄຊ ແລະ ທ ັ່ ເຟດບກຸຂອງໂຮງຮຽນ). 

 ຈ ໍ້ຽຍໂຄສະນາການປໍ້ອງກນັໄດໍ້ຖ ກຕດິໄວໍ້ເກ ອບທກຸຈດຸໃນໂຮງຮຽນ (ຫໍ້ອງນ  ໍ້າ, ປະຕ ຫໍ້ອງຮຽນ... ). 

 ມ ໜໍ້າກາກອະນາໄມສ  າລບັນກັຮຽນ ແລະ ພະນກັງານ ຖໍ້າຈ  າເປັນ. 

 ເມ  ັ່ອມ  ນກັຮຽນ ຫ   ຜ ໍ້ໃຫຍັ່ເລ ໍ້ມສະແດງອາການໃນໂຮງຮຽນ ພວກເຂົາຈະຖ ກແຍກໂຕອອກກັ່ອນທ ັ່ ຈະໃຫໍ້ກບັບໍ້ານ. 

 ກັ່ອນທ ັ່ ຈະກບັເຂົໍ້າຮຽນຄ ນ ນກັຮຽນຕອໍ້ງຢ ັ່ໃນສະພາວະປກົກະຕິ ໝາຍເຖງິພາຍໃນເວລາ 24 ຊ ົັ່ວໂມງຕອໍ້ງບ ັ່ ມ   

ອາການໄຂໍ້ ແລະ ບ ັ່ ຕໍ້ອງກນິຢາ ແລະ ພວກເຮົາມ  ສິດທ ັ່ ຈະຂ ໃບຢັໍ້ງຢ ນການຮກັສາພະຍາບານຈາກໝ ທ ັ່ ຊັ່ຽວຊານ. 

 ເຊັັ່ ນດຽວກນັທກຸໆການເດ ນທາງດໍ້ານການສຶກສາ, ການປະຕບິດັພາລະກດິ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຂອງຄ ອາຈານ 

ໃນບນັດາຂງົເຂດປະເທດອາຊ ຖ ກຍກົເລ ກ. 

 

2 – ຂ ໍ້ສະເໜ ແນະຈາກນາໆຊາດ 

ນອກຈາກນ ັໍ້ນ ຕາມທ ັ່ ໄດໍ້ລະບໃຸນວາລະສານປະຈ  າອາທິດຂອງໂຮງຮຽນສະບບັ ວນັທ  28/2/2020 ແລະ ຍໍ້ອນລກັສະນະ 

ທ ັ່ ມ  ການປັ່ຽນແປງຫ າຍຂອງການລະບາດ COVID-19, ດ ັັ່ງນ ັໍ້ນ AEFE ຈຶັ່ງໄດໍ້ປບັປງຸຂ ໍ້ແນະນ  າຂອງຕນົກັ່ຽວກບັມາດຕະ 

ການທ ັ່ ກະຊວາງຄວາມຄວາມສາມກັຄ  ແລະ ສຂຸະພາບ (MSS) ໄດໍ້ປະຕິບດັຕ ັ່ ບກຸຄນົທ ັ່ ກບັມາຈາກເຂດທ ັ່ ມ  ການລະບາດ 

ຕາມລາຍຊ ັ່ ປະເທດໃນອ ເມວເຊ ັ່ ອມຕ ັ່ ນ ໍ້: https://urlz.fr/bW84  

https://la.ambafrance.org/Sante-Nouveau-coronavirus-2019-nCoV
https://urlz.fr/bW84


ຖໍ້າທັ່ານໄດໍ້ໄປຢໍ້ຽມຢາມບນັດາປະເທດທ ັ່ ກ ັ່າວມາຂໍ້າງເທິງໃນໄລຍະພກັຮຽນປະຈ  າປ ເດ ອນກມຸພາ, ຫ ງັຈາກທ ັ່ ທັ່ານກບັມາ 

ພວກເຮົາຂ ຄວາມກະລນຸາທັ່ານຢັ່າໃຫໍ້ລ ກໄປໂຮງຮຽນ Hoffet ເປັນເວລາ 14 ວນັ. ເຊັັ່ ນດຽວກນັ ຖໍ້າທັ່ານໄດໍ້ພາລ ກໄປ 

ທັ່ຽວຕັ່າງປະເທດ ແລະ ທັ່ານຕໍ້ອງການຕດິຕ ັ່ ພວົພນັພະນກັງານຂອງໂຮງຮຽນ ພວກເຮົາຂ ຮ ໍ້ອງໃຫໍ້ທັ່ານບ ັ່ ຕອໍ້ງມາໂຮງຮຽນ

ໂດຍກງົແຕັ່ໃຫໍ້ຕດິຕ ັ່ ກບັພວກເຮົາທາງໂທລະສບັເທົັ່ ານ ັໍ້ນ.  

  

ມາດຕະການຕ ັ່ ໄປນ ໍ້ຖ ກແນະນ  າຈາກກະຊວາງຄວາມສາມກັຄ  ແລະ ສຂຸະພາບ : 

 ຕດິຕາມອນຸນະພ ມຂອງຮັ່າງກາຍທັ່ານສອງຄ ັໍ້ງຕ ັ່ ມ  ໍ້; 

 ສງັເກດເບິັ່ ງລກັສະນະຂອງອາການຕດິເຊ ໍ້ອທາງລະບບົຫາຍໃຈ (ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ ແລະ ອ ັ່ ນໆ); 

 ໃສັ່ໜໍ້າກາກອະນາໄມເມ  ັ່ອທັ່ານຢ ັ່ຕ ັ່ໜໍ້າຄນົອ ັ່ ນ ແລະ ເວລາທ ັ່ ທັ່ານຕໍ້ອງອອກໄປນອກບໍ້ານ; 

 ລໍ້າງມ  ຂອງທັ່ານເປັນປະຈ  າ ຫ   ທ  າຄວາມສະອາດດໍ້ວຍນ  ໍ້າຢາລໍ້າງມ  ໍ້ແບບແຫໍ້ງ; 

 ຫ  ກລັ່ຽງການຕດິຕ ັ່ ພວົພນັກບັຄນົທ ັ່ ບອກບາງ (ແມ ັ່ຍງິຖ ພາ, ຄນົເປັນໂລກຊ  າເຮ ໍ້ອ, ຄນົສ ງອາຍ ຸແລະ ອ ັ່ ນໆ); 

 ຫ  ກລັ່ຽງອອກໄປສະຖານທ ັ່ ມ  ຄນົບອບບາງ (ໂຮງໝ , ໂຮງໝ ແມ ັ່ ແລະ ເດັກ, ສະຖານທ ັ່ ພກັອາໃສສ  າລບັຄນົສ ງ 

ອາຍ ຸແລະ ອ ັ່ ນໆ); 

 ຫ  ກລັ່ຽງອອກໄປສະຖານທ ັ່ ບ ັ່ ຈ  າເປັນ (ສະຖານທ ັ່ ໂຮມຊຸມນມຸໃຫຍັໆ່ , ຮໍ້ານອາຫານ, ໂຮງໜງັ ແລະ ອ ັ່ ນໆ) 

 

ການຊ ໍ້ອປຸະກອນກວດສອບທ ັ່ ມ  ລາຄາແພງຫ າຍ ຫ   ການແທກອນຸນະພ ມຮັ່າງກາຍບ ັ່ ໄດໍ້ຖ ກປະຕິບດັໃນໂຮງຮຽນພວກເຮົາ 

ເພາະວັ່າເຄ ັ່ ອງວດັແທກຄວາມຮໍ້ອນບ ັ່ ມ  ປະສິດຕິພາບຫຍງັ ແລະ ການແທກອນຸນະພ ມທກຸຄ ັໍ້ງຈ  າເປັນຕໍ້ອງລ ຖໍ້າຢັ່າງໜໍ້ອຍ 

 2 ນາທ . ບາງໂຮງຮຽນໃນນະຄອນຫ ວາງທ ັ່ ໄດໍ້ປະຕິບດັມາດຕະການນ ໍ້ກ ັ່ ໄດໍ້ຢດຸເຊົາແລໍ້ວ. ເຖງິຢັ່າງໃດກ ັ່ຕາມ, ພວກເຮົາ 

ແນະນ  າໃຫໍ້ຜ ໍ້ປກົຄອງຈ ົັ່ງແທກອນຸນະພ ມຮັ່າງກາຍຂອງລ ກທັ່ານໃນຕອນເຊົໍ້າກ ັ່ອນຈະອອກມາໂຮງຮຽນ. 

 

3 – ມາດຕະການທ ັ່ ປະຕິບດັໃນ LFIV 

ນບັຕ ັໍ້ງແຕັ່ວນັທ  16 ມ ນາ ເປັນຕ ົໍ້ນມາໄດໍ້ມ  ມາດຕະການກັ່ຽວກບັກດິຈະກ  າກລິາທ ັ່ ຫາດຊາຍຂາວໂດຍ ຫ ຼຸດ ຫ   ຍກົເລ ກກດິ

ຈະກ  າທ ັ່ ຕອໍ້ງສ  າຜດັກນັໂດຍການປັ່ຽນແທນດໍ້ວຍກດິຈະກ  າອ ັ່ ນ. 

 

ພວກເຮົາຍງັຈະເພ ໍ້ມທະວ ການຮກັສາຄວາມສະອາດໃຫໍ້ຫ າຍຂ ໍ້ນ (ໃນທກຸໆຊ ົັ່ວໂມງ) ອະນາໄມລ ກບດິປະຕ , ຮາວຂ ັໍ້ນໄດ, 

ຫວົກອກນ  ໍ້າ , ໂຕະ, ຕ ັັ່ງ ແລະ ອ ັ່ ນໆ ... ເຊັັ່ ນດຽວກນັພວກເຮົາຈະອະນາໄມດໍ້ານໃນຂອງລດົຮບັ-ສ ົັ່ງນກັຮຽນ, ພໍ້ອມທງັ 

ເຄ ັ່ ອງລະບາຍອາກາດ ແລະ ແອໃນຫອໍ້ງຮຽນ. ການເຮັດຄວາມສະອາດໃຫຍັ່ຈະຖ ກປະຕບິດັໃນໄລຍະພກັຮຽນປະຈຳ  າປ  ປ 

ໃໝັ່ລາວ. 

 

ນອກຈາກມາດຕະການແຍກນກັຮຽນທ ັ່ ມ  ອາການອອກ ແລະ ໃຫໍ້ກບັບໍ້ານ, ການຕດິຕາມນກັຮຽນທ ັ່ ມ  ອາການຕັ່າງໆແມ ັ່ນເຮັດ 

ຂຶໍ້ນໂດຍພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນໃນລະບບົ Pronote ສ  າລບັຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົ. ມາດຕະການດຽວກນັຈະຖ ກປະຕບິດັໃນຊ ັໍ້ນ 

ປະຖມົໂດຍການບນັທຶກ (ວນັທ ທ ັ່ ໃຫໍ້ນກັຮຽນກບັບໍ້ານ, ວນັທ ທ ັ່ ນກັຮຽນກບັເຂົໍ້າມາຮຽນຄ ນ, ເຫດຜນົທ ັ່ ໃຫໍ້ນກັຮຽນກບັບໍ້ານ). 

ການຄວບຄມຸຍງັຖ ກປະຕິບດັຕ ັ່ ພະນກັງານຂອງໂຮງຮຽນ, ຖໍ້າພວກເຂົາມ  ອາການຈະບ ັ່ ໄດໍ້ຮບັອະນຍຸາດໃຫໍ້ມາເຮັດວຽກຊຶັ່ ງ

ພວກເຂົາຮ ໍ້ດ ກ ັ່ຽວກບັຄ  າແນະນ  າ ແລະ ວທິ ການປອໍ້ງກນັແບບງ ັ່າຍໆທ ັ່ ນ  າໄຊໍ້ໃນແຕັ່ລະມ  ໍ້. 

 

ນອກເໜ ອຈາກຂ ໍ້ມ  ນທ ັ່ ໄດໍ້ແຈ ໍ້ງທກຸໆມ  ໍ້ ປໍ້າຍໂຄສະນາໃໝັ່ທ ັ່ ມ  ລາຍລະອຽດກັ່ຽວກບັວທິ ການປອໍ້ງກນັແບບງ ັ່າຍໆທ ັ່ ຕອໍ້ງປະຕິ 

ບດັຈະຖ ກຕດິໄວໍ້ທ ັ່ ໂຮງຮຽນທັ່າເດ ັ່ ອ ແລະ ຫາດຊາຍຂາວເພ ັ່ ອເປັນການຢ ໍ້າເຕ ອນທກຸຄນົ (ພະນກັງານ,ນກັຮຽນ,ຜ ໍ້ປກົຄອງ). 

 

ຫນໍ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ນ  ໍ້າຢາລໍ້າງມ  ແບບແຫໍ້ງຂອງພວກເຮົາຍງັບ ັ່ ທນັໝດົ ແຕັ່ພວກເຮົາກ ັ່ຍງັຈະສ ັັ່ງມາເກບັໄວໍ້ເພ ໍ້ມເພ ັ່ ອ

ໃຫໍ້ມ  ໃນສາງຢັ່າງພຽງພ ສ  າລບັອາທິດຕ ັ່ ໆໄປ. 



 

ພວກເຮົາແນະນ  າໃຫໍ້ມ  ໄລຍະຫັ່າງທ ັ່ ປອດໄພລະຫວັ່າງອາຈານ ແລະ ນກັຮຽນ ແລະ ລະຫວັ່າງນກັຮຽນເອງ. ແນະນ  າໃຫໍ້ 

ທກັທາຍກນັໂດຍບ ັ່ ຕໍ້ອງຈບັມ   ແລະ ຫ  ກລໍ້ຽງການກອດທກັທາຍ. 

 

ເນ ັ່ ອງຈາກການລະບາດໃນທົັ່ວໂລກຂອງ Covid-19 ພວກເຮົາຂ ເຕ ອນທັ່ານເຖງິຄ  າແນະນ  າຫ ໍ້າສດຸ ເປັນໄປໄດໍ້ໃຫໍ້ເລ ັ່ ອນ 

ການເດ ນທາງອອກນອກປະເທດ ແລະ ເລ ັ່ ອນການປະຕບິດັພາລະກດິສັ່ວນບກຸຄນົ ຫ   ອາຊ ບ. 

 

ໃນກ ລະນ ທ ັ່ ຍງັບ ັ່ ມ  ຄ  າແນະນ  າສະເພາະຈາກເຈົໍ້າໜໍ້າທ ັ່ ສາທາລະນະສກຸທໍ້ອງຖິັ່ ນ ກດິຈະກ  າທງັໝດົ ຫ   ບາງສັ່ວນຂອງໂຮງ 

ຮຽນຍງັຈະສ ບຕ ັ່ ດ  າເນ ນການຮຽນ-ການສອນນປກົກະຕ ິແລະ ຍນິດ ຕໍ້ອນຮບັນກັຮຽນ. 

 

ຖໍ້າມ  ຄວາມສງົໃສໃນການຕດິເຊ ໍ້ອ (ໄຂໍ້, ຮ ໍ້ສຶກວັ່າເປັນໄຂໍ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ), ຄວນພິຈາລະນາສອງກ ລະນ ໍ້: 

 ໃຫໍ້ລ ກຢ ັ່ເຮ ອນ: ທັ່ານຕໍ້ອງຕດິຕ ັ່ ສາຍດັ່ວນ 166 (ພາສາລາວ) ຫ   ໂທ 020 54 06 67 77 (ພາສາລາວ, ອງັ 

ກດິ, ຈ ນ) ທ ັ່ ອາດຈະນ  າພາພວກເຂົາໄປສ ນປອໍ້ງກນັພະຍາດໂດຍກງົໂດຍບ ັ່ ຕໍ້ອງໄປໂຮງຮຽນ ຫ   ບ ັ່ ຕອໍ້ງໄປຫອໍ້ງ 

ກວດສຂຸະພາບໃດໆ (ເພ ັ່ ອຫ  ກລໍ້ຽງການກະຈາຍເຊ ໍ້ອ) ແລະ ໃຫໍ້ປະຕິບດັຕາມຄ  າແນະນ  າທ ັ່ ໃຫໍ້ໂດຍພະແນກສາ

ທາລະນະສກຸ. 

 ລ ກຂອງທັ່ານຢ ັ່ທ ັ່  LFIV: ນກັຮຽນຕໍ້ອງໄປພບົພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນທ ັ່ ຈະຕດິຕ ັ່ ທັ່ານເພ ັ່ ອໃຫໍ້ດ  າເນ ນມາດ 

ຕະການທ ັ່ ກ ັ່າວມາຂໍ້າງເທິງ. 

 

4 - ການສຶກສາທ ັ່ ຕ ັ່ ເນ ັ່ ອງ 

ອ ງຕາມວວິດັທະນາການຂອງພະຍາດດ ັັ່ງກ ັ່າວ, LFIV ພໍ້ອມທ ັ່ ຈະໄຊໍ້ມາດຕະການທ ັ່ ຈ  າເປັນ ແລະ ປະຈບຸນັກ  າລງັເຮັດທກຸວິ

ຖ ທາງທ ັ່ ເປັນໄປໄດໍ້ເພ ັ່ ອປະເຊນິໜໍ້າກບັການລະບາດນ ໍ້. ຝັ່າຍບ ລິຫານຂອງໂຮງຮຽນໄດໍ້ເຮັດວຽກໂດຍຮັ່ວມມ  ຢັ່າງໄກໍ້ຊດິກບັ 

ສະຖານທ ດຝຣ ັັ່ງ ແລະ ເຄ ອຂັ່າຍ AEFE ຊຶັ່ ງເປັນສອງອງົການທ ັ່ ແບັ່ງປນັຂ ໍ້ມ  ນປະຈ  າວນັ ແລະ ປະສບົການທ ັ່ ກ ັ່ຽວຂອໍ້ງ 

ໃຫໍ້ກບັພວກເຮົາ. 

ຄ ອາຈານກ  າລງັກະກຽມເພ ັ່ ອຮບັປະກນັການສິດສອນທ ັ່ ຕ ັ່ ເນ ັ່ ອງ ໃນກ ລະນ ຖໍ້າຫາກມ ການປິດໂຮງຮຽນ: 

 ການສໍ້າງຫ ກັສ ດການຮຽນທາງໄກເພ ັ່ ອຮບັປະກນັການສຶກສາຢັ່າງຕ ັ່ ເນ ັ່ ອງກບັທກຸໆເຄ ັ່ ອງມ  ທ ັ່ ມ   (Pronote, 

Magistere, Skype ພໍ້ອມທງັເຄ ັ່ ອງມ  ຕັ່າງໆເຊັັ່ ນ Google Meet, Classroom ແລະ Hangout ແລະ 

ການເຂົໍ້າເຖງິລະບບົປ ໍ້ມຮຽນເຊັັ່ ນ Biblio) ໝາຍເຖງິ: 

o ຕດິຕາມເທົັ່ າທ ັ່ ຈະເປັນໄປໄດໍ້ນະໂຍບາຍດໍ້ານຄວາມກໍ້າວໜໍ້າຂອງການສຶກສາທ ັ່ ກ ັ່ຽວຂໍ້ອງກບັຫ ກັສ ດ

ການຮຽນ, 

o ສະໜບັສະໜ ນວຽກງານທ ັ່ ເຮັດຂຶໍ້ນໂດຍຄວາມຄິດສໍ້າງສນັຂອງນກັຮຽນເພ ັ່ ອປະເມ  ນຄວາມກໍ້າວໜໍ້າ, 

o ຮກັສາການຕດິຕ ັ່ ພວົພນັເປັນປະຈ  າລະຫວັ່າງນກັຮຽນ ແລະ ຄ ອາຈານຂອງພວກເຂົາ, 

o ອະນຍຸາດໃຫໍ້ນກັຮຽນເຮັດວຽກໃນໂຮງຮຽນເປັນເວລາ 4 - 5 ຊ ົັ່ວໂມງຕ ັ່ ມ  ໍ້. 

o ຮ ບແບບການຮຽນທາງໄກ CNED (ສ ນການສຶກສາທາງໄກແຫັ່ງຊາດ, ຊຶັ່ ງແມ ັ່ນສະຖາບນັສາທາລະ 

ນະຝຣ ັັ່ງຂຶໍ້ນກບັກະ ຊວາງສຶກສາແຫັ່ງຊາດ) ເປັນອ ກທາງເລ ອກໜຶັ່ ງທ ັ່ ສະເໜ ໂດຍ LFIV. CNED ຖ ກ 

ອອກແບບເພ ັ່ ອໃຫໍ້ນກັຮຽນໄດໍ້ຮຽນ 2-3 ຊ ົັ່ວໂມງຕ ັ່ ມ  ໍ້ຢ ັ່ເຮ ອນ. 3 ຮ ບແບບການຮຽນນ ໍ້ມ  ຢ ັ່ທາງອິນເຕ ເນັດ 

ດ ັັ່ງຕ ັ່ ໄປນ ໍ້: 

 ecole.cned.fr ແຕັ່ຫອໍ້ງອະນບຸານ grande section ເຖງິ CM2 

 college.cned.fr ແຕັ່ຫອໍ້ງ 6e ເຖງິ 3
e 

 lycee.cned.fr ຫອໍ້ງ 2de ແລະ ຫອໍ້ງ 1e ທ ັ່ ປບັປງຸ – ຫອໍ້ງ terminale L, ES, S 



 

o ລງົທະບຽນໂດຍບ ັ່ ເສຍຄັ່າດ  າເນ ນການດໍ້ວຍການກດົສອງສາມຄ ັໍ້ງໂດຍການໃສັ່ຊ ັ່ / ນາມສະກນຸຂອງ 

ທັ່ານ ແລະ ສໍ້າງລະຫດັຜັ່ານ. 

 ສ  າລບັຫໍ້ອງຮຽນທ ັ່ ມ  ການສອບເສັງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ພະແນກແນະແນວການສຶກສາຈະຕດິຕາມແຕັ່ລະເອກະສານ 

ແລະ ຮບັປະກນັການກວດສອບ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນນກັຮຽນ ແລະ ຄອບຄວົຢັ່າງດ ທ ັ່ ສດຸໂດຍສະເພາະໃນການ 

ສໍ້າງເອກະສານ PARCOURSUP ຂອງພວກເຂົາ. ພະແນກການສຶກສາຂອງ AEFE ຈະໃຫໍ້ການສະໜບັສະ 

ໜ ນພວກເຮົາ ແລະ ຈະຕດິຕ ັ່ ພວົພນັຢັ່າງສະໝ  າສະເໝ ກບັສະຖາບນັຄ ັ່ຮ ັ່ວມງານ  ແລະ ກະຊວງສຶກສາແຫັ່ງຊາດ 

  ເຊິັ່ ງເປັນສະຖາບນັດຽວທ ັ່ ມ  ສິດຕດັສິນໃຈໃນການປບັປັ່ຽນຕາຕະລາງສອບເສັງ. 

 

 ປະຕທິິນການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນສາມາດດດັແກໍ້ໄດໍ້ຫ ງັຈາກໄດໍ້ປຶກສາຫາລ ກບັຄະນະຕວົແທນຜ ໍ້ປກົຄອງຮກັຮຽນ

ໃນອງົການຈດັຕ ັໍ້ງຕັ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ (ສະພາໂຮງຮຽນ). 

 

ໃນກ ລະນ ທ ັ່ ມ  ການພິສ ດພບົຜ ໍ້ຕດິເຊ ໍ້ອໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍການຮັ່ວມມ  ກບັ AEFE ພວກເຮົາພໍ້ອມທ ັ່ ຈະດ  າເນ ນມາດຕະການທ ັ່  

ຈ  າເປັນ. 

 

ສ  າລບັຂ ໍ້ສງົໃສ ຫ   ຄ  າຖາມທ ັ່ ກ ັ່ຽວຂໍ້ອງກບັສະຖານະການສະເພາະບກຸຄນົຂອງທັ່ານ ຫ   ໃນກ ລະນ ມ  ການປະກາດຕດິເຊ ໍ້ອ, 

ກະລນຸາຕດິຕ ັ່ ໂຮງຮຽນທາງອ ເມວຕາມທ ັ່ ຢ ັ່ດ ັັ່ງຕ ັ່ ໄປນ ໍ້: infirmier@lfiv.org 

 

ຖໍ້າມ  ວທິ ການປອໍ້ງກນັໃໝັໆ່  ພວກເຮົາຈະແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ທັ່ານຊາບ. 

 

ຂອບໃຈທັ່ານສ  າລບັການຮັ່ວມມ  . 

 


