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Vientiane, le 03 Juin 2020 
 
ທາ່ນຜ ູ້ປກົຄອງທີີີີຮກັແພງ, 

 

 

ກອ່ນອ ່ ນໝດົ ພວກເຮົາຫວງັວາ່ທາ່ນເອງ, ຄອບຄວົທາ່ນ ແລະ ຄນົທີີ່ ທາ່ນຮກັຈະມີີສຂຸະພາບແຂງແຮງ. 

ໃນຄະນະຂຽນຈດົໝາຍສະບບັນີີູ້ ລ ກຫຼານຂອງພວກເຮົາທງັໝດົໄດູ້ກບັຄ ນເຂົູ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນພາຍຫຼງັໄດູ້ຮຽນອອນລາຍເປັນເວລາຫຼາຍກວາ່ 

2 ເດ ອນ. 

 

ກອ່ນອ ່ ນ ຂູ້າພະເຈົູ້າຂໍຂອບໃຈຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ບນັດາຄ ອາຈານ ແລະ ເຈົູ້າໜູ້າທີີ່ ຂອງໂຮງຮຽນໝດົທກຸຄນົທີີ່ ໄດູ້ປະຕິບດັໜູ້າທີີ່  ແລະ 

ຮບັປະກນັການສດິສອນຢາ່ງຕ່ໍເນ ່ອງນີີູ້.ພວກເຮົາສາມາດເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍກບັຜນົສາໍເລັດຂອງການຮຽນ-ການສອນໃນຮ ບແບບອອນລາຍນີີູ້ ເຖງິແມນ່ 

ວາ່ຈະພບົຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນຕອນເລີີູ້ມຕ ົູ້ນກໍ່ຕາມ. ຂູ້າພະເຈົູ້າຍງັຢາກເນັູ້ນເຖງິການເຮັດວຽກທີີ່ ບ່ໍຮ  ູ້ອດິເມ  ່ອຍ ແລະ ຄວາມພູ້ອມຂອງຜ ູ້ອໍານວຍ

ການໃຫຍໂ່ຮງຮຽນ ທາ່ນນາງ Le Roy ໃນໄລຍະທີີ່ ຫຍຸູ້ງຍາກນີີູ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນອາທິດສດຸທູ້າຍເພ ່ ອຮບັປະກນັການເປີີດການຮຽນ-

ການສອນຄ ນໃໝຢ່າ່ງສະດວກຂອງໂຮງຮຽນພວກເຮົາ. 

 

ສະຖານະການການກກັໂຕຢ ່ບູ້ານ ແລະ ການຮຽນອອນລາຍໄດູ້ປ່ຽນແປງລະບບົການຈດັຕ ັູ້ງຂອງໂຮງຮຽນ. ເຖງິວາ່ຈະມີີການປິດໂຮງຮຽນກໍ່ 

ຕາມ ແຕໂ່ຮງຮຽນກໍ່ຍງັມ ີີຄາ່ໄຊູ້ຈາ່ຍປະຈາໍ ໂດຍສະເພາະເງນິເດ ອນຂອງຄ ອາຈານ ແລະ ພະນກັງານຂອງໂຮງຮຽນ. 

ມາດຕະການການປະຫຍດັຄາ່ໄຊູ້ຈາ່ຍສາໍລບັການດາໍເນີີນວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນໃນໄລຍະການກກັໂຕຢ ບ່ ູ້ານກໍ່ໄດູ້ຖ ກປະຕບິດັ. 

 

ເຊ່ັນດຽວກນັພວກເຮົາກໍ່ ບ່ໍສາມາດເມ ີີນເສີີຍຕ່ໍຜນົກະທບົທີີ່ ມ ີີຕ່ໍຊີີວດິສວ່ນຕວົ ແລະ ສະພາບການເງນິຂອງທາ່ນ. 

 

ດູ້ວຍຄວາມຕ ັູ້ງໃຈຈງິທີີ່ ຈະເຮັດໃຫູ້ເກີີດມ ີີຄວາມສມົດນຸ ດ ັງ່ນ ັ ູ້ນຄະນະກາໍມະການຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນຈ ່ງຕອູ້ງການຊວ່ຍເຫຼ ອຜ ູ້ປກົຄອງຢາ່ງສມົເຫດ 

ສມົຜນົແຕມ່ ີີຫຼກັການ" ແລະ ໂດຍບ່ໍສູ້າງຄວາມເສີີຍຫາຍຕ່ໍການຄຸູ້ມຄອງດູ້ານການເງນິຂອງ LFIV. 

LFIV ແມນ່ຂອງພວກເຮົາໝດົທກຸຄນົ, ພວກເຮົາ ຜ ູ້ປກົຄອງ, ນກັຮຽນ, ຄ ອາຈານ ແລະ ພະນກັງານ ຕູ້ອງປະຕບິດັພະລະໜູ້າທີີ່ ຂອງໃຜລາວ 

ເພ ່ ອສາມາດຮກັສາຄວາມສມົດນຸທາງການເງນິຂອງໂຮງຮຽນ. 

 

ດູ້ວຍເຫດນີີູ້ ຄະນະກາໍມະການຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນຈ ່ງໄດູ້ຕດັສິນໃຈຫຼາຍຢາ່ງ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຄາໍແນະນາໍຂອງ A.E.F.E. ທີີ່ ໃຫູ້ແກໂ່ຮງຮຽນ

ໃນເຄ ອຂາ່ຍຂອງຕນົ ເຊິ່ ງໂຮງຮຽນພວກເຮົາເປັນໜ ່ ງໃນນ ັູ້ນ: 

 

ຈະມີີການຫຼຼຸດຄາ່ຮຽນໃຫູ້ທກຸໆຄອບຄວົໃນໄລຍະ ເດ ອນເມສາ ເຖງິ ເດ ອນມຖິນຸາ ແລະ ຈະແບງ່ອອກເປັນ 4 ລະດບັຊ ັູ້ນຮຽນ ອີີງຕາມຄວາມ 

ຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນໃນການຮຽນອອນລາຍດູ້ວຍໂຕເອງ ແລະ ການມີີສວ່ນຮວ່ມຂອງຜ ູ້ປກົຄອງ. 

 

 ສາໍລບັນກັຮຽນຊ ັູ້ນອະນບຸານ:             30% 

 ສາໍລບັນກັຮຽນຊ ັູ້ນປະຖມົ :             20% 

 ສາໍລບັນກັຮຽນຊ ັູ້ນມດັທະຍມົຕ ົູ້ນ:     15% 

 ສາໍລບັນກັຮຽນຊ ັູ້ນມດັທະຍມົປາຍ ຫອູ້ງ Seconde ແລະ Première :  10% 

 

ໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິ ການຫຼຼຸດຄາ່ຮຽນສາໍລບັຄອບຄວົນກັຮຽນທງັໝດົເປັນເງນິຈາໍນວນ 130 000 ໂດລາ.  

 

ການຫຼຼຸດຄາ່ຮຽນໃຫູ້ຄອບຄວົນກັຮຽນນີີູ້ຈະຖ ກປະຕບິດັໃນຮ ບແບບການຫຼຼຸດຄາ່ຮຽນໃນສກົຮຽນຕ່ໍໄປ 2020-2021 ແລະ ໂດຍພາຍໄຕູ້ເງ  ່ອນໄຂ

ທີີ່ ວາ່ ຄາ່ຮຽນຖ ກຊາໍລະໂດຍຜ ູ້ປກົຄອງ ບ່ໍແມນ່ນາຍຈ ູ້າງຂອງຜ ູ້ປກົຄອງເປັນຜ ູ້ຮບັຜິດຊອບ.  
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ຄາ່ຮຽນທີີ່ ຫຼຼຸດໃຫູ້ນີີູ້ແມນ່ນອກເໜ ອອຈາກຄາ່ໄຊູ້ຈາ່ຍທີີ່ ໄດູ້ໄຊູ້ໄປແລູ້ວເຊ່ັນ ບໍລິການລດົຮບັສ ົ່ງນກັຮຽນ, ກດິຈະກາໍນອກໂມງຮຽນ ແລະ ຄາ່ສະ

ໝກັສອບເສັງ (ໂດຍສະເພາະນກັຮຽນຫອູ້ງ Terminales). 
 

ພວກເຮົາແມນ່ກຸມ່ກອູ້ນຄອບຄວົທີີ່ ເຊ ່ ອໝ ັູ້ນໃນລະບບົການສ ກສາຮວ່ມກນັ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄອບຄວົໃນໂຮງຮຽນແມນ່ໜ ່ ງໃນຊບັພະຍາ

ກອນທີີ່ ມ ີີຄາ່ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕູ້ອງຮກັສາໄວູ້. ກຸມ່ກອູ້ນຄອບຄວົທີີ່ ທາ່ນໄດູ້ເລ ອກເຂົູ້າມາເປັນສວ່ນໜ ່ ງນີີູ້ ໄດູ້ສດິສອນໃຫູ້ລ ກຫຼານທາ່ນຮ ູ້ຄນຸ 

ຄາ່ຂອງຄວາມສາມກັຄີີ, ການເຮັດວຽກເປັນກຸມ່ ແລະ ການຊວ່ຍເຫຼ ອເຊິ່ ງກນັແລະກນັ. 

 

ສະຖານະການການກກັໂຕຢ ່ບູ້ານມ ີີຄວາມຍາກລາໍບາກຕ່ໍການດາໍລງົຊີີວດິຂອງໝດົທກຸຄນົ ແຕພ່ວກເຮົາເຊ ່ ອໝ ັູ້ນໃນຄວາມອດົທນົ ແລະ ຄວາມ 

ເຂົູ້າໃຈຂອງທາ່ນ. 

 

ຈ ົງ່ເຊ ່ ອໝ ັູ້ນຕ່ໍຄະນະກາໍມະການຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ທີີ່ ຈະຕ ັູ້ງໝ ັູ້ນເພ ່ ອຊວ່ຍເຫຼ ອທາ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຄນຸຄາ່ຂອງ 

ຄວາມສາມກັຄີີໃນລະບບົການສ ກສາຝຣ ັງ່ຍງັຄງົຢ .່ 

 

ດູ້ວຍຄວາມຂອບໃຈຈາກພວກເຮົາ. 

 

ປະທານຄະນະກາໍມະການຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນ 

Mathieu CHATENET  
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