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ກດົລະບຽບພາຍໃນ 

ຊ  ັ້ນອະນບຸານ-ປະຖມົ ປີການສກຶສາ 2020-2021 
ເອກະສານຖກືຮ  ບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະພາໂຮງຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານ-ປະຖມົ ວ  ນທີ 23/06/2020 

 

1 ຮບູແບບການດາໍເນນີການສິດສອນ:                                                                                                                                                                                                

 ຊ  ົ່ວໂມງຮຽນ: ນ  ກຮຽນມຮີຽນທ ງໝດົ 26 ຊ ົົ່ວໂມງ/ຕໍົ່ ອາທິດ. 

 

ບ  ນດາຊ ົົ່ວໂມງຮຽນມດີ  ົ່ງນີັ້: 

ທີົ່ ໂຮງຮຽນທົ່າເດືົ່ ອ ຊ  ັ້ນອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ :  

 ຕອນເຊົັ້າ : ວ  ນຈ  ນ, ວ  ນອ  ງຄານ, ວ  ນພະຫ ດ ແລະ ວ  ນສກຸ : 8h ຫາ 11h30 ແລະ ວ  ນພດຸ ແຕົ່ 8h ຫາ 12h 

(ຕອນເຊົັ້ານ  ກຮຽນສາມາດເຂົັ້າໃນບໍລີເວນໂຮງຮຽນໄດັ້ນ  ບຕ  ັ້ງແຕົ່ 7h30) 

 ຕອນສວຍ : ວ  ນຈ  ນ, ວ  ນອ  ງຄານ, ວ  ນພະຫ ດ ແລະ ວ  ນສກຸ: 13h30 ຫາ 15h30.  

ຂາດຮຽນ ແລະ ມາໂຮງຮຽນຊາ້ 

ການຂາດຮຽນຕອ້ງແຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນໂດຍຜ ້ປ  ກຄອງ ຫ ຼື ຜ ຮ້ບັຜິດຊອບນກັຮຽນ. ໃນກລໍະນທີີົ່ ມກີານຂາດຮຽນເລຼື້ອຍ, ຄອບຄ  ວຈະຖຼືກເຊນິມາໂອລ້  ມໂດຍ 

ຜ ອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ. ບໍົ່ ອະນຍຸາດໃຫມ້າໂຮງຮຽນຊາ້. 

 

ກດິຈະກາໍການສິດສອນເພີັ້ມສາໍລ  ບນ  ກຮຽນຊ  ັ້ນປະຖມົ (ຮຽນເພີັ້ມ) ຈ  ດຂຶັ້ນທກຸໆວ  ນອ  ງຄານ ແລະ ວ  ນພະຫ ດ ໃນຊ ົົ່ວໂມງພ ກອາຫານທົ່ຽງ ໄຊັ້ເວລາເຄິົ່ ງຊ ົົ່ວໂມງ ແຕົ່ 

13h ຫາ 13h30. ຊ ົົ່ວໂມງຮຽນເພີັ້ມດ  ົ່ງກົ່າວຈະຖກືສະເໜີຕໍົ່ ນ  ກຮຽນບາງຈາໍນວນໂດຍຄູປະຈາໍຫອັ້ງສາໍລ  ບໄລຍະເວລາໃດໜຶົ່ ງ ແລະ ໂດຍໄດັ້ຮ  ບການເຫ ນດຈີາກຜູັ້ປກົຄອງ.  

 

ການຮ  ບຕອັ້ນນ  ກຮຽນ: ນ  ກຮຽນສາມາດເຂົັ້າໃນບໍລີເວນໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະຖກືຮ  ບຕອັ້ນໂດຍບ  ນດາຜູັ້ດແູລນ  ກຮຽນທີົ່ ເດີົ່ ນທາງເຂົັ້າ: ຕອນເຊົັ້າ ນ  ບຕ  ັ້ງແຕົ່ 7h30 ແລະ 

ຕອນສວຍໂດຍຄປູະຈາໍຫອັ້ງ ຕ  ັ້ງແຕົ່ 13h30. ເວລາເຕົັ້າໂຮມນ  ກຮຽນເຂົັ້າຫອັ້ງຮຽນ 8h ແລະ 13h30 (ສາໍລບັນກັຮຽນແຕົ່ຊ  ັ້ນ CP ຫາ CM2 ທີົ່ ເດີົ່ ນກລິາ ແລະ 

ສາໍລ  ບຊ  ັ້ນອະນບຸານທີົ່ ຫອັ້ງຮຽນໂດຍກງົ). ນ  ກຮຽນຈະຢູົ່ພາຍໄຕັ້ຄວາມຮ  ບຜດິຊອບຂອງຄູ.  

ຊ  ົ່ວໂມງເລີກຫ ິ້ນໃນຕອນເຊ ້າທີົ່ ຖຼືກກາໍນ  ດ: ສາໍລ  ບຊ  ັ້ນປະຖມົ ແລະ ຫອງ້ອະນບຸານ PS/MS ແຕົ່ 9h50 ຫາ 10h10, ສາໍລບັຫອງ້ອະນຸບານ GS ແຕົ່ 10h00 ຫາ 10h20.   

 

ພ  ກຜົ່ອນ-ອາຫານທົ່ຽງ: 

 ນ  ກຮຽນມສີອງທາງເລືອກ: ສະໝ ກກນິເຂົັ້າສວຍກ  ບຮັ້ານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຫ ື ອອກກິນເຂົັ້ານອກໂຮງຮຽນ. 

 ນ  ກຮຽນທກຸຄນົທີົ່ ສະໝ ກກິນເຂົັ້າສວຍກ  ບຮັ້ານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ກລໍະນນີີັ້ນ  ກຮຽນຈະບໍົ່ ມສີດິອອກນອກບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ລະຫວົ່າງ 11h30 ຫາ 13h30. 

 ນ  ກຮຽນທີົ່ ກນິເຂົັ້ານອກໂຮງຮຽນ ຜູັ້ປກົຄອງ ຫ ື ຜູັ້ຮ  ບຜດິຊອບທີົ່ ຖກືມອບໝາຍຈາກຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງມາຮ  ບ ເວລາ 11h30, ກລໍະນນີີັ້ນ  ກຮຽນຈະບໍົ່ ມສີດິອອກ 

ນອກບໍລິເວນໂຮງຮຽນເອງຜູັ້ດຽວ. 

 

ຊ ົົ່ວໂມງດແູລນ  ກຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານ: ຊ  ົ່ວໂມງດ  ົ່ງກົ່າວຈະຖກືຮ  ບຜດິຊອບໂດຍພະນ  ກງານດແູລນ  ກຮຽນໃນທກຸໆວ  ນ ແຕົ່ 15h30 ຫາ 16h20 ທີົ່ ໂຮງຮຽນທົ່າເດືົ່ ອ. ຊຶົ່ ງ

ຄົ່າບໍລິການດແູລນ  ກຮຽນນີັ້ໄດັ້ຖກືຄດິໄລົ່ລວມເຂົັ້າໃນຄົ່າຮຽນແລັ້ວ. ທກຸຄ ັງ້ຈະມກີານໝາຍຊືົ່ ນ  ກຮຽນທີົ່ ມໜີັ້າ. 

 

ກດິຈະກາໍນອກໂມງຮຽນ : ກດິຈະກາໍນອກໂມງຮຽນຖກືຈ  ດຂຶັ້ນແຍກຕົ່າງຫາກ. ໂຮງຮຽນຈະຮ  ບຜດິຊອບສະເພາະນ  ກຮຽນທີົ່ ໄດັ້ສະໝ ກ ແລະ ມໜີັ້າໃນຊ ົົ່ວໂມງກດິຈະ 

ກາໍທີົ່ ກາໍນດົເທົົ່ ານ  ັ້ນ. ພາຍຫ  ງເລີກຮຽນກດິຈະກາໍຮຽກຮອັ້ງໃຫັ້ຜູັ້ປກົຄອງຈ ົົ່ງມາຮ  ບລກູຂອງທົ່ານກ  ບຜູັ້ຮ  ບຜດິຊອບໃຫັ້ຕງົເວລາ. 

 ປະຕິທິນປີການສກຶສາ: ປີການສກຶສາດາໍເນນີຂຶັ້ນໃນໄລຍະເວລາ 36 ອາທິດ. ປະຕິທິນມ ືັ້ພ  ກຕົ່າງໆໄດັ້ຖກືສະເໜີຕໍົ່ ກອງປະຊຸມສະພາຊ  ັ້ນອະນບຸານ-

ປະຖມົ ແລະ ໄດັ້ຮ  ບການອະນມຸ  ດໃນກອງປະຊຸມສະພາໂຮງຮຽນ, ໂດຍອີງໃສົ່ຄວມສະດວກສງູສດຸຂອງນ  ກຮຽນ ແລະ ໂດຍການເຫ ນດຈີາກ AEFE.  

 ສະໝ ກຮຽນ: ໃນຊ  ັ້ນອະນບຸານປີທາໍອດິ PS ແມ ົ່ນຮ  ບສະໝ ກເດ ກທີົ່ ມອີາຍ3ຸປີເຕ ມໃນປີການສກຶສາ ເກດີຢົ່າງຊັ້າສດຸ ວ  ນທີ 31 ທ ນວາ. 

ນ  ກຮຽນທີົ່ ຍ  ງບໍົ່ ເຕ ມ3ປີແຕົ່ມພີ  ດທະນາການໄວສາມາດສະໝ ກເຂົັ້າຮຽນຫອັ້ງ PS ໄດ ້ ແຕົ່ໃນກລໍະນທີີົ່ ມບີອົ່ນວົ່າງໃນຊ  ັ້ນຮຽນ ແລະ ໃຫັ້ຮ  ບ

ຮູັ້ນາໍກ  ນວົ່ານ  ກຮຽນດ  ົ່ງກົ່າວຈະຕອັ້ງໄດັ້ຮຽນຊ ໍັ້າຄນືຫອັ້ງ PS ໃນປີການຮຽນຕໍົ່ ໄປ. ຊ  ັ້ນປະຖມົປີທ າອດິຈະຮ  ບສະໝ ກນ  ກຮຽນອາຍ6ຸປີເຕ ມໃນປີການສກຶ

ສາ ເກດີຢົ່າງຊັ້າສດຸ ວ  ນທີ 31 ທ ນວາ.   

ເອກະສານທີົ່ ຕອັ້ງຕິດຂ  ດມາກ  ບແບບຟອມຂໍສະໝ ກຮຽນ: ສາໍເນ າປຶັ້ມສາໍມະໂນຄວົ, ປຶັ້ມຕິດຕາມການສ  ກຢາກ  ນພະຍາດທີົ່ ຈາໍເປ ນ, 

ໃບຍກົຍັ້າຍໂຮງຮຽນຈາກໂຮງຮຽນເກົົ່ າ ແລະ ເອກະສານການຮຽນຖັ້ານ  ກຮຽນໄດັ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນອືົ່ ນມາກອົ່ນ. 

 ຍກົຍັ້າຍໂຮງຮຽນ : ຄອບຄວົຕອັ້ງແຈ ັ້ງໃຫັ້ໂຮງຮຽນຊາບກົ່ຽວກ  ບການເອົາລກູອອກ ຫ ື ຍກົຍັ້າຍໂຮງຮຽນ, ພາຍຫ  ງຊາໍລະຄົ່າຮຽນຄບົຖັ້ວນ ແລະ 

ສ ົົ່ງຄນືປຶັ້ມ ແລະ ອປຸະກອນການຮຽນຕົ່າງໆທີົ່ ຢືມຈາກໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະອອກເອກະສານຍກົຍັ້າຍໂຮງຮຽນທີົ່ ຈາໍເປ ນເພືົ່ ອສາມາດສະໝ ກຮຽນຕໍົ່

ທີົ່ ໂຮງຮຽນໃໝົ່ ແລະ ຈະມອບເອກະສານການຮຽນທ ງໝດົໃຫັ້ຜູັ້ປກົຄອງ. 

 ກລໍະນຈີາໍເປັນ, ຄອບຄວົນ  ກຮຽນທີົ່ ມສີ  ນຊາດຝຣ  ົ່ງສາມາດຂໍທຶນການສກຶສາ. ແບບຟອມຂໍທຶນການສກຶສາສາມາດຂໍຮ  ບເອົາໄດັ້ທີົ່ ພະແນກກງົສນຸຂອງ 

ສະຖານທດູຝຣ  ົ່ງ. ການປະຊຸມເພືົ່ ອພິຈາລະນາ ແລະ ຄ  ດເລືອກເອກະສານຂໍທຶນການສກຶສາຈະປະຊຸມກ  ນ 2ຄ  ັ້ງຕໍົ່ ປີ. 

 

http://www.lyceehoffet.org/
https://www.facebook.com/LFIVientiane/
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2. ການຕິດຕໍົ່ພວົພ  ນລະຫວົ່າງ ຜູັ້ປກົຄອງ ແລະ ຄ:ູ 

 ການປະຊຸມແຕົ່ລະຊ  ັ້ນຮຽນຈະຖກືຈ  ດຂຶັ້ນໃນຕ ົັ້ນປີການສກຶສາ, ໃນໄລຍະປະຊຸມຄຈູະສະເໜີບ  ນດາເປົັ້າໝາຍ ແລະ ໂຄງການໃນປີການສກຶສາປະຈບຸ  ນ; 

ຊຶົ່ ງຜູັ້ປກົຄອງສາມາດຖາມຄາໍຖາມທົົ່ວໄປທີົ່ ກົ່ຽວກ  ບການໄຊັ້ຊວີດິໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫັ້ອງຮຽນ. ອາດຈະມກີານຈ  ດປະຊຸມອືົ່ ນໆອກີໃນໄລຍະປີການສກຶສາ. 

 ນ  ກຮຽນແຕົ່ລະຄນົຈະມປຶີັ້ມຕິດຕາມການຮຽນຂອງຕນົທີົ່ ຮວບຮວມຂໍັ້ມນູ ແລະ ເອກະສານຕົ່າງໆກົ່ຽວກ  ບການໄຊັ້ຊວີດິໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫອັ້ງຮຽນ, 

ໃຫັ້ຜູັ້ປກົຄອງຈ ົົ່ງເປີດອົ່ານຢົ່າງສະໝ ໍົ່າສະເໝີ ແລະ ເຊ ນຮ  ບຮູັ້. ປຶັ້ມຕິດຕາມນີັ້ຈະຢູົ່ໃນກະເປົາຂອງນ  ກຮຽນສະເໝີ ແລະ ຍ  ງເປ ນອປຸະກອນໄຊັ້ເພືົ່ ອຂໍນ  ດພບົລະ

ຫວົ່າງຜູັ້ປກົຄອງ-ຄູປະຈາໍຫອັ້ງ ແລະ ເພືົ່ ອໃຫັ້ຜູັ້ປກົຄອງໄດັ້ແຈ ັ້ງຂໍອະນຸຍາດລາພ ກສາໍລ  ບເດ ກ.  

 ຜນົການຮຽນນ  ກຮຽນຊ  ັ້ນປະຖມົຈະຖກືລະບໃຸນໃບປະເມນີຜນົການຮຽນທີົ່ ຈະຖກືມອບໃຫັ້ຜູັ້ປກົຄອງໂດຍຕອັ້ງເຊ ນຢ ັ້ງຢືນການໄດັ້ຮ  ບນີັ້; ບາງຄ  ັ້ງຈະມປຶີັ້ມປະມນີຜນົ 

ການຮຽນຕິດຂ  ດໄປນາໍຊຶົ່ ງຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງເຊ ນຮ  ບຮູັ້ ແລະ ຕອັ້ງສ ົົ່ງຄນືໃຫັ້ຄູ.  

 ສາໍລ  ບນ  ກຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານປຶັ້ມຕິດຕາມການຮຽນຈະຖກືມອບໃຫັ້ຜູັ້ປກົຄອງຢົ່າງໜອັ້ຍ 2ຄ  ັ້ງ ໃນປີການສກຶສາ. 

 ຄ,ູ ອາໍນວຍການຊ  ັ້ນອະນບຸານ-ປະຖມົ ແລະ ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ຂອງໂຮງຮຽນພອັ້ມສະເໝີທີົ່ ຈະໃຫັ້ຂໍັ້ມນູ ແລະ ໃຫັ້ຄວາມກະຈ ົ່າງແຈ ັ້ງຕໍົ່ ຜ ູັ້ປກົຄອງ. ສາໍລ  ບເວລາ 

ນອກໂມງຮຽນຈ ົົ່ງແຈ ັ້ງຂໍນ  ດພບົລວົ່ງໜັ້າກອົ່ນສອງສາມມືັ້ ຍກົເວ ັ້ນກລໍະນຮີບີດົ່ວນ. 

 ບດົບ  ນທຶກການປະຊຸມຂອງສະພາໂຮງຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານ-ປະຖມົ, ຂອງສະພາໂຮງຮຽນ ແລະ ຂອງສະພາຄຸັ້ມຄອງໂຮງຮຽນຈະຖກືຕິດໄວັ້ໃຫັ້ອົ່ານທີົ່ ກະດານຂົ່າວ 

ທາງເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ພາຍຫ  ງໄດັ້ຮ  ບການອະນມຸ  ດບດົບ  ນທຶກຈະຖກືລງົໃນເວບໄຊັ້ຂອງໂຮງຮຽນ.  

 ຜູັ້ປກົຄອງຕິດພ  ນກ  ບການໄຊັ້ຊວິິດໃນໂຮງຮຽນຂອງເດ ກໂດຍຜົ່ານຄະນະຜູັ້ຕາງໜັ້າຂອງພວກເຂົາໃນສະພາຄຸັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ໃນສະພາໂຮງຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານ-

ປະຖມົ ແລະ ໃນສະພາໂຮງຮຽນ. 

 ໂຄງການການສກຶສາຊ  ັ້ນອະນບຸານ-ປະຖມົເປ ນສວົ່ນໜຶົ່ ງຂອງໂຄງການການສກຶສາຂອງໂຮງຮຽນ ຊຶົ່ ງນະໂຍບາຍໄດັ້ຖກືກາໍນ ົດົໃຫັ້ປະຕິບ  ດໄຊັ້ສາໍລ  ບໄລຍະ 3ປີ ຫ ື 

4ປີ ສາໍລ  ບທກຸລະດ  ບຊ  ັ້ນຮຽນເພືົ່ ອດາໍເນນີແນວທາງການສຶກສາໃນໄລຍະກາງ,  ໂຄງການການສກຶສາຂອງຊ  ັ້ນອະນບຸານ-ປະຖມົຈະຖກືສະເໜີ, ຖກືນາໍມາພິຈາລະ

ນາ ແລະ ຖກືລງົຄະແນນສຽງຮ  ບຮອງໂດຍສະພາໂຮງຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານ-ປະຖມົ ແລະ ຕໍົ່ ມາໂດຍສະພາໂຮງຮຽນ. 

 

3. ຫ  ກການພືັ້ນຖານໃນການເຄົາລບົສດິດັ້ານການສກຶສາ, ສກຸຂະອານະໄມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: 

 ການສິດສອນ-ສຶກສາ: 

ໂຮງຮຽນພະຍາຍາມຮ  ກສາມາດຕະຖານການສດິສອນໃຫັ້ມຄີນຸນະພາບ : ຄສູອນສວົ່ນໃຫຍົ່ມໃີບປະກາດຮ  ບຮອງຈາກກະຊວງສກຶສາທິການຝຣ   ົ່ງ. ຫ  ກສດູ ແລະ 

ເປົັ້າໝາຍການສດິສອນແມ ົ່ນປະຕິບ  ດຕາມຫ  ກເກນຂອງກະຊວງສກຶສາຝຣ   ົ່ງທີົ່ ໄດັ້ວາງອອກ. 

ຄທີູົ່ ຂາດສອນຈະມຄີອູືົ່ ນມາສອນແທນ ຊຶົ່ ງເປ ນໄປໄດັ້ທີົ່ ຈະເປ ນຄທີູົ່ ໄດັ້ສະໝ ກເພືົ່ ອສອນແທນ, ໃນກລໍະນຈີາໍເປ ນນ  ກຮຽນຈະຖກືແບົ່ງໄປຮຽນຮວົ່ມກ  ບນ  ກຮຽນຫອັ້ງອືົ່ ນ.  

ຜູັ້ປກົຄອງ, ຄ ູແລະ ນ  ກຮຽນເອງ ແຕົ່ລະຄນົຕອັ້ງເຄົາລບົໂມງຮຽນ ແລະ ຕອັ້ງຕງົເວລາ. ການຂໍອະນຸຍາດລາພ ກຂອງນ  ກຮຽນຕອັ້ງມໃີບຢ ັ້ງຢືນເປ ນລາຍລ  ກອ  ກສອນ 

ຈາກຜູັ້ປກົຄອງ ແລະ ຕອັ້ງມອບໃຫັ້ຄປູະຈາໍຫອັ້ງໂດຍກງົ. 

ນ  ກຮຽນແຕົ່ລະຄນົຕອັ້ງມອີປຸະກອນການຮຽນທີົ່ ຈາໍເປ ນທີົ່ ໄດັ້ຮ  ບທ  ງຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ທ ງຈາກຄອບຄວົ. 

ດັ້ວຍເຫດຜນົດັ້ານຄວາມປອດໄພ, ຮຽກຮອັ້ງໃຫັ້ນ  ກຮຽນບໍົ່ ຕອັ້ງເອົາເງນິ ຫ ື ສິົ່ ງຂອງມຄີົ່າມາໂຮງຮຽນເຊ ົ່ ນ : ເຄືົ່ ອງປະດ  ບລາຄາແພງ, ກອັ້ງຖົ່າຍຮູບ ແລະ ອືົ່ ນໆ. 

 

 ສຂຸະພາບ, ສກຸຂະອານະໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ :  

ສະຖາບ  ນການສກືສາຖກືຮ  ກສາໃຫັ້ຢູົ່ໃນສະພາບທີົ່ ສະອາດເໝາະສມົ, ມນີ ໍ ັ້າດືົ່ ມບໍລິສດຸສາໍລ  ບນ  ກຮຽນ ຊຶົ່ ງພວກເຂົາຕອັ້ງມຈີອກກນິນ ໍັ້າຂອງຕນົ, ດວ້ຍເຫດຜ  ນດາ້ນ 

ສກຸຂະອານະໄມ ໂຮງຮຽນຈະບໍົ່ ມຈີອກນ ໍາ້ໃຫອ້ກີຕໍົ່ ໄປ. 

ນ  ກຮຽນທີົ່ ມໜີັ້າໃນໂຮງຮຽນຕອັ້ງຢູົ່ໃນເງ ືົ່ອນໄຂສຂຸະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມຄີວາມສະອາດເໝາະສມົ.  

ອະນຍຸາດໃຫັ້ນ  ກຮຽນເອົາອາຫານວົ່າງຂອງຕນົມານາໍໄດັ້ສາໍລ  ບກນິໃນໄລຍະເລີກເຫ ິັ້ນຕອນເຊົັ້າ:  

- ສາໍລ  ບຊ  ັ້ນອະນບຸານ ອາຫານວົ່າງສາມ  ກຄໃີນຕອນເຊົັ້າຈະຖກືກະກຽມໂດຍຄູປະຈາໍຫອັ້ງ ຜູັ້ປກົຄອງແຕົ່ລະຄນົຈະຖກືຂໍໃຫັ້ປົ່ຽນຜຽນກ  ນ 

ເອົາອາຫານວົ່າງມາ. ອາຫານວົ່າງສາມ  ກຄນີີັ້ຕອັ້ງເປ ນປະເພດໝາກໄມ ັ້ ຫ ື ນມົສ ົັ້ມເທົົ່ ານ  ັ້ນຈ ຶົ່ງຈະໄດັ້ຮ  ບອະນຍຸາດ. 

- ສາໍລ  ບຊ  ັ້ນປະຖມົອາຫານວົ່າງປະເພດໝາກໄມ ັ້ເທົົ່ ານ  ັ້ນຈ ຶົ່ງຈະໄດັ້ຮ  ບອະນຍຸາດ. 

- ໝາຍເຫດ: ຫັ້າມນາໍເຂົັ້າໜມົປະເພດດ  ົ່ງກົ່າວເຂົັ້າມາໃນໂຮງຮຽນ: ສະວງິໂກມ, ເຂົັ້າໜມົອມົ, ເຂົັ້າໜມົຫວານ, ມ  ນຝຣ  ົ່ງຈນື, ໝີົ່ ແຫັ້ງ, 

ນ ໍັ້າອ  ດລມົ ຫ ື ນ ໍັ້າຫວານ .... ໃນກລໍະນຍີ  ກເວັນ້ ເຂ ້າໜ  ມເຄັກວນັເກດີ ແລະ ອາຫານວົ່າງບາງປະເພດໄດັ້ຮ  ບອະນຍຸາດໃຫັ້ເອົາມາໄດັ້ເພືົ່ ອ

ສະຫ ອງບາງງານ. 

- ຫັ້າມເອົານ ໍັ້າດືົ່ ມ ຫ ື ອາຫານເຂົັ້າມາກນິໃນຫອັ້ງສະໝດຸເດ ດຂາດ.  

ໃນກລໍະນທີີົ່ ນ  ກຮຽນມບີ  ນຫາສຂຸະພາບບໍົ່ ສາມາດມາຮຽນໄດັ້, ຄອບຄວົຕອັ້ງແຈ ັ້ງທາງໂຮງຮຽນພາຍໃນມືັ້ ທີົ່ ເບີ 021 260 926 ຫ ຼື ແຈງ້ທາງອເີມວ 

secretariat.primaire@lfiv.org ພາຍຫ  ງກ  ບເຂົັ້າມາຮຽນຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງຂຽນຈດົໝາຍແຈ ັ້ງຂາດແນບໃສົ່ປືັ້ມຕິດຕາມການຮຽນ ຫ ື ຂຽນແຍກເປ ນຈດົໝາຍຕົ່າງຫາກ. 

ໂຮງຮຽນມຫີອັ້ງຮ  ກສາພະຍາບານ ຊຶົ່ ງເປ ນສະຖານທີົ່ ຕັ້ອນຮ  ບ ແລະ ຮບັຟງັ ເປີດປ ກກະຕິໃນເວລາຮຽນ. ການປະຖ  ມພະຍາບານເບຼື້ອງຕ  ນ້ຮບັຜິດຊອບໂດຍພະຍາບານ

ຂອງໂຮງຮຽນທີົ່ ມອີປຸະກອນເໝາະສມົ ຫ ື ໃນກລໍະນພີະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນບໍົ່ ຢູົ່ ການປະຖ  ມພະຍາບານຈະຖຼືກຮບັຜດິຊອບໂດຍພະນ  ກງານຂອງໂຮງຮຽນຜູັ້ທີົ່ ໄດັ້ຮ  ບ

ການຝກຶອບົຮມົເປ ນຢົ່າງດ.ີ 

ໃນກລໍະນເີກດີອບຸດັຕເິຫດ ຫ ຼື ມບີນັຫາດາ້ນສຂຸະພາບທີົ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງການການຮກັສາຈາກແພດ ຖາ້ຈາໍເປັນໂຮງຮຽນຈະຕິດຕໍົ່ ຜ  ປ້  ກຄອງ ແລະ ໃຫຄ້າໍປຶກສາ. ໃນກລໍະນີ

ສກຸເສນີເຖງິແກົ່ຊວີດິ ແລະ ຖາ້ບໍົ່ ສາມາດຕິດຕໍົ່ ຜ  ປ້  ກຄອງໄດ ້ໂຮງຮຽນຈະແຈງ້ຂໍຄວາມຊົ່ວຍເຫ ຼືອຈາກໜົ່ວຍກ ໄ້ພນະຄອນຫ ວາງ. 
 

ໃນກລໍະນມີປີ  ນຫາສຂຸະພາບໄລຍະຍາວ ຫ ື ອາການແພັ້ຕົ່າງໆທີົ່ ຕັ້ອງການໄຊັ້ຢາເປ ນປະຈາໍພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ໜ ງສສື  ນຍາກົ່ຽວຂອັ້ງຈະຖກືເຮ ດຂຶັ້ນລະຫວົ່າງໂຮງຮຽນ 

ແລະ ຜູັ້ປກົຄອງ PAI (ໂຄງການຮ  ບຕອັ້ນສົ່ວນບກຸຄນົ). 

ຕາມກດົລະບຽບຂອງປະເທດຝຮ  ົ່ງ ການຢັ້ຽມຢາມທາງການແພດຈະຖກືຈ  ດຂືຶັ້ນສາໍລ  ບນ  ກຮຽນຊ  ັ້ນ GS ແລະ ຊ  ັ້ນ CM2. 

 

 ຄວາມປອດໄພທາງດັ້ານຮົ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ:  

http://www.lyceehoffet.org/
https://www.facebook.com/LFIVientiane/
mailto:secretariat.primaire@lfiv.org
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 ຫັ້າມພຶດຕິກາໍທີົ່ ຮນຸແຮງ, ເກມການລະຫ ິັ້ນ ແລະ ວ  ດຖຸທີົ່ ອ  ນຕະລາຍ. 

 ຫັ້າມນ  ກຮຽນເຮ ດທກຸໆພຶດຕິກາໍ, ທົ່າທາງ ຫ ື ຄາໍເວົັ້າທີົ່ ແຕະຕອັ້ງເຖິງໜັ້າທີົ່  ຫ ື ບກຸຄນົທີົ່ ເປ ນຜູັ້ໃຫຍົ່ ຫ ື ໝູົ່ນ  ກຮຽນເອງ. 

 ຫັ້າມຄວາມຮນຸແຮງທກຸຮບູແບບໃນໂຮງຮຽນເຊ ົ່ ນ : ການຂ ົົ່ມຂູົ່, ການເວ ້າເຢ້ິຍຢນັ, ການຄກຸຄາມ, ການລົ່ວງລະເມດີ, ການສໍັ້ໂກງ, ການກ  ົ່ນແກັ້ງ, 

ການທາໍຮັ້າຍຮົ່າງກາຍ, ການຂູົ່ເອົາຊ  ບສນິ...  

 

ໂຮງຮຽນມມີາດຕະການຮ  ກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການອບົພະຍບົ. ການຝກຶຊັ້ອມລີັ້ໄພໃນອາຄານ ຫ ື ໜີໄພອອກນອກອາຄານຈະຖກືປະຕິບ  ດ 3ຄ  ັ້ງ ຕໍົ່ ປີການສກຶສາ.  

ໂຮງຮຽນຈະຮ  ບຜິດຊອບ ແລະ ຄຸັ້ມຄອງອບຸ  ດຕິເຫດທີົ່ ເກດີຂຶັ້ນກ  ບນ  ກຮຽນໃນໂມງຮຽນ ແລະ ໃນໂມງກດິຈະກາໍທີົ່ ຖກືກາໍນດົໂດຍໂຮງຮຽນເທົົ່ ານ  ັ້ນ. 

ສາໍລ  ບນ  ກຮຽນຊ  ັ້ນອະນບຸານຜູັ້ປກົຄອງງຕອັ້ງມາສ ົົ່ງ ແລະ ມາຮ  ບດັ້ວຍຕນົເອງທີົ່ ຫອັ້ງຮຽນຕາມໂມງຮຽນ. ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງຖັ້າຮ  ບເດ ກຢູົ່ດ ັ້ານໜັ້າປະຕຫູອັ້ງຮຽນ ແຕົ່ບໍົ່ ໃຫັ້

ລໍຖັ້າຕໍົ່ໜັ້າປົ່ອງຢັ້ຽມ ເພືົ່ ອເປ ນການບໍົ່ ລບົກວນການຮຽນຂອງເດ ກໃນຫັ້ອງ. ສາໍລ  ບນ  ກຮຽນຊ  ັ້ນປະຖມົ ຜູັ້ປກົຄອງບໍົ່ ໄດັ້ຮ  ບອະນຸຍາດໃຫັ້ເຂົັ້າໃນບໍລິເວນຫອັ້ງຮຽນໃນໂມງ 

ຮຽນ, ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງມາສ ົົ່ງ ແລະ ຖັ້າຮ  ບເດ ກທີົ່ ດ ັ້ານໜັ້າເດີົ່ ນຮ  ບຕອັ້ນຂອງໂຮງຮຽນເທົົ່ ານ  ັ້ນ.  

ໃນກລໍະນມີາຮ  ບເດ ກຊັ້າຫ  ງເລີກຮຽນ, ຄອບຄວົຕອັ້ງໂທແຈ ັ້ງໂຮງຮຽນໄວທີສດຸເພືົ່ ອໃຫັ້ໂຮງຮຽນສາມາດຊອກຫາວທີິຈ  ດການທີົ່ ຈາໍເປ ນ.  

ໃນໂມງຮຽນປກົກະຕິ ແລະ ໃນໂມງກດິຈະກາໍນອກໂມງຮຽນທີົ່ ຖກືກາໍນດົ ນ  ກຮຽນຈະຢູົ່ພາຍໄຕັ້ຄວາມຮ  ບຜດິຊອບຂອງຄ,ູ ຍກົເວ ັ້ນກໍລະນພິີເສດ.  

ບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ຜູັ້ປກົຄອງເຂົັ້າມາໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນຕາມໃຈ, ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງແຈ ັ້ງຂໍອະນຸຍາດເຂົັ້າໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນກ  ບພະນ  ກງານຮ  ກສາຄວາມປອດໄພທີົ່ ປະຕທູາງ 

ເຂົັ້າເພືົ່ ອຮ  ບບ  ດຜູັ້ຢັ້ຽມຢາມ.  

ຄອບຄວົເປ ນຜູັ້ຮ  ບຜດິຊອບເດ ກໃນເວລານອກໂມງຮຽນປກົກະຕິ ແລະ ນອກໂມງກດິຈະກາໍ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະກອົ່ນເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຫ  ງເລີກຮຽນ.  

ເພືົ່ ອເປ ນການຫ ີກລົ່ຽງອບຸ  ດຕິເຫດທີົ່ ອາດເກດີຂຶັ້ນ, ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງເອົາໃຈໃສົ່ລະມ  ດລະວ  ງຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົໃນໄລຍະເຂົັ້າ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ.  

ຂໍັ້ແນະນາໍສາໍລ  ບຜູັ້ປກົຄອງທີົ່ ຂ  ບຂີົ່ ລດົ: 

 ບໍົ່ ໃຫັ້ກດີຂວາງການສ  ນຈອນຕາມຖະໜນົທົ່າເດືົ່ ອ ; 

 ບໍົ່ ໃຫັ້ກດິຂວາງທາງມ ັ້າລາຍ ; 

 ໃຫັ້ລະມ  ດລະວ  ງສງູສດຸຄວາມປອດໄພໃນການໄປມາຂອງເດ ກຕາມຖະໜນົ. 

ຂໍແຈ ັ້ງຕືົ່ ມວົ່າສະຖານທີົ່ ຈອດລດົດັ້ານໃນໂຮງຮຽນແມ ົ່ນສາໍລ  ບພະນ  ກງານຂອງໂຮງຮຽນເທົົ່ ານ  ັ້ນ, ຫາ້ມບກຸຄ  ນອຼືົ່ ນຍົ່າງຜົ່ານ. 

 

 ການຮ  ກສາຄວາມລ  ບ ແລະ ການປ ບໂຕ: 

ໂຮງຮຽນກຄໍພືະນ  ກງານຂອງໂຮງຮຽນຈະຮ  ກສາເປ ນຄວາມລ  ບຂໍັ້ມນູສວົ່ນໂຕກົ່ຽວກ  ບຄອບຄວົນ  ກຮຽນທີົ່ ປະກອບມ ີອເີມວ ແລະ ເບີຕິດຕໍົ່ . ໃນໄລຍະຍືົ່ນໃບສະ 

ໝ ກຮຽນ ຫ ື ສະໝ ກຮຽນຕໍົ່ ໃຫັ້ເດ ກ ຜູັ້ປກົຄອງສາມາດເລືອກອະນຸຍາດ ຫ ື ບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ໂຮງຮຽນເຜີຍແຜົ່ອີເມວຂອງໂຕເອງໃຫັ້ຜູັ້ຕາງໜັ້າຜູັ້ປກົຄອງໃນສະມາ 

ຄມົຕົ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ. ນອກນ  ັ້ນຂໍັ້ມນູຂອງຄອບຄວົ ແລະ ນ  ກຮຽນທີົ່ ມາໃໝົ່ຈະຖກືເກ ບຮ  ກສາໄວັ້ຢົ່າງດເີພືົ່ ອຄວາມສະດວກໃນການປ ບໂຕຂອງພວກເຂົາ. 

 

4. ການເຄົາລບົສະຖາບ  ນການສກຶສາ: 

ຜູັ້ໃຫຍົ່ ແລະ ນ  ກຮຽນເອງຄວນນຸົ່ງຖໃືຫັ້ເໝາະສມົກ  ບການໄຊັ້ຊວີດິຮວມໝູົ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເໝາະສ  ມກບັສິົ່ ງທີົ່ ຈາໍເປັນທີົ່ ເກດີຈາກການຮຽນຮ .້ 

ນ  ກຮຽນເອງກໍົ່ຄຄືອບຄວົຫັ້າມບໍົ່ ໃຫັ້ສະແດງພຶດຕິກາໍ, ກລິິຍາທົ່າທາງ ຫ ື ຄາໍເວົັ້າທີົ່ ແຕະຕອັ້ງກຽດ ແລະ ສ  ກສຂີອງພະນ  ກງານໃນສະຖາບ  ນການສກຶສາ.  

ເຊ ົ່ ນດຽວກ  ນນ  ກຮຽນ ແລະ ຄອບຄວົຈ ົົ່ງເອົາໃຈໃສົ່ໃນການເຄົາລບົຊຶົ່ ງກ  ນແລະກ  ນໃນສະຖາບ  ນການສກຶສາ. 

ພະນ  ກງານທີມງານສດິສອນຂອງໂຮງຮຽນຫັ້າມສະແດງທກຸໆພຶດຕິກາໍຄວາມຮນຸແຮງ, ກລິິຍາທົ່າທາງ, ຄາໍເວົັ້າທີົ່ ສະແດງເຖິງການແບົ່ງແຍກ ຫ ື ຄາໍເວົັ້າດໝິູົ່ ນນ  ກຮຽນ 

ຫ ື ຄອບຄວົຂອງພວກເຂົາ. 

ອງີຕາມຂໍັ້ກາໍນດົມາດຕາ L141-5-1 ຂອງກດົໝາຍວົ່າດັ້ວຍການສກຶສາ, ຫັ້າມນ  ກຮຽນໃສົ່ສິົ່ ງຂອງທີົ່ ເປ ນສ  ນຍາລ  ກ ຫ ື ນຸົ່ງຖືທີົ່ ສະແດງເຖງິການເຜີຍແຜົ່ສາດສະໜາ. 

 

ໂທລະສບັມ ຼືຖຼື ແລະ ອປຸະກອນເອເລັກໂທນກິອຼືົ່ ນໆ : ໂທລະສບັມ ຼືຖຼືໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ອ າມາໂຮງຮຽນໄດແ້ຕົ່ຕອງ້ມອດໄວໝ້  ດມ ຼື ້ທງັໃນໄລຍະໂມງຮຽນ, ທງັໃນໄລ 

ຍະເລີກຫ ິ້ນ ແລະ ທງັໃນໄລຍະອາຫານສວຍ. ອປຸະກອນເອເລັກໂທນິກບາງຢົ່າງເຊັົ່ ນ: ຄອມພິວເຕິ້ຂະໜາດນອຍ້, ຄອມພິວເຕີ້ທ  ົ່ວໄປ ນກັຮຽນສາມາດເອ າມາໂຮງຮຽນ 

ໄດແ້ຕົ່ໃນກລໍະນີໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກຄ  ແລະ ຕອງ້ນາໍໄຊກ້ົ່ຽວກບັການສກຶສາເທ ົ່ ານ ັນ້. ຖາ້ນກັຮຽນຜ ໃ້ດບໍົ່ ປະຕິບດັຕາມກ  ດລະບຽບໂດຍເປີດນາໍໄຊອ້ປຸະກອນທີົ່ ກົ່າວມາ 

ຂາ້ງເທິງ, ຜ ກ້ ົ່ຽວຈະຖຼືກຫາ້ມບໍົ່ ໃຫເ້ອ າອປຸະກອນດ ັົ່ງກົ່າວມາໂຮງຮຽນໂດຍບໍົ່ ມກີາໍນ  ດ ຊຶົ່ ງອາດຖຼືກຫາ້ມຈ  ນເຖງິທາ້ຍປີການສກຶສາ. ພາຍຫ ງັເລີກຮຽນ ແລະ ໃນກລໍະນຈີາໍ 

ເປັນນກັຮຽນສາມາດຂໍໂທລະສບັຫາຜ ປ້  ກຄອງໄດກ້ບັຜ ດ້ ແລນກັຮຽນ ຫ ຼື ທີົ່ ຫອງ້ການເລຂາ. 

 

• ການບໍົ່ ເຄ າລ  ບກ  ດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ : 

ຄ ຄວນຈາໍແນກຄວາມແຕກຕົ່າງລະຫວົ່າງບ  ດລ  ງໂທດຕໍົ່ ການທີົ່ ນກັຮຽນມາໂຮງຮຽນຊາ້ ແລະ ຕໍົ່ ການບໍົ່ ຕ ັງ້ໃຈຮຽນ, ນີແ້ມ ົ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນການສດິສອນຂອງຄ ທີົ່  

ມຜີ  ນຕໍົ່ ການໄຊຊ້ວີດິໂດຍລວມໃນໂຮງຮຽນຂອງນກັຮຽນ.  

ໃນກລໍະນບໍີົ່ ປະຕິບດັຕາມກ  ດລະບຽບເຫ  ົ່ ານີ້, ຄ ຈະມກີານວາງບ  ດລ  ງໂທດຕໍົ່ ນກັຮຽນ, ໃນກລໍະນໃີດກໍົ່ຕາມບ  ດລ  ງໂທດຈະບໍົ່ ກົ່ຽວຂອງ້ກບັການຮຽນ ຫ ຼື ການສອບເສັງ. 

ບ  ດລ  ງໂທດຈະຢ ົ່ໃນຮ ບແບບການສກຶສາ, ສະເພາະບກຸຄ  ນ, ໂດຍຈະຕອງ້ອະທິບາຍໃຫນ້ກັຮຽນຮບັຊາບ ແລະ ລ  ງໂທດຈາກໜອຍ້ຫາຫ າຍອງີຕາມຄວາມຜດິ, ຕອງ້ອະ 

ທິບາຍໃຫ້ເດັກຮ ເ້ຖງິຄວາມຜດິຕ  ນເອງ. 

ສາໍລບັຊ ັນ້ອະນຸບານ, ພາຍຫ ງັປຶກສາຫາລຼືກບັຜ ປ້  ກຄອງ ແລະ ໂດຍໄດຮ້ບັການເຫັນດຈີາກອາໍນວຍການໃຫຍົ່ຂອງໂຮງຮຽນ ທົ່ານອາໍນວຍການຊ ັນ້ອະນບຸານ-ປະຖ  ມ 

ຖ  ມມສີດິໃຫນ້ກັຮຽນຢດຸຕິຮຽນຊ  ົ່ວຄາວ. ໃນກລໍະດ ັົ່ງກົ່າວໂຮງຮຽນຈະຕິດຕໍົ່ ຜ  ປ້  ກຄອງຢົ່າງສະໝ ໍົ່າສະເໝີເພຼືົ່ ອຕິດຕາມການປບັໂຕຂອງນກັຮຽນ ແລະ ເພຼືົ່ ອໃຫ້ພວກເຂ າສາ 

ມາດກບັເຂ ້າມາຮຽນຄຼືນໃຫໄ້ວທີົ່ ສດຸ. 

ໃນກລໍະນຄີວາມຜດິຮາ້ຍແຮງ ຜ ປ້  ກຄອງ ແລະ ນກັຮຽນຈະຖຼືກເຊນີມາປະຊຸມກບັຄ ປະຈາໍຫອງ້ໂດຍການເຂ ້າຮ ົ່ວມຂອງທົ່ານອາໍນວຍການຊ ັນ້ອະນບຸານ-ປະຖ  ມ ຫ ຼື ທົ່ານ 

ອາໍນວຍການໃຫຍົ່ຂອງໂຮງຮຽນເພຼືົ່ ອໃຫຮ້ບັຊາບນາໍກນັຄວາມຜດິ, ຜ  ນກະທ ບ ແລະ ການຍອມຮບັການປບັປຸງໂຕທີົ່ ຈາໍເປັນ. 
ເອກະສານຖກືຮ  ບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະພາໂຮງຮຽນ ວ  ນທີ 25/06/2019. 

ໄດັ້ອົ່ານ ແລະ ຮ  ບຮູັ້,                ຜູັ້ປກົຄອງ,   

       ນ  ກຮຽນ, 

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

