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ກດົລະບຽບພາຍໃນ 

ຊ ັັ້ນມດັທະຍມົ (ມ.ຕ ົັ້ນ – ມ.ປາຍ) 2020-2021 

ຄ  ານ  າ 

ໂຮງຮຽນຝຮ ັົ່ງນານາຊາດວຽງຈນັ (LFIV) ເປັນສະຖາບນັການສຶກສາທີົ່ ຈດົຖະບຽນຖ ກຕອັ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຂຶັ້ນກບັເຄ ອຂົ່າຍອງົການເພ ົ່ ອການສດິສອນພາສາຝຣ ັົ່ງໃນຕົ່າງ 

ປະເທດ (AEFE). ກດົລະບຽບພາຍໃນສະບບັນີັ້ມເີປົັ້າໝາຍເພ ົ່ ອຮບັປະກນັການປະຕິບດັສິດ ແລະ ໜັ້າທີົ່ ຂອງຜູູັ້ຊມົໄຊັ້ສະຖາບນັການສກຶສາໃຫັ້ຢູົ່ໃນຂອບເຂດເຄົາລບົຄນຸຄົ່າ 

ແລະ ຫ ກັການພ ັ້ນຖານດັ້ານການສຶກສາຂອງປະເທດຝຣ ັົ່ງ: ເຄົາລບົສາດສະໜາ, ມຄີວາມເປັນກາງ, ຫັ້າວຫນັ/ຕງົຕ ົ່ ເວລາ, ຮ  ົ່າຮຽນ, ອດົທນົ ແລະ ມຄີວາມເຄົາລບົຕ ົ່ ຜ ູັ້ອ ົ່ ນ, 

ເຊັົ່ ນດຽວກນັເຄົາລບົຄວາມສະເໝີພາບດັ້ານໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຕ ົ່ ເດັກຍງິ ແລະ ເດັກຊາຍ, ຮບັປະກນັການຕ ົ່ ຕັ້ານທກຸຮບູແບບຄວາມຮນຸແຮງດັ້ານຈດິໃຈ, ຮົ່າງ 

ກາຍ ແລະ ສນິລະທ  າ ແລະ ຜນົທີົ່ ມາຈາກສິົ່ ງເຫ ົົ່ ານີັ້. ການມສີົ່ວນຮົ່ວມຂອງທຸກຄນົໃນສະຖາບນັການສກຶສາໃນການເຜີຍແຜົ່ຄນຸຄົ່າຂອງປະເທດຝຣ ັົ່ງ ແລະ ອິດທິພນົວດັທະ 

ນະທ  າຝຣ ັົ່ງ. ການເຄົາລບົຊຶົ່ ງກນັແລະກນັລະຫວົ່າງຜູັ້ໃຫຍົ່ ແລະ ເດັກ, ລະຫວົ່າງນກັຮຽນດັ້ວຍກນັເອງ ແລະ ເປັນການສັ້າງໜຶົ່ ງໃນຫ າຍຮາກຖານການດ  າລງົຊີວດິຮົ່ວມກນັ. 

 

1. ຮບູແບບດ  າເນນີການສິດສອນ: 

 ຊ ົົ່ວໂມງຮຽນ 

ໂຮງຮຽນເປີດໃຫັ້ນກັຮຽນເຂົັ້າ ນບັຕ ັັ້ງແຕົ່ 7h30 ຈນົເຖງິ 17h15. 

ຊ ົົ່ວໂມງຮຽນຂອງ ວນັຈນັ, ວນັອງັຄານ, ວນັພະຫດັ ແລະ ວນັສກຸ ເລີັ້ມ 08h00 ແລະ ສິັ້ນສດຸຢົ່າງຊັ້າ 17h10. 

ຊ ົົ່ວໂມງຮຽນຂອງວນັພດຸ ເລີັ້ມ 08h00 ສິັ້ນສດຸຢົ່າງຊັ້າ 12h05 ຍກົເວັັ້ນສ  າລບັບາງວຊິາທາງເລ ອກທີົ່ ອາດຈະມກີານສດິສອນໃນຕອນບົ່າຍ. 

ໃນຕອນເຊົັ້າ ສຽງກະດິົ່ ງຊ ົົ່ວໂມງຮຽນທ  າອດິ 07h55. 

ນກັຮຽນສາມາດຢູົ່ໃນບ ລິເວນໂຮງຮຽນໃນຊ ົົ່ວໂມງຮຽນທີົ່ ລະບຂຸັ້າງເທິງເທົົ່ ານ ັັ້ນ ຍກົເວັັ້ນໃນກ ລະນທີີົ່ ນກັຮຽນມປີະຊຸມທີົ່ ຈດັຂຶັ້ນນອກຊ ົົ່ວໂມງຮຽນ. ວນັເສົາຕອນເຊົັ້າຖ ກກ  ານດົໃຫັ້

ເປັນຊ ົົ່ວໂມງຊົ່ວຍສອນວຽກບັ້ານສ  າລບັນກັຮຽນຊ ັັ້ນ Premières – Terminales ແລະ ສ  າລບັນກັຮຽນຊ ັັ້ນອ ົ່ ນທີົ່ ຖ ກລງົໂທດ. ນກັຮຽນໃນຊ ັັ້ນຮຽນອ ົ່ ນອາດຖ ກຂ ໃຫັ້ມາຮຽນໃນ

ວນັດ ັົ່ງກ ົ່າວເພ ົ່ ອເຮັດວຽກບັ້ານຂອງຕນົໃຫັ້ແລັ້ວ. ນກັຮຽນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອັ້ງຈ  າເປັນຕອັ້ງມໜີັ້າໃນຊ ົົ່ວໂມງຮຽນດ ັົ່ງກ ົ່າວ. 

ນກັຮຽນຕອັ້ງມາຮອດໂຮງຮຽນຢົ່າງຊັ້າ 5 ນາທີ ກອົ່ນເລີັ້ມຊ ົົ່ວໂມງຮຽນ. 

 

ປະຕິທິນການສກຶສາ 

ປີການສກຶສາດ  າເນນີຂຶັ້ນພາຍໃນ 36 ອາທິດ. ປະຕິທິນພກັຮຽນໄດັ້ຖ ກພິຈາລະນາ ແລະ ຖ ກຮບັຮອງໃນກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານໂຮງຮຽນໂດຍອງີໃສົ່ຜນົປະໂຫຍດຂອງນກັ

ຮຽນເປັນຫ ກັ ແລະ ໄດັ້ຮບັການອະນມຸດັຈາກ AEFE ແລະ ຈາກຜູັ້ຮບັຜິດຊອບໂຮງຮຽນທາງການທດູ. 

 

 ປະຕິທິນການສກຶສາ 2020-2021 

 
 

 ການສະໝກັຮຽນ 

ເອກະສານທີົ່ ຕອັ້ງປະກອບສ  າລບັສະໝກັຮຽນ: ໃບຍກົຍັ້າຍໂຮງຮຽນຈາກໂຮງຮຽນກອົ່ນໜັ້າທີົ່ ຕອັ້ງລະບຊຸ ັັ້ນຮຽນ, ໃບຄະແນນຮຽນ ຫ   ເອກະສານທີົ່ ລະບຄຸ  າເຫັນຂອງສະພາ 

ຫອັ້ງຮຽນທີົ່ ອະນຍຸາດໃຫັ້ຂຶັ້ນຫອັ້ງ, ສ  າເນົາປ ັ້ມສ  າມະໂນຄວົ ຫ   ເອກະສານທີົ່ ລະບອຸະນຍຸາດຈາກຜູັ້ປກົຄອງ, ສ  າເນົາເອກະສານສກັຢາກນັພະຍາດທີົ່ ຈ  າເປັນ. 

 

 ການຍກົຍັ້າຍໂຮງຮຽນ 

ຄອບຄວົຕອັ້ງແຈ ັ້ງໂຮງຮຽນກົ່ຽວກບັການເອົາເດັກອອກຮຽນ ຫ   ຍກົຍັ້າຍໂຮງຮຽນ ໂດຍໃຫັ້ຂຽນແບບຟອມຂ ລາອອກ « ແບບຟອມຂ ຍກົຍັ້າຍໂຮງຮຽນ » ແລະ ຍຶົ່ ນໃຫັ້ຫອັ້ງ 

ການເລຂາ. ໂຮງຮຽນຈະເຮັດໃບຢັັ້ງຢ ນຍກົຍັ້າຍໂຮງຮຽນໃຫັ້ຄອບຄວົສ  າລບັໃຫັ້ເດັກສາມາດສະໝກັຮຽນທີົ່ ໂຮງຮຽນອ ົ່ ນ ຊຶົ່ ງໃບຢັັ້ງຢ ນນີັ້ຈະຖ ກມອບໃຫັ້ຜ ູັ້ປກົຄອງກ ົ່ຕ ົ່ ເມ  ົ່ອຄົ່າ 

ຮຽນທງັໝດົໄດັ້ຖ ກຊ  າລະຄບົຖັ້ວນ ແລະ ນກັຮຽນໄດັ້ສ ົົ່ງອປຸະກອນການສຶກສາທີົ່ ໄດັ້ຢ ມຄ ນໃຫັ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ເອກະສານການຮຽນທງັໝດົຈະຖ ກສ ົົ່ງໃຫັ້ຄອບຄວົ. 

 ການເຄ ົ່ ອນໄຫວຂອງນກັຮຽນ 

ທາງເຂົັ້າ-ອອກຂອງນກັຮຽນຊ ັັ້ນມດັທະຍມົຕອັ້ງຜົ່ານປະຕຫູ ກັຂອງໂຮງຮຽນເທົົ່ ານ ັັ້ນ. ນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ຕ ົັ້ນເຂົັ້າຫອັ້ງຮຽນ ແລະ ມາທີົ່ ເດີົ່ ນຫ ິັ້ນໃນຊ ົົ່ວໂມງພກັຜົ່ອນໂດຍການນ  າພາ 

ຂອງອາຈານສອນ. ຫ ງັຈາກຊ ົົ່ວໂມງຮຽນສດຸທັ້າຍໃນມ ັ້ ນກັຮຽນຕອັ້ງອອກຈາກບ ລິເວນໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນຈະບ ົ່ ຮບັຜິດຊອບອບຸດັຕິເຫດທີົ່ ເກດີຂຶັ້ນກບັນກັຮຽນທີົ່ ບ ົ່ ມຮີຽນ ຫ    

ບ ົ່ ມກີດິຈະກ  າຫຍງັຂອງໂຮງຮຽນ. 
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 ກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນ 

ໂຮງຮຽນຈະຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນທີົ່ ສະໝກັຮຽນກດິຈະກ  າຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຕາຕະລາງທີົ່ ກ  ານດົໄວັ້ເທົົ່ ານ ັັ້ນ. 

 

2. ສິດຂອງນກັຮຽນ ແລະ ເງ  ົ່ອນໄຂໃນການໄຊັ້ສດິຂອງພວກເຂົາ:  

 ສດິສົ່ວນບກຸຄນົຂອງນກັຮຽນແຕົ່ລະຄນົ 

 ມສີດິໄດັ້ຮບັການເຄົາລບົທາງດັ້ານຮົ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ 

 ມສີດິໄດັ້ຮບັການເຄົາລບົອດິສະລະພາບໃນຄວາມຄດິຂອງພວກເຂົາ 

 ມສີດິໄດັ້ຮບັການສຶກສາທີົ່ ປະກອບດັ້ວຍສິດໃນການໄດັ້ຮບັຄ  າປຶກສາແນະແນວ 

 ມສີດິໄດັ້ຮບັການເຄົາລບົໃນການຮຽນ ແລະ ຊບັສນິຂອງພວກເຂົາ 

 ມສີດິໄດັ້ຮບັຂ ັ້ມນູຂົ່າວສານ 

 ມສີດິເຂົັ້າເຖງິອປຸະກອນຂ ັ້ມນູຂົ່າວສານ 

 

 ສດິໃນການສະແດງອອກ 

 ໃນຊ ັັ້ນມ.ຕ ົັ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ ສດິໃນການສະແດງອອກຮົ່ວມກນັຕອັ້ງສະແດງອອກໂດຍຜົ່ານບນັດາຫວົໜັ້າຫອັ້ງ. ຫວົໜັ້າຫອັ້ງຈະຮວບຮວມຄ  າຄິດເຫັນ 

ແລະ ຂ ັ້ສະເໜີຂອງໝູົ່ເພ ົ່ ອນໃນຫອັ້ງຮຽນ ແລະ ສະເໜີຕ ົ່ ສະພາຫອັ້ງຮຽນ ຫ   ສະພາບ ລິຫານໂຮງຮຽນ. 

ເຊັົ່ ນດຽວກນັນກັຮຽນຍງັສາມາດຂ ຄ  າປຶກສາກບັອາຈານປະຈ  າຫອັ້ງ, ກບັທີົ່ ປຶກສາດັ້ານການສກຶສາ ຫ   ກບັທົ່ານອ  ານວຍການໃຫຍົ່ຂອງໂຮງຮຽນ. 

 ສະພາຫວົໜັ້າຫອັ້ງຊ ັັ້ນມ.ຕ ົັ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ (CVCL) ຈະມກີານປະຊຸມກນັຫ າຍຄ ັັ້ງຕ ົ່ ປີ ແລະ ຈະສາມາດກ  ານດົຄ  າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜີຕົ່າງໆ. 

 

3. ພນັທະທີົ່ ຈ  າເປັນຂອງນກັຮຽນ:  

 ມາຮຽນເປັນປກົກະຕິ 

 ມາຮຽນຕງົຕ ົ່ ເວລາ 

 ປະຕິບດັຕາມກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນສະບບັປະຈບຸນັ 

 ໃຫັ້ຄວາມເຄົາລບົຕ ົ່ ສະຖາບນັການສກຶສາທງັໝດົ ແລະ ພະນກັງານຝົ່າຍບ ລິການຂອງໂຮງຮຽນ ທງັກບັບກຸຄນົ ແລະ ຊບັສິນຂອງພວກເຂົາ. 

 ຫັ້າມທກຸການປະພຶດ, ການກະທ  າ ຫ   ທກຸໆຄ  າເວົັ້າທີົ່ ສ ົົ່ງຜນົກະທບົຕ ົ່ໜັ້າທີົ່ ວຽກງານ ຫ   ຕ ົ່ ບກຸຄນົທີົ່ ເປັນຜູັ້ໃຫຍົ່ ຫ   ຕ ົ່ ນກັຮຽນນ  າກນັເອງ (ຄ  າເວົັ້າຖາກຖາງ, 

ການຂ ົົ່ມຂູົ່, ການສ ັ້ໂກງ, ການທ  າຮັ້າຍຮົ່າງກາຍ, ການກ ັົ່ນແກັ້ງ, ການລະເມດີສດິ ແລະ ອ ົ່ ນໆ…). 

 

4. ການໄຊັ້ໂທລະສບັມ ຖ  

ຫັ້າມນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ຕ ົັ້ນ ໄຊັ້ໂທລະສບັມ ຖ ໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດ. ໃຫັ້ມອດ ແລະ ເກບັມ ັ້ຽນໂທລະສບັໄວັ້ບ ົ່ ໃຫັ້ເຫັນ (ໄວັ້ໃນກະເປົາ ຫ   ໃນຕູັ້ເກບັປຶັ້ມ). ມແີຕົ່ນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍ 

ທີົ່ ໄດັ້ຮບັອະນຍຸາດໃຫັ້ໄຊັ້ໂທລະສບັມ ຖ ໄດັ້ແຕົ່ສະເພາະຢູົ່ໃນຫອັ້ງເຮັດກດິຈະກ  າຂອງນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍ ເທົົ່ ານ ັັ້ນ, ເວລານອກເໜ ອຈາກນີັ້ ພວກເຂົາຕອັ້ງມອດໂທລະສບັ ແລະ 

ເກບັມ ັ້ຽນໄວັ້ບ ົ່ ໃຫັ້ເຫັນ. ການໄຊັ້ໂທລະສບັຂອງນກັຮຽນນອກເໝ ອຈາກທີົ່ ກ  ານດົ ໂທລະສບັຈະຖ ກຢຶດໂດຍຜູັ້ຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນຊ ັັ້ນມດັທະຍມົ. 

ການໄຊັ້ໂທລະສບັໃນຫອັ້ງຮຽນເປັນສິົ່ ງຕອັ້ງຫັ້າມ ເຖິງແມ ົ່ນວົ່າຈະມຈີດຸປະສງົສ  າລບັການສກຶສາກ ົ່ຕາມ. ໃນກ ລະນທີີົ່ ກ ົ່ຽວກບັການສກຶສາ ນກັຮຽນສາມາດນ  າໄຊັ້ຄອມພິວເຕິັ້

ຂອງໂຮງຮຽນທີົ່ ມຈີ  ານວນພຽງພ . 

 

5. ການນຸົ່ງຖ  

ໂຮງຮຽນເປັນສະຖານທີົ່ ສ  າລບັການສຶກສາ ດ ັົ່ງນ ັັ້ນການນຸົ່ງຖ ຈ  າເປັນຕອັ້ງມຄີວາມເໝາະສມົ, ບ ົ່ ຢ ົັ້ວ ແລະ ມຄີວາມສະອາດ. ຫັ້າມໃສົ່ເສ ັ້ອຜັ້າທີົ່ ສ ັັ້ນເກນີໄປທີົ່ ເຮັດໃຫັ້ເຫັນສດັ 

ສົ່ວນຂັ້າງໃນ ຫ   ເຫັນຊຸດຊ ັັ້ນໃນ (ເສ ັ້ດຢ ດບາງ, ກະໂປົ່ງສ ັັ້ນ ແລະ ໂສັ້ງຂາສ ັັ້ນຫ າຍ). ເຊັົ່ ນດຽວກນັ ຫັ້າມໃສົ່ມາໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດ: ເສ ອຢ ດທີົ່ ໂຄສະນາສິົ່ ງຜິດກດົໝາຍ, 

ທີົ່ ຂຽນຄ  າຫຍາບ ຫ   ມຮີບູພາບ ແລະ ຄ  າເວົັ້າທີົ່ ບ ົ່ ເໝາະສມົ. ນອກຈາກນ ັັ້ນ ເສ ັ້ອຜັ້າທີົ່ ບ ົ່ ສພຸາບ ຫ   ບ ົ່ ເໝາະສມົກ ົ່ບ ົ່ ໄດັ້ຮບັອະນຍຸາດໃຫັ້ໃສົ່ມາໂຮງຮຽນ (ເຄ ົ່ ອງນຸົ່ງທີົ່ ເປ ັ້ອນ,ຈກີ 

ຂາດ, ເກບີແຕະ). ລາຍຊ ົ່ ຂ ັ້ຫັ້າມໃນການນຸົ່ງຖ ຂອງໂຮງຮຽນຂັ້າງເທິງຍງັມບີ ົ່ ຄບົຖັ້ວນ ດ ັົ່ງນ ັັ້ນຄະນະບ ລິຫານໂຮງຮຽນຈຶົ່ງຂ ສະຫງວນສິດໃນການຕດັສິນລກັສະນະເສ ັ້ອຜັ້າ ຫ   

ການປະພຶດທີົ່ ບ ົ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຈະປະຕິບດັມາດຕະການລງົໂທດຕາມສມົຄວນ. ຫັ້າມ « ໃສົ່ໝວກ » ທກຸຊະນດິໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດ.  

ເສ ັ້ອຢ ດຂອງ LFIV ຈະໃຫັ້ນກັຮຽນຢ ມໃສົ່ ຖັ້າໃນມ ັ້ນ ັ ັ້ນເຫັນວົ່ານກັຮຽນໃສົ່ເສ ັ້ອຜັ້າທີົ່ ບ ົ່ ເໝາະສມົມາໂຮງຮຽນ.  

 

6. ວິຊາກລິາ (EPS) 

  ຊຸດກລິາ 

ນກັຮຽນຕັ້ອງມຊີຸດກລິາຂອງ LFIV (ໂສັ້ງຂາສ ັັ້ນ ແລະ ເສ ັ້ອຍ ດ) ໃນຕ ົັ້ນນກັຮຽນແຈກຢາຍໃຫັ້ໂດຍຈະ ປີການສຶກສາ ຕາມຂະໜາດທີົ່ ຜ ູັ້ປກົຄອງໄດັ້ແຈ ັ້ງໃນແບບຟອມສະໝກັ 

ຮຽນຕ ົ່ ໃນເດ ອນພຶດສະພາ ແລະ ນກັຮຽນຕອັ້ງມເີກບີກລິາຂອງຕນົ. ຖັ້າຕອັ້ງການຊ ັ້ຊຸດກລິາເພີັ້ມ ລາຄາ 1ຊຸດ 15 USD.  

 

 ເຄ ົ່ ອງໄຊັ້ສົ່ວນໂຕ 

ຫັ້າມໃສົ່ເຄ ົ່ ອງປະດບັທີົ່ ມຄີົ່າໃນຊ ົົ່ວໂມງຮຽນວຊິາກລິາ ເພາະມນັອາດເສຍຫາຍໃນຄະນະເຮັດບາງກດິຈະກ  າ ແລະ ອາດເຮັດໃຫັ້ບາດເຈັບ. 

 

 ນກັຮຽນທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດຫ ິັ້ນກລິາທກຸປະເພດ ຫ   ບາງປະເພດ 

ໃນກ ລະນທີີົ່ ນກັຮຽນບ ົ່ ສາມາດຫ ິັ້ນກລິາໄດັ້ຕ  ົ່າກ ົົ່ວ 3 ອາທິດ ໂດຍມໃີບຮບັຮອງແພດ ພວກເຂົາຈະບ ົ່ ໄດັ້ຮບັການຍກົເວັັ້ນ ຈ  າເປັນຕອັ້ງມາຮຽນໃນຊ ົົ່ວໂມງກລິາຕາມປກົກະຕິ. 

ໃນກ ລະນບີ ົ່ ສາມາດຫ ິັ້ນກລິາໄດັ້ຫ າຍກ ົົ່ວ 3 ອາທິດ ໂດຍມໃີບຮບັຮອງແພດ ນກັຮຽນຈະໄດັ້ຮບັການຍກົເວັັ້ນ ບ ົ່ ຕອັ້ງເຂົັ້າຮຽນໃນຊ ົົ່ວໂມງກລິາ. 

ໃນກ ລະນບີ ົ່ ສາມາດຫ ິັ້ນກລິາໄດັ້ໝດົປີການສກຶສາ ນກັຮຽນຕອັ້ງມໃີບຮບັຮອງທາງວຊິາການຈາກເຈົັ້າໜັ້າທີົ່ ຜ ູັ້ທີົ່ ມສີິດອ  ານາດ. ຖັ້າບ ົ່ ສາມາດຫ ິັ້ນກລິາບາງປະເພດໄດັ້ 

ຕອັ້ງມໃິບຢັັ້ງຢ ນຢົ່າງຈະແຈ ັ້ງຈາກແພດ ໃບຮບັຮອງແພດນີັ້ຈະໄຊັ້ເປັນເອກະສານອັ້າງອີງເພ ົ່ ອປບັຮບູແບບກດິຈະກ  າກລິາໃຫັ້ເໝາະສມົ ກບັນກັຮຽນ ແລະ 
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ເພ ົ່ ອໃຫັ້ນກັຮຽນມກີານພດັທະນາດັ້ານການຝຶກແອບກລິາ. ພວກເຂົາສາມາດຝຶກແອບບດົບາດການສກຶສາດັ້ານກລິາອ ົ່ ນໆເຊັົ່ ນ: ຝຶກເປັນກ  າມະການກລິາ, ເປັນຜູັ້ຝຶກສອນ, 

ເປັນຜູັ້ຮບັຜິດຊອບຈບັເວລາແຂົ່ງຂນັ ແລະ ອ ົ່ ນໆ. ການປບັຮບູແບບກດິຈະກ  າກລິາໃຫັ້ເໝາະສມົນີັ້ຈະສາມາດສ ບຕ ົ່ ໄດັ້ກ ົ່ຕ ົ່ ເມ  ົ່ອມໃີບຮບັຮອງແພດ. 

ໃນກ ລະນໃີດກ ົ່ຕາມນກັຮຽນຕັ້ອງມໜີັ້າໃນຊ ົົ່ວໂມງຮຽນກລິາ.  

 

 ການເຂົັ້າໃນສະໝາມກລິາ 

ດັ້ວຍເຫດຜນົດັ້ານຄວາມປອດໄພ, ຫັ້າມນກັຮຽນເຂົັ້າມາໃນບ ລິເວນສະໝາມກລິາ ແລະ ຫັ້າມນ  າໄຊັ້ສະໝາມ ແລະ ອປຸະກອນກລິາເດັດຂາດນອກເໜ ອຈາກຊ ົົ່ວໂມງຮຽນກລິາ 

ຫ   ກດິຈະກ  າທີົ່ ຮບັຜິດຊອບໂດຍຜູັ້ໃຫຍົ່ໂດຍໄດັ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກທາງໂຮງຮຽນ.  

 

7. ຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນ  

ຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນຈະຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນຕະຫ ອດໄລຍະເວລາທີົ່ ພວກເຂົາບ ົ່ ມຊີ ົົ່ວໂມງຮຽນ. ຜູັ້ທີົ່ ຮບັຜິດຊອບຫອັ້ງການນີັ້ແມ ົ່ນທົ່ານທີົ່ ປຶກສາດັ້ານການສກຶສາ (CPE). 

CPE ແມ ົ່ນຈດຸສນູລວມຂອງທກຸໆພາກສົ່ວນຂອງສະຖາບນັການສຶກສາ. ມໜີັ້າທີົ່ ຄຸັ້ມຄອງບາງພາກສົ່ວນຂອງວຽກງານບ ລິຫານທີົ່ ກ ົ່ຽວກບັການສກຶສາຂອງນກັຮຽນ. ໂດຍການ 

ເຮັດວຽກຢົ່າງໄກັ້ຊດິກບັຜ ູັ້ຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນ (ຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນ) ທີົ່ ມໜີັ້າທີົ່ ດແູລນກັຮຽນໃນໄລຍະທີົ່ ພວກເຂົາຢູົ່ໃນຊ ົົ່ວໂມງວົ່າງ. CPE ຈະເຂົັ້າຮົ່ວມໃນການຈດັກດິ 

ຈະກ  າຕົ່າງໆຂອງນກັຮຽນໂດຍຮົ່ວມມ ກບັຜ ູັ້ຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນ. ມໜີັ້າທີົ່ ກະຈາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫັ້ແກົ່ນກັຮຽນ (ຝຶກອບົຮມົຫວົໜັ້າຫອັ້ງ). ມໜີັ້າທີົ່ ຄຸັ້ມຄອງການນ  າໄຊັ້ກດົ 

ລະບຽບພາຍໃນສະບບັປະຈບຸນັ ແລະ ຕິດຕາມການຂາດຮຽນຂອງນກັຮຽນ. ໂດຍການເຮັດວຽກກບັຜູັ້ຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນ, CPE ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນການພດັທະນາໂຄງການ 

ການສຶກສາສະເພາະບກຸຄນົຂອງນກັຮຽນ. CPE ມຄີວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຮບັຟງັນກັຮຽນ ຊຶົ່ ງເຮັດໃຫັ້ທງັສອງຝົ່າຍເປັນຄູົ່ສນົທະນາທີົ່ ເຂົັ້າໃຈກນັໂດຍສະເພາະໃນການ 

ຕິດຕາມການສຶກສາສະເພາະບກຸຄນົຂອງນກັຮຽນ. 

 

8. ມາໂຮງຮຽນເປັນປກົກະຕິ ແລະ ຕງົຕ ົ່ ເວລາ  

ການສະໝກັເຂົັ້າຮຽນທີົ່ ໂຮງຮຽນໝາຍເຖິງຄອບຄວົໃຫັ້ຄ  າໝ ັັ້ນວົ່າຕອັ້ງພາລກູຫ ານຂອງຕນົມາໂຮງຮຽນຢົ່າງເປັນປກົກະຕິ ອງີຕາມເນ ັ້ອໃນດັ້ານກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບ. 

 

  ຂາດຮຽນ ແລະ ມາຊັ້າ 

ຜູັ້ປກັຄອງຕອັ້ງແຈ ັ້ງທາງໂຮງຮຽນເປັນໄປໄດັ້ໃຫັ້ໄວທີົ່ ສດຸການຂາດຮຽນ ແລະ ມາຮຽນຊັ້າທກຸໆຄ ັັ້ງ. 

 

 ຂາດຮຽນ 

ໃນກ ລະນຂີາດຮຽນທີົ່ ໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້ແລັ້ວໂດຍຄອບຄວົ ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງແຈ ັ້ງຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນໃຫັ້ຊາບທາງອເີມວ vie.scolaire@lyceehoffet.org ຫ   ໂທແຈ ັ້ງ 020 

55 573 405. ໃນກ ລະນຂີາດຮຽນກະທນັຫນັ ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງແຈ ັ້ງຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນໃຫັ້ຊາບໃນຕອນເຊົັ້າຂອງມ ັ້. 

ຈ  ານວນເຄິົ່ ງມ  ັ້ຂາດຮຽນ ຫ   ມາຊັ້າ ຈະຖ ກບນັທຶກໄວັ້ໃນເອກະສານການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

ຖັ້ານກັຮຽນຂາດຮຽນຫ າຍກວົ່າ 1 ອາທິດ  ເນ ົ່ອງຈາກບນັຫາສຂຸະພາບ ນກັຮຽນຕອັ້ງມໃີບຢັັ້ງຢ ນແພດທີົ່ ສອດຄອົ່ງກບັໄລຍະຂາດຮຽນ. 

ຖັ້ານກັຮຽນຂາດຮຽນໂດຍບ ົ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ  ຫ   ບ ົ່ ມຂີ ັ້ແກ ັ້ໂຕ ນບັຕ ັັ້ງແຕົ່ການຂາດຮຽນເຄິົ່ ງມ  ັ້ຄ ັ ັ້ງທີສີົ່  ທາງຄອບຄວົຈະໄດັ້ຮບັຄ  າເຕ ອນຄ ັັ້ງທ  າອດິ (ດ  າລດັລງົວນັທີ 18.02.66 

ຫວົຂ ັ້ໜຶົ່ ງໃນມາດຕາ 7). 

 

 ມາຊັ້າ 

ນກັຮຽນທີົ່ ມາຮຽນຊັ້າຕັ້ອງໄປຜົ່ານຜູັ້ຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນເພ ົ່ ອໃຫັ້ຮູັ້ເຫດຜນົ ການມາຮຽນຊັ້າທກຸຄ ັັ້ງຈະຖ ກບນັທຶກລງົໃນລະບບົຂ ັ້ມນູນກັຮຽນ ໂພໂນດ. 

ໃນກ ລະນທີີົ່ ມາຊັ້າຫ າຍຄ ັັ້ງ ຫ   ມາຊັ້າເປັນປະຈ  າ ຜູັ້ປກົຄອງຈະໄດັ້ຮບັແຈ ັ້ງເຕ ອນທາງອເີມວ ແລະ ຈະມກີານປະຕິບດັບດົລງົໂທດຕ ົ່ ນກັຮຽນ.  

 

 ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງນກັຮຽນ 

ການນ  າໄຊັ້ຫອັ້ງຄອມພິວເຕີັ້ : ມແີຕົ່ນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍເທົົ່ ານ ັັ້ນທີົ່ ສາມາດເຂົັ້ານ  າໄຊັ້ຫອັ້ງນີັ້ຕາມຕອັ້ງການ ແຕົ່ຕອັ້ງຂ ອະນຍຸາດຈາກຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນກອົ່ນ ແລະ ມ ີ

ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອການຮຽນ ຫ   ວຽກຄ ົັ້ນຄ ົັ້ວດັ້ານການສກຶສາເທົົ່ ານ ັັ້ນ. ກຸົ່ມນກັຮຽນອ ົ່ ນກ ົ່ສາມາດນ  າໄຊັ້ຫອັ້ງນີັ້ໄດັ້ ຖັ້າຫາກມຜີ ູັ້ໃຫຍົ່ນ  າພາ ແລະ ໃນກ ລະນຫີອັ້ງວົ່າງ. 

ການຈອງນ  າໄຊັ້ຫອັ້ງລວົ່ງໜັ້າຈະໄດັ້ຮບັສິດ. ໃນທກຸໆກ ລະນກີານນ  າໄຊັ້ຫອັ້ງຄອມພິວເຕີັ້ແມ ົ່ນຖ ກຄຸັ້ມຄອງໂດຍຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນ. 

ກດົລະບຽບທ ົົ່ວໆໄປສ  າລບັການນ  າໄຊັ້ອປຸະກອນຄອມພິວເຕິັ້ ຫ   ນ  າໄຊັ້ຫອັ້ງຮຽນອ ົ່ ນໆຈະຖ ກຕິດໄວັ້ໃນຫອັ້ງຮຽນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອັ້ງ (ຫອັ້ງຮຽນວຊີາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, 

ຫອັ້ງຮຽນພາສາອງັກດິ ແລະ ອ ົ່ ນໆ). 

ການນ  າໄຊັ້ຫອັ້ງຮຽນສລີະປະ: ນກັຮຽນທີົ່ ຕອັ້ງການສ ບຕ ົ່  ຫ   ເຮັດວຽກຂອງຕນົໃຫັ້ແລັ້ວສາມາດນ  າໄຊັ້ຫອັ້ງນີັ້ໄດັ້ຖັ້າຫາກວົ່າຫອັ້ງວົ່າງ ແລະ ພາຍຫ ງັໄດັ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກທົ່ານ 

ທີົ່ ປຶກສາດັ້ານການສກຶສາ (CPE).  

ຫອັ້ງສະໝດຸ (ສນູເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມນູ): ນກັຮຽນສາມາດເຂົັ້ານ  າໄຊັ້ຫອັ້ງສະໝດຸໄດັ້ຕາມຕອັ້ງການໃນຊ ົົ່ວໂມງວົ່າງຂອງຕນົ ແລະ ໃນກ ລະນຫີອັ້ງສະໝດຸວົ່າງ, ຖັ້າຕອັ້ງ 

ການເຂົັ້າໄຊັ້ຫອັ້ງສະໝດຸນກັຮຽນຕອັ້ງແຈ ັ້ງຜ ູັ້ຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນກອົ່ນ. 

ເຂົັ້າຫອັ້ງຮຽນ: ກອນເຂົັ້າຫອັ້ງຮຽນ ນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ຕ ົັ້ນຕອັ້ງລ ຖັ້າຄຢູູົ່ຊ ັ ັ້ນລຸົ່ມຂອງອາຄານຮຽນ (ອາຄານ D) 

ນກັຮຽນຈະສາມາດເຂົັ້າໃນຫອັ້ງຮຽນໄດັ້ຕອັ້ງຖ ກນ  າພາໂດຍອາຈານ: 

 08h00 ເລີັ້ມໂມງຮຽນຂອງຕອນເຊົັ້າ  

 10h10 ກບັເຂົັ້າຫອັ້ງຮຽນພາຍຫ ງັຊ ົົ່ວໂມງເລີກຫ ິັ້ນຂອງຕອນເຊົັ້າ  

 13h05 ເລີັ້ມໂມງຮຽນຂອງຕອນບົ່າຍ 

 15h15 ກບັເຂົັ້າຫອັ້ງຮຽນພາຍຫ ງັຊ ົົ່ວໂມງເລີກຫ ິັ້ນຂອງຕອນບົ່າຍ 

 

ສ  າລບັຊ ົົ່ວໂມງຮຽນວຊິາວທິະຍາສາດ ນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍສາມາດເຂົັ້າຫອັ້ງຮຽນໄດັ້ໂດຍກງົ. ຊ ົົ່ວໂມງເຂົັ້າ ແລະ ອອກຫອັ້ງຮຽນ ຫ   

ການຍັ້າຍຫອັ້ງຮຽນຕອັ້ງຢູົ່ໃນຄວາມສະຫງບົ. ໃນຊ ົົ່ວໂມງເລີກຫ ິັ້ນຫັ້າມນກັຮຽນຫ ິັ້ນເກມທີົ່ ມຄີວາມອນັຕະລາຍ. 
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 ຮບູແບບໃນການອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນ 

LFIV ມສີອງຮບູແບບໃນການອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນ ໜຶົ່ ງໃນສອງຮບູແບບນີັ້ໄດັ້ຖ ກເລ ອກຈາກຜູັ້ປກົຄອງນກັຮຽນແຕົ່ລະຄນົໃນຕ ົັ້ນປີການສກຶ. ດັ້ວຍເຫດນີັ້ນກັຮຽນແຕົ່ລະ 

ຄນົຈະມບີດັນກັຮຽຂອງຕນົທີົ່ ໂຮງຮຽນເຮັດໃຫັ້ ແລະ ມອບໃຫັ້ໃນຕ ົັ້ນປີການສຶກສາ. ໃນບດັນກັຮຽນຈະລະບຸຫອັ້ງຮຽນ ແລະ ຮບູແບບໃນການອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນ: ຮບູ 

ແບບນກັຮຽນນອກ (ນກັຮຽນທີົ່ ມສີິດອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນໄດັ້) ຫ   ຮບູແບບນກັຮຽນໃນ (ນກັຮຽນທີົ່ ບ ົ່ ມສີດິອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນ). ດ ັົ່ງນ ັັ້ນນກັຮຽນຈ  າເປັນຕອັ້ງສະ 

ແດງບດັນກັຮຽນຂອງຕນົທກຸຄ ັັ້ງກອົ່ນອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນ. 

ໃນກ ລະນລີ ມບດັ, ນກັຮຽນຕອັ້ງແຈ ັ້ງຕ ົ່ ຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນທີົ່ ຈະອອກປີັ້ອະນຍຸາດໃຫັ້ອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນໃຫັ້ເປັນກ ລະນພິີເສດ. 

ການລ ມບດັນກັຮຽນທຸກຄ ັັ້ງຈະຖ ກບນັທຶກໄວັ້ໃນໂພໂນດ.  

ໃນກ ລະນບີດັເສຍ, ຜູັ້ປກົຄອງສາມາດຂຽນແຈ ັ້ງຂ ບດັໃໝົ່. ລາຄາບດັ 40 000 Kips. 

 

 ຮບູແບບນກັຮຽນນອກ 

ນກັຮຽນສາມາດອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນໄດັ້ຫ ງັຈາກສິັ້ນສດຸຊ ົົ່ວໂມງຮຽນສດຸທັ້າຍໃນຕອນເຊົັ້າ ແລະ ໃນຕອນບົ່າຍ ໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງຮຽນຂອງພວກເຂົາ. 

ໝາຍເຫດ: ໃນເມ ົ່ອນກັຮຽນຢູົ່ໃນຮບູແບບນກັຮຽນນອກ ພວກເຂົາຈະບ ົ່ ສາມາດຮບັປະທານອາຫານທົ່ຽງພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

 

 ຮບູແບບນກັຮຽນໃນ  

ນກັຮຽນຈະບ ົ່ ສາມາດອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນກອົ່ນສິັ້ນສດຸຊ ົົ່ວໂມງຮຽນສດຸທັ້າຍຂອງມ ັ້ ແລະ ຕອັ້ງຮບັປະທານອາຫານທົ່ຽງທກຸມ ັ້ໃນໂຮງຮຽນ. 

 

 ກ ລະນອີ ົ່ ນ 

ສ  າລບັນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ຕ ົັ້ນ ແຕົ່ຫອັ້ງ sixième ຫາ troisième: 

ໃນກ ລະນອີາຈານຂາດສອນ : 

- ຖັ້າຜ ູັ້ປກົຄອງອະນຍຸາດຕ ັັ້ງແຕົ່ຕ ົັ້ນປີຮຽນ, ນກັຮຽນສາມາດກບັບັ້ານໄດັ້ໃນກ ລະນອີາຈານຂາດສອນໃນຊ ົົ່ວໂມງຮຽນສດຸທັ້າຍຕອນບົ່າຍຂອງມ ັ້, 

- ຖັ້າຜ ູັ້ປກົຄອງບ ົ່ ອະນຍຸາດໃຫັ້ນກັຮຽນກບັບັ້ານກອົ່ນຊ ົົ່ວໂມງເລີກຮຽນປກົກະຕິ ໂຮງຮຽນຈະລະບໄຸວັ້ໃນບດັນກັຮຽນ ແລະ ນກັຮຽນຕອັ້ງຢູົ່ໃນ 

ໂຮງຮຽນຈນົເຖງິຊ ົົ່ວໂມງຮຽນສດຸທັ້າຍຕາມຕາຕະລາງຮຽນຂອງພວກເຂົາ. 

ສ  າລບັນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍ ແຕົ່ຫອັ້ງ seconde ຫາ terminale, ນກັຮຽນສາມາດອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນໄດັ້: 

- ນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍທກຸຄນົ (ເຖິງຈະແມ ົ່ນຮບູແບບນກັຮຽນນອກ ຫ   ນກັຮຽນໃນ) ພວກເຂົາຈະມບີດັນກັຮຽນຮບູແບບດຽວກນັໝດົ ແລະ ສາມາດອອກນອກບ  

ລິເວນໂຮງຮຽນຕາມຕອັ້ງການໃນໄລຍະເລີກຫ ິັ້ນ ແລະ ໄລຍະພກັອາຫານທົ່ຽງ.   

- ນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍສາມາດອອກນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນໄດັ້ໃນໄລຍະຊ ົົ່ວໂມງວົ່າງ ຫ   ໃນຊ ົົ່ວໂມງທີົ່ ອາຈານຂາດສອນ. 

ກດິຈະກ  ານອກໂມງຮຽນ ແລະ ສະມາຄມົກລິາ (A.S) :  

- ໂຮງຮຽນຈະຮບັຜິດຊອບສະເພາະນກັຮຽນທີົ່ ມຮີຽນກດິຈະກ  າ ແລະ ໃນຊ ົົ່ວໂມງທີົ່ ກ  ານດົໄວັ້ເທົົ່ ານ ັັ້ນ. 

 

ການຈດັລະບຽບການເຂົັ້າ-ອອກໂຮງຮຽນຖ ກກ  ານດົຂຶັ້ນໂດຍຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນ. ໂຮງຮຽນຈະບ ົ່ ຮບັຜິດຊອບໃນກ ລະນທີີົ່ ນກັຮຽນຢູົ່ນອກບ ລິເວນໂຮງຮຽນ. 

ໃນຕອນຕ ົັ້ນຖ ວົ່າຜ ູັ້ປກົຄອງເຫັນດີກບັກດົລະບຽບດ ັົ່ງກ ົ່າວ, ກງົກນັຂັ້າມຖັ້າຜ ູັ້ປກົຄອງບ ົ່ ເຫັນດີສາມາດຂຽນແຈ ັ້ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

 

 ຫັ້ອງກດິຈະກ  ານກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍ (MDL) 

ຫັ້ອງກດິຈະກ  າດ ັົ່ງກ ົ່າວສາມາດເຂົັ້ານ  າໄຊັ້ໄດັ້ສະເພາະນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍເທົົ່ ານ ັັ້ນ (ແຕົ່ຫອັ້ງ 2
de ຫາ Terminale). MDL ເປັນສະຖານທີົ່ ພກັຜອົ່ນ ຫ   ເຮັດວຽກຂອງນກັຮຽນ 

ຊ ັັ້ນມ.ປາຍ. MDL ສາມາດຖ ກນ  າໄຊັ້ໃນຊ ົົ່ວໂມງເລີກຫ ິັ້ນ, ຊ ົົ່ວໂມງພກັອາຫານທົ່ຽງ ແລະ ຊ ົົ່ວໂມງວົ່າງ. ເງ  ົ່ອນໄຂການນ  າໄຊັ້ MDL ຖ ກຕິດໄວັ້ທີົ່ ຫອັ້ງ ແລະ ຖ ກກ  ານດົຂຶັ້ນ 

ໂດຍບນັດາຫວົໜັ້າຫອັ້ງຮຽນ (CVCL) ແລະ ຄະນະບ ລິຫານໂຮງຮຽນ. ນກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍຕອັ້ງຮບັປະກນັຄວາມສະອາດໂດຍຫັ້າມຮບັປະທານອາຫານໃນຫອັ້ງນີັ້ເດັດຂາດ.  

 

 ກດົລະບຽບການນ  າໄຊັ້ອປຸະກອນຄອມພິວເຕິັ້ 

ໂຮງຮຽນພະຍາຍາມສະໜອງເງ  ົ່ອນໄຂການຮຽນທີົ່ ດທີີົ່ ສດຸໃຫັ້ແກົ່ນກັຮຽນດັ້ານອປຸະກອນຄອມພິວເຕີັ້ ແລະ ການສ ົ່ ສານຕົ່າງໆທາງອນິເຕີເນັດ. ກດົລະບຽບນີັ້ແມ ົ່ນເພ ົ່ ອຮບັປະ 

ກນັການນ  າໄຊັ້ອປຸະກອນຄອມພິວເຕິັ້ຢົ່າງມປີະສດິຕິພາບ ແລະ ມກີານພດັທະນາຂອງອປຸະກອນ. 

ຕິດຄດັມາຂັ້າງລຸົ່ມແມ ົ່ນຂ ັ້ກ  ານດົດັ້ານລະບບົຄອມພິວເຕີັ້ທີົ່ ຖ ກລະບໃຸນກດົໝາຍ ແລະ ຈ  າເປັນຕອັ້ງປະຕິບດັຕາມ : 

 ກດົໝາຍ n°78-17 ວນັທີ 6 ມງັກອນ 1978 ກົ່ຽວກບັ « ກດົໝາຍດັ້ານຄອມພິວເຕີັ້ ແລະ ເສລີພາບ », 

 ກດົໝາຍ n°78-753 ວນັທີ 17 ກ ລະກດົ 1978 ກົ່ຽວກບັການເຂົັ້າເຖິງເອກະສານດັ້ານບ ລິຫານ, 

 ກດົໝາຍ n°85-660 ວນັທີ 3 ກ ລະກດົ 1985 ກົ່ຽວກບັການປກົປອັ້ງໂປແກມຄອມພິວເຕິັ້, 

 ກດົໝາຍ n°88-19 ວນັທີ  5 ມງັກອນ 1988 ກົ່ຽວກບັການຫ ອກລວງທາງຄອມພິວເຕີັ້, 

 ກດົໝາຍ n°92-597 ວນັທີ 1 ກ ລະກດົ 1992 ກົ່ຽວກບັຊບັສນິທາງປນັຍາ. 

ຂ ັ້ກ  ານດົ ແລະ ຂ ັ້ສງັເກດທີົ່ ໄດັ້ລະບໄຸວັ້ໃນກດົລະບຽບການນ  າໄຊັ້ອປຸະກອນຄອມພິວເຕິັ້ແມ ົ່ນໄຊັ້ສະເພາະນກັຮຽນຂອງ LFIV, ຊຶົ່ ງເປັນສວົ່ນໜຶົ່ ງຂອງຫ ກັສດູການສກຶສານ  າໄຊັ້ 

ແຫ ົ່ງຂ ັ້ມນູເຄ ົ່ ອຂົ່າຍຄອມພິວເຕີັ້.  

 

9. ການພວົພນັລະຫວົ່າງ ຜູັ້ປກົຄອງ – ອາຈານ 

ການພບົປະລະຫວົ່າງ ຜູັ້ປກົຄອງ – ອາຈານ ຈະຖ ກຈດັຂຶັ້ນໃນຕ ົັ້ນປີການສຶກສາສ  າລບັແຕົ່ລະຫອັ້ງຮຽນ, ໃນໄລຍະດ ັົ່ງກ ົ່າວອາຈານວຊິາຕົ່າງໆ ແລະ ອາຈານປະຈ  າຫອັ້ງຈະ 

ສະເໜີຜູັ້ປກົຄອງເປົັ້າໝາຍ ແລະ ໂຄງການການສກຶສາຂອງປີຮຽນ. ດ ັົ່ງນ ັັ້ນຜ ູັ້ປກົຄອງຈຶົ່ງສາມາດຖາມຄ  າຖາມທ ົົ່ວໆໄປທີົ່ ກ ົ່ຽວກບັຊວີິດການຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫອັ້ງ 

ຮຽນ. ການພບົປະອ ົ່ ນໆຈະຖ ກຈດັຂຶັ້ນອີງຕາມຄວາມຈ  າເປັນ. 
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 ການສ ົ່ ສານ 

ແຈ ັ້ງການຕົ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນຖ ກຕິດໄວັ້ເທິງກະດານຂົ່າວ ແລະ ຖ ກສາຍໃນຈ ໂທລະພາບ (ເດນີທາງເຂົັ້າດັ້ານໃນໂຮງຮຽນ) ເພ ົ່ ອແຈ ັ້ງຂົ່າວສານຕົ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ 

ແຈ ັ້ງຂົ່າວອາຈານຂາດສອນ. ນອກຈາກນ ັັ້ນ ທກຸໆວນັອງັຄານວາລະສານປະຈ  າອາທິດຂອງໂຮງຮຽນ “Au Fait” ຈະຖ ກຕິດໄວັ້ເທິງກະດານຂົ່າວ, ທີົ່ ເວບໄຊ ແລະ ທີົ່ ເຟດບກຸ 

ໂຮງຮຽນ. 

 

 ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນໃນໂພໂນດ (PRONOTE) 

ໂດຍຜົ່ານລະບບົໂພໂນດ ຜູັ້ປກົຄອງສາມາດກວດສອບອອນລາຍເອກະສານບນັທຶກການຮຽນໃນຫອັ້ງຮຽນຂອງລກູຕນົທີົ່ ລະບຢຸົ່າງຈະແຈ ັ້ງຂ ັ້ແນະນ  າຂອງອາຈານ ແລະ ວຽກ 

ບັ້ານທີົ່ ຕອັ້ງເຮັດ. ນກັຮຽນສາມາດເຂົັ້າລະບບົນີັ້ໄດັ້ຕະຫ ອດເວລາໃນກ ລະນທີີົ່ ພວກເຂົາຈດົວຽກບັ້ານບ ົ່ ທນັໃນຊ ົົ່ວໂມງຮຽນ ຫ   ຂາດຮຽນ. 

ຄະແນນຮຽນທີົ່ ໄດັ້ຮບັຈາກການເຮັດວຽກບັ້ານສາມາດກວດສອບເບິົ່ ງທາງອອນລາຍໄດັ້ທີົ່ ນີັ້. ແນະນ  າໃຫັ້ຜ ູັ້ປກົຄອງເຂົັ້າລະບບົນີັ້ເປັນປະຈ  າເພ ົ່ ອໃຫັ້ຮູັ້ຜນົການຮຽນຂອງລກູ. 

ປຶັ້ມຕິດຕາມການຮຽນຈະຢູົ່ໃນຮບູແບບເອເລັກໂທນກິໂດຍຕອັ້ງເຂົັ້າເບິົ່ ງຜົ່ານລະບບົໂພໂນດ ຊຶົ່ ງເປັນຊອົ່ງທາງການຕິດຕ ົ່ ສ ົ່ ສານທີົ່ ຈ  າເປັນລະຫວົ່າງ LFIV ແລະ ຜູັ້ປກົຄອງ. 

ຮບູແບບ « ປ ັ້ມຕິດຕາມ » ຖ ກທດົແທນໂດຍຮບູແບບເອເລັກໂທນກິໂພໂນດ. ຂ ັ້ມນູກ ົ່ຽວກບັຊວີິດການຮຽນ, ຊວີດິໃນຫອັ້ງຮຽນ ແລະ ຊວີດິໃນໂຮງຮຽນກ ົ່ຈະຖ ກລະບຸໄວັ້ໃນ 

ໂພໂນດເຊັົ່ ນດຽວກນັ. ໂພໂນດເປັນລະບບົເຊ ົ່ ອມຕ ົ່ ລະຫວົ່າງນກັຮຽນ, ຄອບຄວົ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ໂດຍປກົກະຕິໂພໂນດຖ ກໄຊັ້ເພ ົ່ ອຜ ູັ້ປກົຄອງຂ ນດັພບົກບັອາຈານ. ຊ ົ່ ຜ ູັ້ນ  າໄຊັ້ 

ແລະ ລະຫດັຜົ່ານເຂົັ້າລະບບົໄດັ້ຖ ກມອບໃຫັ້ຜ ູັ້ປກົຄອງ ແລະ ນກັຮຽນ. 

 

 ສະພາຫອັ້ງຮຽນ 

ການປະຊຸມສະພາຫອັ້ງຮຽນຖ ກຈດັຂຶັ້ນໃນຕອນທັ້າຍຂອງທກຸໆໄຕມາດ. ການປະຊຸມມເີປົັ້າໝາຍໃຫັ້ຄ  າແນະນ  າທີົ່ ກ ົ່ຽວກບັສະພາບການສກຶສາຂອງນກັຮຽນໂດຍອງີຕາມຈດຸປະ 

ສງົຂອງຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ໃຫັ້ຄ  າແນະນ  າເພ ົ່ ອແກັ້ໄຂຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກທີົ່ ອາດຈະເກດີຂ ັ້ນ, ເພ ົ່ ອພດັທະນາ ແລະ ເພ ົ່ ຶອໄຊັ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນ. 

ຖັ້າເຫັນວົ່າສມົຄວນ ແລະ ເປັນຜນົດີຕ ົ່ ນກັຮຽນ ສະພາຫອັ້ງຮຽນມສີດິສະເໜີໃຫັ້ນກັຮຽນຂຶັ້ນຫອັ້ງ ຫ   ຄັ້າງຫອັ້ງສ  າລບັປີການສກຶສາຕ ົ່ ໄປ. ໃບຄະແນນຮຽນຈະຖ ກມອບໃຫັ້ຄອບ

ຄວົໂດຍອາຈານປະຈ  າຫອັ້ງ ຫ   ໂດຍຫັ້ອງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນ. 

 

  ຕວົແທນຜູັ້ປກົຄອງ 

ໃນໄລຍະຕ ົັ້ນປີການສກຶສາຈະມກີານລງົຄະແນນເລ ອກຕ ັັ້ງຕວົແທນຜູັ້ປກົຄອງເພ ົ່ ອປະຕິບດັໜັ້າທີົ່ ໃນສະພາບ ລິຫານໂຮງຮຽນ ຊຶົ່ ງເປັນອງົການຈດັຕ ັັ້ງທີົ່ ມໜີັ້າທີົ່ ແກ ັ້ໄຂທກຸບນັ

ຫາທີົ່ ກ ົ່ຽວຂັ້ອງກບັການໄຊັ້ຊີວດິໃນໂຮງຮຽນ, ຍກົເວັັ້ນບນັຫາດັ້ານການເງນິຊຶົ່ ງຈະແມ ົ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງສະພາຄຸັ້ມຄອງໂຮງຮຽນທີົ່ ຖ ກບ ລິຫານງານໂດຍຕວົແທນຜູັ້ປກົ

ຄອງທີົ່ ໄດັ້ຮບັການເລ ອກຕ ັັ້ງໃນສະມາຄມົຜູັ້ປກົຄອງນກັຮຽນ. 

ສ  າລບັສະພາຫອັ້ງຮຽນຈະຕອັ້ງມຕີວົແທນຜູັ້ປກົຄອງສອງຄນົຕ ົ່1ຫອັ້ງ. ໂຮງຮຽນຈະພະຍາຍາມຊຸກຍູັ້, ອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮບັປະກນັການເປັນຕວົແທນຜູັ້ປກົຄອງ 

ໃນອງົການຈດັຕ ັັ້ງຕົ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນຊຶົ່ ງເປັນຄູົ່ຮ ົ່ວມງານທີົ່ ຈ  າເປັນ. 

 

 ການແຈ ັ້ງຂົ່າວສານ 

ບດົລາຍງານການປະຊຸມບນັດາອງົການຈດັຕ ັັ້ງຕົ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນຈະຖ ກຕິດໄວັ້ເທິງກະດານຂົ່າວທີົ່ ເດີົ່ ນທາງເຂົັ້າ ແລະ ທີົ່ ເວບໄຊຂອງໂຮງຮຽນໃນໜັ້າເອກະສານທີົ່ ມຄີວາມ 

ປອດໄພ. ກະດານຂົ່າວເພີັ້ມເຕີມຖ ກຕິດຕ ັັ້ງເພ ົ່ ອແຈ ັ້ງຂົ່າວສານທີົ່ ບ ົ່ ກ ົ່ຽວຂອັ້ງໂດຍກງົກບັໂຮງຮຽນ. ເອກະສານທີົ່ ຈະສາມາດຕິດເທິງກະດານຂົ່າວຂອງໂຮງຮຽນຕອັ້ງໄດັ້ຮບັອະ 

ນຍຸາດຈາກທົ່ານອ  ານວຍການໂຮງຮຽນເທົົ່ ານ ັັ້ນ. 

 

 ການກ  ານດົໂຄງການການສກຶສາຂອງໂຮງຮຽນ 

ໃນນີັ້ປະກອບມທີງັໂຄງການການສກຶສາສ  າລບັຊ ັັ້ນອະນບຸານ-ປະຖມົ ຊຶົ່ ງກດິຈະກ  າການສິດສອນທງັໝດົໄດັ້ຖ ກກ  ານດົ ແລະ ຮວບຮວມໂດຍຄ  ານງຶເຖງິຈດຸພິເສດຂອງໂຮງຮຽນ 

ແລະ ຜູັ້ຊມົໄຊັ້. ໂຄງການການສກຶສາດ ັົ່ງກ ົ່າວຈະຖ ກນ  າມາພິຈາລະນາ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງໃນກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານໂຮງຮຽນເພ ົ່ ອປະຕິບດັສ  າລບັໄລຍະ 3ປີ. 

 

10. ການຮກັສາພະຍາບານ 

ໃນໂຮງຮຽນມຫີອັ້ງພະຍາບານ ຊຶົ່ ງເປັນສະຖານທີົ່ ຕັ້ອນຮບັ ແລະ ຮບັຟງັ, ເປີດທກຸໆວນັອງັຄານ ແລະ ວນັພະຫດັ 8h00 ຫາ 13h10 ແລະ 14h10 ຫາ 17h05. 

ພະຍາບານຂອງໂຮງຮຽນຈະດ  າເນນີການຮກັສາຂ ັັ້ນຕ ົັ້ນດັ້ວຍອປຸະກອນທີົ່ ເໜາະສມົ. ໃນກ ລະນທີີົ່ ນກັຮຽນມປີນັຫາສຂຸະພາບໄລຍະຍາວ ຫ   ອາການແພັ້ຕົ່າງໆທີົ່ ຕັ້ອງການໄຊັ້ຢາ

ເປັນປະຈ  າພາຍໃນໂຮງຮຽນ ຜູັ້ປກົຄອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຈະຕອັ້ງເຮັດໜງັສ ສນັຍາທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອັ້ງຮົ່ວມກນັ ເອີັ້ນວົ່າ ໂຄງການດແູລສະເພາະບກຸຄນົ (PAI). 

ສ  າລບັນກັຮຽນທີົ່ ຕອັ້ງການກນິຢາຕາມກ  ານດົເວລາ, ຈ  າເປັນທີົ່ ຜ ູັ້ປກົຄອງຕັ້ອງຂຽນໃບອະນຍຸາດ ແລະ ມອບຢາໄວັ້ທີົ່ ຫອັ້ງພະຍາບານ. ດັ້ວຍເຫດຜນົດັ້ານຄວາມປອດໄພ, 

ຫັ້າມນກັຮຽນເອົາຢາມາກນິເອງເດັດຂາດ. 

ໃນກ ລະນເີກດີອບຸດັຕິເຫດ ຫ   ມບີນັຫາດັ້ານສຂຸະພາບທີົ່ ຈ  າເປັນຕັ້ອງການການຮກັສາດັ້ານການແພດ ໃນກ ລະນຈີ  າເປັນໂຮງຮຽນຈະຕິດຕ ົ່ ຜ ູັ້ປກົຄອງ ແລະ ໃຫັ້ຄ  າປຶກສາ. ໃນກ 

ລະນສີກຸເສນີເຖງິແກົ່ຊວີດິ ແລະ ຖັ້າບ ົ່ ສາມາດຕິດຕ ົ່ ຜ ູັ້ປກົຄອງໄດັ້ ໂຮງຮຽນຈະແຈ ັ້ງຂ ຄວາມຊົ່ວຍເຫ  ອຈາກໜົ່ວຍກູັ້ໄພນະຄອນຫ ວາງ ຫ   ການບ ລິການສກຸເສນີອ ົ່ ນໆທີົ່ ເຫັນວາ

ເໝາະສມົ. 

 

11. ສຂຸະອະນາໄມ, ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

 ສຂຸະອະນາໄມ 

ໂຮງຮຽນເປັນສະຖານທີົ່ ສຶກສາທີົ່ ຕອັ້ງຮກັສາຄວາມສະອາດໃຫັ້ເໝາະສມົ. ມນີ  ັ້າດ ົ່ ມບ ລິສດຸໄວັ້ທກຸຈດຸຂອງໂຮງຮຽນ, ຈອກນ  ັ້າເຮັດດັ້ວຍຊິລິໂຄນທີົ່ ສາມາດພບັໄດັ້ມຈີ  າໜົ່າຍໃຫັ້ 

ນກັຮຽນທີົ່ ຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນ ລາຄາ 25 000 ກບີ. ການຮກັສາຊບັສນິຂອງໂຮງຮຽນໃຫັ້ຢູົ່ໃນສະພາບດ ີແລະ ຮບັປະກນັການຮກັສາສິົ່ ງແວດລັ້ອມແມ ົ່ຄວາມຮບັຜິດ 

ຊອບຂອງນກັຮຽນທກຸຄນົ. 

 

 ສຂຸະພາບ 
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ໃນກ ລະນທີີົ່ ມອີາການເຈັບປົ່ວຍ, ບ ົ່ ສະບາຍ ຫ   ອບຸດັຕິເຫດທີົ່ ເກດີຂຶັ້ນໃນໂມງຮຽນ ນກັຮຽນຈະຖ ກນ  າສ ົົ່ງໄປທີົ່ ຫອັ້ງພະຍາບານທີົ່ ມຕີຽງ ແລະ ອປຸະກອນປະຖມົພະຍາບານ 

ເບ ັ້ອງຕ ົັ້ນ ຫ   ນ  າພາໄປທີົ່ ຫອັ້ງການເລຂາ. ໂຮງຮຽນຈະແຈ ັ້ງຄອບຄວົ ແລະ ການຮກັສາພະຍາບານຈະຖ ກປະຕິບດັທນັທີ. 

ຖັ້ານກັຮຽນຢູົ່ໃນຂ ັັ້ນຕອນການປິົ່ ນປວົໃດໜຶົ່ ງທີົ່ ຕັ້ອງການໄຊັ້ຢາ, ຄອບຄວົຕອັ້ງແຈ ັ້ງເປັນລາຍລກັອກັສອນກບັພະຍາບານ ແລະ ຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນ. ນກັຮຽນສາມາດ

ປະຢາຂອງຕນົໄວັ້ທີົ່ ຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນ ແລະ ກນິຢາຕາມປະລິມານທີົ່ ກ  ານດົໂດຍການຊົ່ວຍເຫ  ອຂອງຜູັ້ຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນ. ການຕິດຕາມດັ້ານການແພດໂດຍພະຍາ 

ບານຂອງໂຮງຮຽນອາດຖ ກສະເໜີຕ ົ່ ນກັຮຽນທີົ່ ເຂົັ້າຮຽນໃນຊ ັັ້ນ 6e ແລະ 2de. ຫັ້າມເດັດຂາດບ ົ່ ໃຫັ້ມກີານຂາຍ ແລະ ການຊກັຊວນໃຫັ້ດ ົ່ ມເຫ ົັ້າ, ສບູຢາ ແລະ 

ໄຊັ້ສານເສບຕິດຜິດກດົໝາຍ. 

 

 ຄວາມປອດໄພ 

11.3.1 ຄວາມປອດໄພຂອງບກຸຄນົ 

ຂ ັ້ແນະນ  າກ ົ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພແມ ົ່ນຖ ກຕິດໄວັ້ໃນແຕົ່ລະຫັ້ອງຮຽນ. ການຝຶກຊັ້ອມລີັ້ໄພໃນອາຄານ ຫ   ໜີໄພອອກນອກອາຄານຈະຖ ກປະຕິບດັ1ຄ ັັ້ງຕ ົ່ ໄຕມາດ. 

 

 ການປະກນັໄພອບຸດັຕິເຫດໃນໂມງຮຽນ 

ໂຮງຮຽນມປີະກນັໄພອບຸດັຕິເຫດທີົ່ ຄຸັ້ມຄອງທກຸກດິຈະກ  າການສກຶສາທີົ່ ຈດັຂຶັ້ນໂດຍໂຮງຮຽນທງັໃນປະເທດ ແລະ ໃນຕົ່າງປະເທດທີົ່ ມຊີາຍແດນຕິດກບັປະເທດລາວ. 

ໃນກ ລະນມີກີານເດນີທາງໄປທດັສະນະສກຶສາທີົ່ ຕົ່າງປະເທດທີົ່ ບ ົ່ ມຊີາຍແດນຕິດກບັປະເທດລາວ ຜູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງໄດັ້ຊ ັ້ປະກນັໄພເດນີທາງໃຫັ້ເດັກຊຶົ່ ງສາມາດຊ ັ້ພອັ້ມກບັ 

ບ ລິສດັປະກນັໄພດຽວກນັ ລາຄາປະມານ 10 USD. 

 

  ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

ໃນໄລຍະຊ ົົ່ວໂມງຮຽນທີົ່ ກ  ານດົໃນຕາຕະລາງຂອງໂຮງຮຽນ ນກັຮຽນຈະຢູົ່ພາຍໄຕັ້ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງອາຈານສອນ. ເພ ົ່ ອຈດັການກບັການຂາດຮຽນໃຫັ້ມປີະສດິຕິພາບ 

ດ ັົ່ງນ ັັ້ນການໝາຍຂາດຈະຖ ກປະຕິບດັໃນທຸກໆຊ ົົ່ວໂມງຮຽນພາຍໃນ 15ນາທີ ນບັຕ ັັ້ງແຕົ່ເຂົັ້າຫັ້ອງຮຽນ. ຫ ີກລົ່ຽງການຍັ້າຍຫອັ້ງຮຽນໃນໂມງຮຽນ. 

ນອກເໜ ອຈາກຊ ົົ່ວໂມງຮຽນ ຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນຈະຕິດຕາມພຶດຕິກ  າຂອງນກັຮຽນ ແລະ ກດິຈະກ  າຂອງພວກເຂົາເພ ົ່ ອບ ົ່ ໃຫັ້ສັ້າງບນັຫາໃຫັ້ແກົ່ບກຸຄນົອ ົ່ ນ ຫ   ສັ້າງ 

ຄວາມເສຍຫາຍໃຫັ້ກບັສະຖານທີົ່ . 

 

  ນກັຮຽນທີົ່ ເດນີທາງມາໂຮງຮຽນດັ້ວຍລດົຈກັ 

ນກັຮຽນທີົ່ ເດີນທາງມາໂຮງຮຽນດັ້ວຍລດົຈກັຈ  າເປັນຕອັ້ງໃສົ່ໝວກກນັກະທບົ, ໃນກ ລະນພີບົເຫັນບ ົ່ ໃສົ່ໝວກກນັກະທບົ ນກັຮຽນຈະຖ ກແຈ ັ້ງເຕ ອນເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ 

ຈະຖ ກຫັ້າມບ ົ່ ໃຫັ້ຈອດລດົຈກັຂອງຕນົໃນສະຖານທີົ່ ຈອດລດົຂອງໂຮງຮຽນ. 

 

  ສິົ່ ງຂອງມຄີົ່າ 

ສະຖານທີົ່ ຈອດລດົດັ້ານໜັ້າໂຮງຮຽນອະນຍຸາດໃຫັ້ນກັຮຽນຈອດລດົຖບີ ແລະ ລດົຈກັຂອງພວກເຂົາ. ໂຮງຮຽນຈະບ ົ່ ຮບັຜິດຊອບຕ ົ່ ການເສຍຫາຍໃນກ ລະນມີລີດົຖ ກລກັ. 

 

 ວກິດິການດັ້ານສຂຸະພາບ 

ໃນກ ລະນເີກດີວກິດິການດັ້ານສຂຸະພາບເຊັົ່ ນ:ການແຜົ່ລະບາດ ຫ   ໂລກລະບາດ, ນກັຮຽນຕັ້ອງປະຕິບດັຢົ່າງເຂັັ້ມງວດມາດຕະການດັ້ານສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີົ່ ໂຮງ 

ຮຽນວາງອອກ. ກດົລະບຽບໃໝົ່ເຫ ົົ່ ານີັ້ຈະຖ ກນ  າມາເຜີຍແຜົ່ໃຫັ້ນກັຮຽນ ແລະ ຜູັ້ປກົຄອງຮບັຮູັ້ໂດຍຜົ່ານທກຸຊົ່ອງທາງການສ ົ່ ສານຂອງໂຮງຮຽນ (ໂພໂນດ, ວາລະສານປະຈ  າອາ 

ທິດ, ເວັບໄຊ ແລະ ເຟດບກຸຂອງໂຮງຮຽນ) ພັ້ອມດັ້ວຍການຕິດເອກະສານທີົ່ ຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ທີົ່ ທາງຍົ່າງຜົ່ານໄປມາໃນໂຮງຮຽນເພ ົ່ ອແຈ ັ້ງ. 

 

12. ການເຄົາລບົສະຖານທີົ່  ແລະ ສິົ່ ງແວດລອັ້ມ 

ການໄຊັ້ຊວີດິແບບຮວມໝູົ່ຕອັ້ງເຂົັ້າໃຈວົ່າຕອັ້ງໄດັ້ແບົ່ງປນັສິົ່ ງແວດລອັ້ມຮົ່ວມກນັ. ຕັ້ອງເຄົາລບົ ແລະ ປກົປັ້ອງສິົ່ ງແວດລອັ້ມເພ ົ່ ອປະໂຫຍດຂອງໝດົທກຸຄນົ. 

ຄວາມສະອາດຂອງອາຄານຮຽນ ແລະ ຂອງສະຖານທີົ່ ຮຽນເປັນໜັ້າທີົ່ ຂອງໝດົທກຸຄນົ. ການຮກັສາຄວາມສະອາດຮົ່ວມກນັແມ ົ່ນການໃຫັ້ຄວາມເຄົາລບົຕ ົ່ ເຈົັ້າໜັ້າທີົ່ ຮກັສາຄວາມ 

ສະອາດຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ແມ ົ່ນເງ  ົ່ອນໄຂໜຶົ່ ງຂອງການຢຮູົ່ວມກນັຢົ່າງຜາສກຸ. ນອກຈາກເຄ ົ່ ອງດ ົ່ ມ-ອາຫານຈາກໂຮງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຫັ້າມນ  າເອົາເຄ ົ່ ອງດ ົ່ ມ - ອາຫານ 

ມາຈາກຂັ້າງນອກເດັດຂາດ ແລະ ຫັ້າມກນິເຂົັ້າໜມົສະວງິໂກມໃນໂຮງຮຽນ. ເພ ົ່ ອຮກັສາສິົ່ ງແວດລັ້ອມຂອງພວກເຮົາ, ຈອກນ  ັ້າ ແລະ ຫ ອດດດູທີົ່ ເປັນຢາງຖ ກຫັ້າມໃຫັ້ໄຊັ້ພາຍ 

ໃນໂຮງຮຽນ. 

ບກຸຄນົໃດກ ົ່ຕາມທີົ່ ສັ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫັ້ກບັໂຮງຮຽນຈະຕັ້ອງຈ ົ່າຍຄົ່າສັ້ອມແປງ ຫ   ທດົແທນສິົ່ ງທີົ່ ເສຍຫາຍທີົ່ ຕນົໄດັ້ເຮັດ. 

 

13. ສິົ່ ງຂອງຕກົເຫົ່ຍ 

ທີມງານຫອັ້ງການຄຸັ້ມຄອງນກັຮຽນເກບັໄດັ້ເປັນປະຈ  າສິົ່ ງຂອງຂອງນກັຮຽນທີົ່ ຕກົເຫົ່ຍ. ສິົ່ ງຂອງທີົ່ ພບົເຫັນເຫ ົົ່ ານີັ້ຈະຖ ກເກບັໄວັ້ຈນົເຖິງທັ້າຍປີການສກຶສາ ແລະ ໃນໄລຍະນີັ້ຖັ້າ 

ບ ົ່ ມເີຈົັ້າຂອງມາແຈ ັ້ງຮບັເອົາຄ ນ ສິົ່ ງຂອງດ ັົ່ງກ ົ່າວຈະກາຍເປັນກ  າມະສິດຂອງໂຮງຮຽນທີົ່ ຈະບ ລິຈາກຕ ົ່ ໄປໃຫັ້ກບັສະມາຄມົເພ ົ່ ອການກສຸນົ. 

 

14. ການລກັຂະໂມຍ 

ພວກເຮົາຂ ແຈ ັ້ງເຕ ອນທົ່ານວົ່າໂຮງຮຽນຈະບ ົ່ ຮບັຜິດຊອບຕ ົ່ ການລກັເຄ ົ່ ອງຂອງທີົ່ ເກດີຂຶັ້ນພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ນກັຮຽນແຕົ່ລະຄນົຕອັ້ງຮບັຜິດຊອບເຄ ົ່ ອງຂອງຂອງຕນົເອງ.ນກັຮຽນ

ຊ ັັ້ນມດັທະຍມົແຕົ່ລະຄນົມຕີູັ້ສ  າລບັເກບັມ ັ້ຽນເຄ ົ່ ອງຂອງຕນົທີົ່ ສາມາດໃສົ່ກະແຈໄດັ້. ຜູັ້ປກົຄອງມໜີັ້າທີົ່ ພຽງແຕົ່ບ ົ່ ໃຫັ້ລກູຫ ານຂອງຕນົເອົາສິົ່ ງຂອງມຄີົ່າມາໂຮງຮຽນນ  າ. 

 

15. ອປຸະກອນເຊ ົ່ ອມຕ ົ່ ການສ ົ່ ສານ (ໂທລະສບັມ ຖ , ຄອມພິວເຕີັ້ຂະໜາດນອັ້ຍ ແລະ ອ ົ່ ນໆ.) 

ການຕິດຕ ົ່ ສ ົ່ ສານທາງໂທລະສບັມ ຖ  : ເປັນສິົ່ ງຕອັ້ງຫັ້າມໃນໂຮງຮຽນ ທງັໃນຮບູແບບ (ການໂທ, ການສ ົົ່ງຂ ັ້ຄວາມ, ອນິເຕີເນັດ). 

ການເບິົ່ ງວິດໂີອທີົ່ ຫອັ້ງກດິຈະກ  ານກັຮຽນຊ ັັ້ນມ.ປາຍສາມາດເຮັດໄດັ້ແຕົ່ຕອັ້ງຢູົ່ໃນເງ  ອນໄຂເນ ັ້ອຫາຂອງວດິໂີອມຄີວາມເໝາະສມົ. 

ໃນຫອັ້ງຮຽນ ນກັຮຽນຕອັ້ງມອດທກຸໆອປຸະກອນເອເລັກໂທນກິຂອງຕນົ ແລະ ເກບັມ ັ້ຽນໄວັ້ ຍກົເວັັ້ນໃນກ ລະນທີີົ່ ມກີານຮອັ້ງຂ ຈາກອາຈານ. 

ເຊັົ່ ນດຽວກນັ ໃຫັ້ເກບັມ ັ້ຽນອປຸະກອນສົ່ວນໂຕທກຸຢົ່າງທີົ່ ເອົາມາໂຮງຮຽນນ  າ ແລະ ທີົ່ ບ ົ່ ໄດັ້ກ ົ່ຽວຂອັ້ງໂດຍກງົກບັກດິຈະກ  າການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ. 
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ໃນກ ລະນບີ ົ່ ປະຕິບດັຕາມກດົລະບຽບ ອປຸະກອນດ ັົ່ງກ ົ່າວຈະຖ ກຢຶດ ແລະ ຈະຖ ກມອບຄ ນໃຫັ້ເຈົັ້າຂອງຕາມຂ ັັ້ນຕອນດ ັົ່ງນີັ້ 

ໃນຄ ັັ້ງທ  າອິດນກັຮຽນກົ່ຽວຂອັ້ງຈະຖ ກພາໄປພບົທົ່ານທີົ່ ປຶກສາດັ້ານການສກຶສາ ຫ   ຖັ້າມເີຫດການນີັ້ເກດີຂຶັ້ນອກີຄ ັັ້ງ ພວກເຂົາຈະຖ ກພາໄປພບົທົ່ານອ  ານວຍການໂຮງຮຽນ. 

ຫັ້າມຖົ່າຍຮບູ ແລະ ຖົ່າຍວດິໂີອໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດ ຍກົເວັັ້ນກ ລະນທີີົ່ ໄດັ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກທົ່ານອ  ານວຍການໂຮງຮຽນ. 

ໂດຍອງີຕາມກດົລະບຽບດັ້ານຄອມພິວເຕີັ້ຂອງໂຮງຮຽນ ການໄຊັ້ອນິເຕີເນັດ ແລະ ອປຸະກອນເອເລັກໂທນກິທກຸຊະນດິຕອັ້ງຢູົ່ພາຍໄຕັ້ການຮບັຜິດຊອບຂອງອາຈານ ແລະ 

ເພ ົ່ ອປະໂຫຍດດັ້ານການສກຶສາເທົົ່ ານ ັັ້ນ. 

 

16. ລະເມດີກດົລະບຽບ 

ບດົລງົໂທດຕ ົ່ ນກັຮຽນທີົ່ ລະເມດີກດົລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນຈະຖ ກປະຕິບດັເປັນລາຍບກຸຄນົເທົົ່ ານ ັັ້ນ ມຈີດຸປະສງົເພ ົ່ ອປບັທດັສະນະຄະຕິຕ ົ່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງນກັຮຽນແຕົ່ລະ 

ຄນົ, ເຮັດໃຫັ້ນກັຮຽນໄດັ້ຕ ັັ້ງຄ  າຖາມຕ ົ່ ພຶດຕິກ  າຂອງຕນົ, ເຮັດໃຫັ້ຮູັ້ສຶກຜິດຕ ົ່ ການກະທ  າຂອງຕນົ ແລະ ເຕ ອນຕນົເອງກົ່ຽວກບັແນວທາງ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງກດົໝາຍ ແລະ 

ການໄຊັ້ຊວີດິຮົ່ວມກນັເປັນໝູົ່ຄະນະ: ຮູັ້ເຄົາລບົຕ ົ່ ສງັຄມົ, ຕ ົ່ ບກຸຄນົ, ຮູັ້ສິົ່ ງຈ  າເປັນໃນການຢູົ່ຮ ົ່ວມກນັຢົ່າງຜາສກຸ. 

ບດົລງົໂທດຈະຖ ກປະຕິບດັທນັທີ ຊຶົ່ ງຈະເປັນບດົລງົໂທດທີົ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຄອົ່ຍເປັນຄອົ່ຍໄປ: 

- ບນົພ ັ້ນຖານເຄົາລບົສິດ ແລະ ກຽດສກັສຂີອງນກັຮຽນ (ຫ  ກລົ່ຽງທກຸຮບູແບບຄວາມຮນຸແຮງທາງດັ້ານຮົ່າງກາຍ ຫ   ວາຈາ, ການກະທ  າທີົ່ ໜັ້າລງັກຽດ ຫ   ເຮັດໃຫັ້ອບັອາຍ) 

- ແຍກການຮຽນ (ການປະເມນີຜນົການຮຽນ) ອອກຈາກພຶດຕິກ  າ : ບ ົ່ ອະນຍຸາດໃຫັ້ຫກັຄະແນນເຮັດວຽກບັ້ານດັ້ວຍເຫດຜນົດັ້ານພຶດຕິກ  າ ຫ   ການຂາດຮຽນ. 

 

ພວກເຮົາໄດັ້ແຍກບດົລງົໂທດອອກເປັນ 2 ແບບ: 

 ການລງົໂທດ 

ສ  າລບັທກຸການລະເມດີກດົລະບຽບຂອງນກັຮຽນ, ການລບົກວນການຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນ ຫ   ໃນໂຮງຮຽນ ການລງົໂທດຈະຖ ກຕດັສນິໂດຍຜູັ້ໃຫຍົ່ໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍການໂອັ້ລມົ

ກບັນກັຮຽນ ແລະ ອາດມກີານໂອັ້ລມົກບັຜ ູັ້ປກົຄອງ. 

ການລງົໂທດມດີ ັົ່ງຕ ົ່ ໄປນີັ້: 

 ຂຽນແຈ ັ້ງເຕ ອນໃນລະບບົໂພໂນດ, 

 ເພີັ້ມວຽກບັ້ານໃຫັ້ (ພາຍໄຕັ້ການກວດສອບ), 

 ລງົໂທດໂດຍການໃຫັ້ມາໂຮງຮຽນວນັເສົາຕອນເຊົັ້າເພ ຶົ່ ອເຮັດວຽກບັ້ານ ຫ   ເຮັດບດົຝຶກຫດັທີົ່ ບ ົ່ ໄດັ້ເຮັດ ຫ   ລງົໂທດຍ

ອັ້ນມາຮຽນຊັ້າເກນີສາມຄ ັັ້ງໂດຍບ ົ່ ມເີຫດຜນົ, 

 ລງົໂທດໂດຍໃຫັ້ຮບັຮບັຜິດຊອບວຽກໃດໜຶົ່ ງ (ວຽກຊົ່ວຍເຫ  ອສງັຄມົທີົ່ ມປີະໂຫຍດຕ ົ່ ການສຶກສາ).  

 

 ການລງົໂທດ (ໂດຍສອດຄອົ່ງກບັເອກະສານທາງການ ລງົວນັທີ 25 ມຖີນຸາ 2011)       

ໃນທກຸກ ລະນມີຂີ ັ້ຍກົເວັັ້ນ ແລະ ຕອັ້ງເຄົາລບົຫ ກັການ, ຕອັ້ງຮບັຟງັນກັຮຽນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫັ້ພວກເຂົາໄດັ້ສະແດງຄວາມຄດິຂອງຕນົ. ເຊັົ່ ນດຽວກນັໂຮງຮຽນຕອັ້ງອະທິ 

ບາຍໃຫັ້ນກັຮຽນຊາບຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການລງົໂທດທີົ່ ພວກເຂົາຈະຕອັ້ງໄດັ້ຮບັ. ການລງົໂທດຕອັ້ງເປັນການສ ົົ່ງເສມີຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງນກັຮຽນ ແລະ ເຮັດ 

ໃຫັ້ນກັຮຽນເຂົັ້າໃຈຄວາມສ  າຄນັຂອງກດົລະບຽບ. 

ເພ ົ່ ອໃຫັ້ການລງົໂທດມບີດົບາດທາງການສກຶສາ ດ ັົ່ງນ ັັ້ນຈະຕັ້ອງມກີານອະທິບາຍຢົ່າງຈະແຈ ັ້ງ. ຫ້າມລງົໂທດນກັຮຽນໂດຍໃຫ້ນກັຮຽນອອກນອກຊ ົົ່ວໂມງຮຽນນດວ້ຍຄວາມຜິດ

ເລັກໜອຍ້. 

 

ການລງົໂທດຈະຖ ກປະຕິບດັຕ ົ່ ນກັຮຽນໃນກ ລະນດີ ັົ່ງຕ ົ່ ໄປນີັ້: 

- ໃນກ ລະນທີີົ່ ນກັຮຽນເປັນຜູັ້ກະທ  າຄວາມຮນຸແຮງທາງຮົ່າງກາຍ ແລະ / ຫລ  ທາງຄ  າເວົັ້າຕ ົ່ ເຈົັ້າໜັ້າທີົ່  ຫ   ອາຈານສອນຂອງໂຮງຮຽນ, 

- ໃນກ ລະນທີີົ່ ນກັຮຽນກະທ  າຄວາມຜິດຮັ້າຍແຮງ,  

- ໃນກ ລະນທີີົ່ ມບີກຸຄນົໃດໜຶົ່ ງຕກົເປັນເຫຍ ົ່ ອຄວາມຮນຸແຮງທາງຮົ່າງກາຍ (ກ ລະນນີີັ້ທົ່ານອ  ານວຍການໂຮງຮຽນຈະຕັ້ອງຈດັປະຊຸມສະພາວໄິນການສກຶສາເພ ົ່ ຶອ

ປຶກສາຫາລ ກ ົ່ຽວກບັຄວາມຜິດຮັ້າຍແຮງ), 

ສ  າລບັແຕົ່ລະກ ລະນທີີົ່ ກ ົ່າວມາຂັ້າງເທິງ, ຄະນະກ  າມະການດັ້ານການສຶກສາອາດຈະຖ ກເອີັ້ນປະຊຸມ (ເປັນປະທານໂດຍທົ່ານອ  ານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ປະກອບມຢີົ່າງ ໜັ້ອຍ 

ຕວົແທນຜູັ້ປກົຄອງ 1ຄນົ ແລະ ຕວົແທນເຈົັ້າໜັ້າທີົ່ ຂອງໂຮງຮຽນຊຶົ່ ງແມ ົ່ນອາຈານສອນ 1ຄນົ). 

ຄະນະກ  າມະການດັ້ານການສຶກສານີັ້ມໜີັ້າທີົ່ ຄ ົັ້ນຄ ົັ້ວຫາທາງອອກຕ ົ່ ການສກຶສາສະເພາະບກຸຄນົຂອງນກັຮຽນ. ຮບັປະກນັຕິດຕາມກວດກາການນ  າໄຊັ້ມາດຕະການປັ້ອງກນັ, ນ  າ 

ພາ ແລະ ຮບັຜິດຊອບຄ ົັ້ນຄ ົັ້ວຫາມາດຕະການລງົໂທດອ ົ່ ນເພ ົ່ ອຮອງຮບັ. 

 

ການລງົໂທດອາດຈະມດີ ັົ່ງນີັ້: 

 ເຕ ອນ (ຕ  ານຢິົ່າງຈງິຈງັເພ ົ່ ອເຮັດໃຫັ້ນກັຮຽນຮູັ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈໃນຄວາມຜິດຂອງຕນົ), 

 ເຮັດວຽກຊົ່ວຍເຫ  ອສງັຄມົທີົ່ ມປີະໂຫຍດຕ ົ່ ການສຶກສາ,  

 ມາດຕະການຄວາມຮບັຜິດຊອບ: ແນໃສົ່ໃຫັ້ນກັຮຽນເຂົັ້າຮົ່ວມໃນກດິຈະກ  າໄລຍະນອກໂມງຮຽນທີົ່ ກ ົ່ຽວກບັຄວາມສາມກັຄີ, ວດັທະນະທ  າ ຫ   ການຝຶກອບົຮມົເພ ົ່ ອ 

ຈດຸປະສງົດັ້ານການສຶກສາ, 

 ລງົໂທດໂດຍໃຫັ້ນກັຮຽນຢຸດການຮຽນຊ ົົ່ວຄາວບ ົ່ ເກນີ 8ວນັ, 

 ເຖງິຢົ່າງໃດກ ົ່ຕາມນກັຮຽນຍງັສາມາດມາໂຮງຮຽນໄດັ້ (ບ ົ່ ໄດັ້ຮບັອະນຍຸາດໃຫັ້ເຂົັ້າຫອັ້ງຮຽນແຕົ່ຈະໃຫັ້ເຮັດກດິຈະກ  າການສຶກສາອ ົ່ ນ). ກດິຈະກ  າການສຶກສາອ ົ່

ນທີົ່ ຈະຖ ກມອບໝາຍໃຫັ້ຕອັ້ງເໝາະສມົຕ ົ່ ຄວາມຜິດທີົ່ ໄດັ້ກະທ  າ ແລະ ຈະບ ົ່ ຢຸດການຮຽນຂອງນກັຮຽນ, 

 ການລງົໂທດໂດຍໃຫັ້ນກັຮຽນຢຸດການຮຽນຖາວອນ ມພີຽງແຕົ່ສະພາວິໄນການສກຶສາເທົົ່ ານ ັັ້ນທີົ່ ຈະມສີດິອ  ານາດໃນການຕດັສນິໃຈນີັ້ ຊຶົ່ ງເປັນປະທານໂດຍທົ່ານອ  າ 

ນວຍການໂຮງຮຽນ. 

ທກຸໆມາດຕະການລງົໂທດ ອາດ ຫ   ບ ົ່ ອາດຖ ກຍກົເລີກ. 
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ມພີຽງແຕົ່ການລະເມດີກດົລະບຽບທີົ່ ຮັ້າຍແຮງເທົົ່ ານ ັັ້ນທີົ່ ຈະມກີານລາຍງານເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ເປັນຄວາມລບັທີົ່ ຈະຖ ກບນັທຶກໄວັ້ໃນບດົລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ. ບດົ

ລາຍງານອກີສະບບັອາດຖ ກເກບັໄວັ້ໃນເອກະສານຂອງນກັຮຽນ ແຕົ່ຈະຖ ກຖອນອອກໂດຍອດັຕະໂນມດັພາຍຫ ງັ 1ປີ. ຄອບຄວົ ແລະ ນກັຮຽນຈະໄດັ້ຮບັການແຈ ັ້ງ 

ບອກເນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານນີັ້. 

ໃນທກຸໆກ ລະນ ີໂຮງຮຽນຈະພະຍາຍາມແຈ ັ້ງໃຫັ້ຄອບຄວົຊາບໃຫັ້ໄວ ແລະ ເພ ຶົ່ ອໃຫັ້ແນ ົ່ໃຈວົ່າຄອບຄວົຈະເຂົັ້າໃຈເນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານຢົ່າງຈະແຈ ັ້ງ. 

 

ກດົລະບຽບທ ົົ່ວໄປ: ເພ ົ່ ອປັ້ອງກນັການລະເມດີກດົລະບຽພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນ, ໃນເມ ົ່ອນກັຮຽນຖ ກລະບວຸົ່າມບີນັຫາດັ້ານການຮຽນ ແລະ  /ຫ   ມບີນັຫາດັ້ານພຶດຕິ ກ  າ 

ໂຮງຮຽນຈະຊອກຫາວທີິການເພ ົ່ ອສນົທະນາກບັນກັຮຽນ ແລະ ຄອບຄວົຢົ່າງເປັນຂ ັັ້ນຕອນ. 

ໃນກ ລະນນີີັ້ ອາດເປັນໄປໄດັ້ທີົ່ ຈະມກີານໂອັ້ລມົກບັນກັຮຽນເພ ົ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ຄ  າໝ ັັ້ນສນັຍາເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກພວກເຂົາກົ່ຽວກບັການປບັປົ່ຽນພຶດຕິກ  າ, ການຕ ັັ້ງໃຈຮຽນ, 

ນີັ້ກ ົ່ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັການຕິດຕາມສະເພາະບກຸຄນົໃນຮບູແບບຂອງສນັຍາທີົ່ ເຮັດຂຶັ້ນຮົ່ວມກບັທີມງານການສກຶສາ ແລະ ເພ ົ່ ອແຈ ັ້ງຄວາມຄ ບໜັ້າຕ ົ່ ຄອບຄວົຂອງນກັຮຽນ. 

ການລະເມດີກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໂດຍສະເພາະຢົ່າງຍິົ່ ງທີົ່ ກ ົ່ຽວກບັການລະເມດີທາງດັ້ານຮົ່າງກາຍ ຫ   ຈດິໃຈຕ ົ່ ນກັຮຽນຄນົອ ົ່ ນໆ ຫ   ເຈົັ້າໜັ້າທີົ່ ຂອງ LFIV, 

ການທ  າລາຍຊບັສິນຕົ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນຈະກ ົ່ໃຫັ້ເກດີມຄີ  າຕ  ານຕິິຕຽນ ຫ   ການລງົໂທດທີົ່ ຜ ູັ້ປກົຄອງຕອັ້ງຮບັຮູັ້. 

 

 

ເອກະສານຮບັຮອງໂດຍສະພາບ ລິຫານໂຮງຮຽນ ວນັທີ 25 ມຖີຸນາ 2020 

 

 

ໄດັ້ເຫັນ ແລະ ຮບັຮູັ້, 

 

ຜູັ້ປກົຄອງນກັຮຽນ,                                        ນກັຮຽນ, 

 

 

 

 


