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ພາກສະເໜ ີ

 

ກົດລະບຽບຂອງລະບຽບການເຫຼົານີ້ເຮັດໃຫສະມາຊິກແຕລະຄນົຂອງຊຸມຊົນໃນໂຮງຮຽນໄດປະຕິບັດສິດ ແລະ 
ໜາທີ່ຂອງຕົນໂດຍສອດຂອງກັບຄນຄາ ແລະ ຫຼັກການຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງຟຣັງ: 

ການປກຄອງ, ຄວາມເປນກາງ, ການເຂົ້າຮວມ, ກົງເວລາ, ການເຮັດວຽກ, ຄວາມອົດທນົ, ຄວາມເຄາົລົບ, 

ຄວາມສະເໝພີາບຂອງໂອກາດ, ການຮັກສາ ແລະ ຮັບປະກັນການປກປອງຈາກຄວາມຮນແຮງທາງຈິດໃຈ, ທາງກາຍ ຫຼື

ທາງສິນທາ. ຄວາມເຄົາລບົນັບຖເືຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວາງສະມາຊິກແຕລະຄົນ (ພໍແມ, ນັກຮຽນ, ຄອາຈານ, ຜບໍລິຫານ 

ແລະ ພະນັກງານທີ່ບໄໍດສອນ) ຂອງຊຸມຊົນໂຮງຮຽນແມນໜ່ຶງໃນບັນດາຮາກຖານຂອງຊີວິດການລວບລວມທີ່ໄດຈດັຕັ້ງ
ພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

 

1. ຂັນ້ຕອນການປະຕິບດັງານ 
ກ. ໂຄງສາງຫຼກັສດ 

 



 

 

ຕາຕະລາງປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດຫັຼກສດການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

 
ກົດລະບຽບໃນປະຈບັນແມນກຽວຂອງກັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມເຊ່ິງແບງກມຮຽນ ມ.1, ມ.2, ມ.3 ແລະ ມ.4 
 

ຂ. ຕາຕະລາງຮຽນ - ການເຄືອ່ງໄຫວຂອງນກັຮຽນ  
 

ໂຮງຮຽນຈະເປດຮັບນັກຮຽນເລ່ີມແຕເວລາ 7:50 ຮອດ  17:00 ທກວັນຈັນ, ອັງຄານ, ພະຫັດ ແລະ ວັນສກ. 
ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ 8:00 ຈົນຮອດ 5 ໂມງແລງ.  

ວັນພດແມນເລີ່ມຮຽນ 8:00 ແລະ ເລີກຮຽນ ເວລາ 12:00  

ການປະເມີນການສອບເສັງແມນຈະໄດຈັດຂື້ນໃນວັນພດຕອນແລງຂື້ນກັບຕາຕະລາງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ໃນ Pronote, ຊອບແວຂອງໂຮງຮຽນ.  ເລີ່ມແຕ 1:00 – 5:00  

ບາງທີການສອບເສັງອາດຈະຈັດຂື້ນໃນວັນເສົາຕອນເຊົ້າ, ຂື້ນກັບຄວາມເໝາະສົມ  

ນັກຮຽນຈະບໍສາມາດອອກຫຼິ້ນຕາມລາພັງໃຈໄດໃນຊົວໂມງເລາົນັ້ນ, ຍົກເວັ້ນມີການປະຊຸມຫ ຫຼື ຖກືເອີ້ນລວມ
ສເສນີໃນເວລາຊົວໂມງຮຽນເລົານັ້ນ.  

ການຊວຍເຫຼືອການເຮັດວຽກບານແມນສະເໜີໃຫນກັຮຽນທີບ່ໍໄດຂື້ນຫອງໃນຊວງເວລາພັກຜອນຕອນ
ກາງເວັນ (ລະອຽດແມນໃຫເບີງ່ຢຕາຕະລາງ). ເວລານີ້ແມນມໃີຫສາລັບນັກຮຽນຊັ້ນ ມ.4. 



 

 

ນັກຮຽນຕອງມາຮອດຢາງໜອຍ 5 ນາທີກອນການຮຽນຈະເລີ່ມ. ນັກຮຽນຈະມາເຕົ້າໂຮມກັນຢໃນເດີ່ນໃນ

ເວລາຢດພັກຜອນ (ເດີ່ນສະໜາມດັງກາວແມນຈາກັດພື້ນທ່ີຢຕໜໍາຕຶກ A, B, ແລະ C). ພວກເຂົາອອກຈາກໂຮງຮຽນ

ເມື່ອໂຮງຮຽນເລີກ. ສະຖາບັນບໍສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນກລໍະນີທີ່ເກີດອບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນກັບນັກຮຽນທີ່ບໍມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກາ ຫຼື ໃນກໍລະນີທ່ີເກີດອບັດຕິເຫດຢບອນທີ່ບໄໍດຮັບອະນຍາດ. ໂຮງຮຽນມີຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ
ນັກຮຽນທີ່ຢໃນເວລາທີ່ການດົ ແລະ ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ໄດການົດໄວເທາົນັ້ນ. 

 

ຄ. ພກັທຽງ  
 

ມີ 2 ກໍລະນີຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈເລືອກຂອງຜປກຄອງໃນເວລາລົງທະບຽນ. 
 

ບໍກນິອາຫານທຽງຢໂຮງຮຽນ: 
 

ນັກຮຽນມັດທະຍົມຄົນໃດທ່ີບໄໍດກິນອາຫານທຽງຢໂຮງຮຽນຕອງອອກຈາກໂຮງຮຽນລະຫວາງ 12:00-
12:10 

ນັກຮຽນກັບມາໂຮງຮຽນອີກໃນຕອນແລງ ລະຫວາງ ເວລາ 1:05 – 1:15 ຫຼື ລະຫວາງເວລາ 2:00 – 2:15 
ຂື້ນກັບຕາຕະລາງໃນຕອນແລງຂອງແຕລະຄົນ. 

ກນິອາຫານທຽງຢໂຮງຮຽນ: 
 

ມັດທະຍົມຕົນ້: ພວກເຂົາເຈົ້າກິນອາຫານທຽງຢສາລາ, ເມນສະຫນອງໃຫໂດຍຫອງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນ. 

ມັດທະຍົມປາຍ: ພວກເຂົາເຈົາ້ໄດກິນອາຫານທຽງຢໃນການຂອງພວກເຂາົ (foyer), ອາຫານແມນສະຫນອງ

ໃຫໂດຍຄອບຄົວ. 

ນັກຮຽນຜໃດທີ່ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນຈະບໍໄດອອກນອກໂຮງຮຽນໃນເວລາພັກທຽງ.  

 

ເວລາພັກທຽງຂອງໂຮງຮຽນແມນໄດການົດໃນຕາຕະລາງດງັລມນ້ີ: 



 

 

 

 
ນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ສາມາດພັກຜອນ ຫືຼ ຫຼີ້ນໃນສະຖານທີ່ທີ່ອະນຍາດໃຫຫຼີ້ນເທົານ້ັນ ເຊນັ: ໂຮງ

ອາຫານ, ເດ່ີນຫຼິ້ນ, ຫອງມັດທະຍົມ (foyer) ແລະ ຫອງສະໝດ. ສະຖານທີ່ອ່ືນໆແມນຖືກຫາມ. ຫອງ foyer ແມນ

ສາມາດເຂ້ົາເຖິງນັບຕັ້ງແຕຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ, ດາເນີນການຕາມກົດລະບຽບຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາ
, ເຊິ່ງໄດປະຊຸມປກສາຫາລໃືນຕອນຕົ້ນຂອງແຕລະປກັບນັກຮຽນ ແລະ ຂຽນຕິດໄວໃນຫອງຂອງພວກເຂາົ. 

ການບໍລິການກອງອາຫານທຽງເຊື່ອມຕກໍັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກທຽງຂອງໂຮງຮຽນ, ການນາເອົາອາຫານ
ສວນຕົວບາງຢາງມາແມນຖືກຫາມຢາງເຂ້ັມງວດ. 

ນັກຮຽນທີ່ລົງທະບຽນພັກທຽງກັບໂຮງຮຽນຕອງເຄົາລົບຄາແນະນາຂອງຜຄວບຄມ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆ
ທີກ່ຽວຂອງ. 

 

ງ. ປະຕທິນີ     
ໃນສົກຮຽນໜ່ຶງຈະໄດຈັດການຈັດການຮຽນ-ການສອນທັງໝົດ 36 ອາທິດ. ມື້ພັກຕາງໆແມນໄດປະຕິບັດຕາມ

ການການົດຂອງສະພາໂຮງຮຽນໃນແຕລະປຕາມກໍລະນີຕາງໆເຊນັ: ຕາມສະພາບຂອງເດັກນັກຮຽນ, ຕາມແຈງການຂອງ
ກະຊວງສຶກສາຝຣງັ, ເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນບນເທດສະການຕາງໆ ແລະ ມື້ພັກພິເສດທີ່ໂຮງຮຽນການົດ. 

 

ຈ. ການລງົທະບຽນ 
ການລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ລົງທະບຽນພັກທຽງແມນຈະແຍກຕາງຫາກດັງທີ່ໄດລະບໄວໃນແບບຟອມການ

ລົງທະບຽນ. 

ມັດທະຍົມຕົ້ນ 

ນັກຮຽນຜທີ່ມີອາຍເຖິງ 11 ປໃນວັນທີ 31 ທັນວາຂອງປະຈບັນປປະຕິທິນແມນສາມາດລົງທະບຽນໃນ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນໄດ. ເມື່ອນັກຮຽນບສໍາມາດເວ້ົາພາສາຝຣງັ (ໃບຢງຢນລະດັບ A2 ຫຼື ໃບຢງຢນຈາກ



 

 

ການຈັດຕ້ັງທີ່ກຽວຂອງ ຜານການຮຽນພາສາຝຣັງມາຢາງໜອຍ 2 ປ), ຄວາມເປນໄປໄດຂອງການລົງທະບຽນແມນຈະ

ໄດປກສາຫາລືໃນການສາພາດກັບຄອບຄົວ. ການລົງທະບຽນອາດຈະຖືກປະຕິເສດຖາຫາກວາໂຄງການຂອງໂຮງຮຽນ
ໃນພາສາຝຣງັບໍສາມາດຖືກປະຕິເສດ. ເຫດຜົນອາດຈະກຽວຂອງກັບແຜນການຂອງຄອບຄົວ ຫຼ ືໂຮງຮຽນ (ເປນໄປບໍ
ໄດຂອງການປະຕິບັດແບບສມຫຼັກສດພາສາຝຣັງໃນເວລາການົດ). 

ມັດທະຍົມປາຍ 

ເດັກນອຍທີ່ມີອາຍຮອດ 15 ປພາຍໃນວັນທີ 31 ທັນວາຂອງປປະຕິທິນປດຈບັນແມນສາມາດລງົທະບຽນຢ
ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍໄດ. ນັກຮຽນທີບ່ເໍກງັພຽງພໍໃນລະດັບພາສາຝຣງັ (ລະດັບ B1 ຫືຼ ຮັບຮອງໂດຍໃບຢງຢນ 

3 ປຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຜານມາ ແລະ ບດໍົນມານີ້ໃນພາສາຝຣງັໄດຮັບການຢງຢນໂດຍໂຮງຮຽນ) ບໍສາມາດຍອມຮັບໄດ. 
ລະດັບ B2 ແມນຕອງການສາລບັ "ຊ້ັນມັດທະຍົມປາຍ". 

 

 

ສ. ການຍກົເລີກການຮຽນ 
ໃນກໍລະນີທີ່ເດັກຖອນຕົວຈາກການຮຽນ ຫືຼ ອອກໂຮງຮຽນຜປກຄອງຕອງແຈງໃຫໂຮງຮຽນຮັບຊາບໂດຍໄວທີ່

ສດ. ໂດຍຕອງຊາລະຄາຮຽນ ແລະ ສງົຄືນອປະກອນການຮຽນຕາງໆທີ່ໄດຍືມນາທາງໂຮງຮຽນ. ຫຼັງຈາກນ້ັນໂຮງຮຽນ
ຈະບັນທຶກ ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງການຮຽນເພື່ອເປນການຕິດຕາມການຮຽນຂອງເດັກ. 

 

ແບບຟອມຂລໍົງທະບຽນປະກອບມ:ີ 
 

- ແບບຟອມຂໍມນ: ຊຸດໜ່ຶງສາລັບລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ອີກຊຸດໜຶງ່ສາລບັລງົທະບຽນພັກທຽງ. 
- ໃບເກັບກາຂໍມນຂອງຜປກຄອງ 

- ເອກະສານກຽວກັບອປະກອນການຮຽນທີ່ແນະນາໃຫ, ຕາຕະລາງຮຽນ, ລາຄາ ແລະ ກົດລະບຽບການເງິນ 

- ເອກະສານກຽວກັບອາຫານ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ກົດລະບຽບ.  
- ເອກະສານກຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ. 
- ປະຕິທິນການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນ. 
- ໃບອະນຍາດໃນການນາໃຊອປະກອນ ໄອທ ີ

 

ເອກະສານຄັດຕິດໃນເວລາລົງທະບຽນ: ປມສາມະໂນຄົວ, ໃບຕິດຕາມການສັກຢາກັນພະຍາດ, ກອບປໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ໃບຢງຢນການເກີດ, ໃບ
ປະກາດຈົບຊັ້ນ ຫຼື ໃບຍົກຍາຍ (ໃນກໍລະນີທີ່ຍາຍມາຈາກໂຮງຮຽນອື່ນ) ແລະ ຮບຕິດບັດ 3 ໃບ.  



 

 

2.ຄວາມສາພນັລະຫວາງຜປກຄອງ / ຄ / ຜບໍລິຫານ 
 

ໃນຕອນຕົ້ນຂອງແຕລະສົກຮຽນແມນຈະມີການຈັດການປະຊຸມກັບຄສອນເພື່ອປກສາຫາລື, ນາສະເໜີໂປຼເຈັກ
ທີ່ຈະດາເນີນການໃນແຕລະປ ແລະ ອະທິບາຍກຽວກັບຊີວິດການເປນຢທວົໄປໃນໂຮງຮຽນ. 

ແຕລະຄອບຄົວຈະໄດຮັບລະຫັດເພື່ອເຊ່ືອມຕໍກັບຊອບແວ, ໂປຼແກມການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ. ເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງ ຫຼ ື

ປກສາຫາລືກຽວກບັກຽວກັບກດິຈະກາການເຄື່ອນໄຫວຕາງໆຂອງນັກຮຽນ ເຊັນ: ຕາຕະລາງຮຽນຂອງນັກຮຽນ, 

ອາຫານການກິນ, ຜນົການຮຽນ ແລະ ຂມໍນອື່ນໆທີ່ຈາເປນ. ເຊນັດຽວກັນຄອາຈານ ແລະ ຜປກຄອງນກັຮຽນກໍໄດມີ

ການພົບປະໂອລົມກັນ 3 ເທື່ອຕໍປເພື່ອປກສາຫາລືກຽວກັບການຮຽນຂອງນັກຮຽນເຊນັ: ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, 

ຈດດ-ີຈດອອນ, ການພັດທະນາການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ທັງໝົດນີ້ໄດລວບລວມເປນບົດລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນໃນຮບ

ແບບດີຈິຕອລ, ສວນ ໜ່ຶງຂອງບົດບັນທຶກຂອງໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ເຊິ່ງສາມາດຕິຕາມໄດໃນ Pronote ເຊນັກັນ. 

ນອກຈາກນີ້, ຜປກຄອງແຕລະຄົນຍັງຈະໄດຮັບອເີມວເປນປກກະຕິຈາກທາງໂຮງຮຽນເພື່ອສົງຂມໍນຕາງໆ ແລະ 
ເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກັບຊີວິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫອງຂອງລກຂອງພວກທານ. 

ທີ່ຢອເີມວຂອງໂຮງຮຽນສາມາດໃຊເປນການສ່ືສານກັບໂຮງຮຽນໄດ. ລາຍລະອຽດຂໍມນຕິດຕໍໄດຖືກຕິດຄັດ
ໃນເອກະເອສານຊອນທາຍທີ່ຖືກປບປງໃນແຕລະປ ແລະ ຕິດຄັດກັບກົດລະບຽບເຫຼາົນີ້. 

ປລະສອງຄ້ັງ, ການປະຊຸມລະຫວາງຜປກຄອງ - ຄອາຈານໄດຈດັຂື້ນເພື່ອໃຫທັງສອງຝາຍໄດແລກປຽນກຽວ
ກັບຄວາມຄືບໜາ ແລະ ຄວາມຫຍງຍາກຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນຮຽກຮອງເພື່ອຂໍນດັພົບກັບພແໍມເພື່ອ
ປກສາຫາລືໃນກໍລະນີຈາເປນ ໂດຍການນັດພົບ.  

ຜອານວຍການໂຮງຮຽນແມນພອມໃຫຄາປກສາກັບຜປກຄອງສາລັບຄວາມກະຈາງແຈງ ຫຼ ືຂໍມນຕາງໆ. ແຕ 
ຕອງມີການນັດໝາຍລວງໜາກອນຢາງນອຍສອງຫາສາມວນັ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີສກເສີນ. 

ພແໍມມີສວນຮວມໃນຊີວິດຂອງໂຮງຮຽນໂດຍຜານຕົວແທນຂອງພວກເຂົາໃນຄະນະໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກາ 
ມະການຄມຄອງ. ບັນດາຕົວແທນເຫລົານີ້ແມນຖືກເລືອກຕ້ັງໃນແຕລະປໃນກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງສະມາຄົມ. ຜປກຄອງ
ຍັງສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຄະນະກາມະການທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ສົນທະນາຕາງໆ: ຄະນະກາມະການດານສຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ, ຄະນະກາມະການຄມຄອງກຽວກບັອາຫານ, ຫໍສະໝດ ແລະ ການບາລງຮັກສາ. 

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄະນະໂຮງຮຽນແມນແຈກຢາຍເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍຜຕາງໜາສະມາຄົມ ແລະ ລົງໃສ
ກະດານແຈງການຢທາງເຂົາ້ໂຮງຮຽນ. ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກາມະການບໍລິຫານແມນຈັດເກັບເປນເອກະສານ ແລະ 
ສາມາດປກສາຫາລືຈາກການບລໍິຫານ. 



 

 

ສະຫະພັນໂຄງການຂອງໂຮງຮຽນໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 3 ປໃນທກລະດັບເພ່ືອປະຕິບັດນະໂຍບາຍການ

ສຶກສາທີ່ສອດຄອງ. ມັນຖືກນາສະເໜີໂດຍທີມງານຄອາຈານ, ສົນທະນາ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໂດຍຄະນະໂຮງຮຽນ. ມັນ

ຊວຍໃຫຜໃຊສາມາດໄດຮັບຄວາມຮກັບແນວທາງຕົ້ນຕໍຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການນາໃຊໂປແກຼມຕາງໆທີ່ທີມງານ
ການົດໃນໄລຍະເວລາທີ່ການດົ 3 ປ. 

3. ການເຄົາລົບສດິ ແລະ ໜາທີທ່ີກ່ຽວຂອງກັບການຈດັການຮຽນ-ການສອນ, ສຂະ
ອະນາໄມ, ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
 

ກ. ສດິທິ ແລະ ເງືອ່ນໄຂໃນການໃຊສດິຂອງນກັຮຽນ. 
 

ສິດທິສວນບກຄົນ 

 ເຄົາລບົຄວາມສົມບນທາງກາຍ ແລະ ສນິທາ 
 ເຄາົລົບສິດເສລີພາບທາງດານຈດິໃຈ 
 ເຄົາລບົຕວໍຽກງານສວນຕວົ 
 ເຄົາລບົຊບັສິນສວນຕົວ 
 ສິດທິໃນການສຶກສາ 
 ສິດທິໃນການໃຫຄາປກສາດານຕາງ 
 ສິດທິໃນການຮັບຂໍມນຂາວສານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືຂມໍນຂາວສານ 

ສິດທິຂອງການສະແດງອອກ 

ສດິທິຂອງການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນແມນຈະຖືກລວບລວມໄວ ແລະ ຈະຖືກນາສະເໜີໂດຍຫົວ
ໜາຫອງ. ນກັຮຽນຍງັສາມາດຂໍຄາແນະນາຈາກຄປະຈາຫອງ ຫືຼ ຜອານວຍການໂຮງຮຽນ. 

ອົງການຈັດຕັ້ງ: ຄະນະກາມະການຂອງໂຮງຮຽນ, ຜຮັກສາການດານສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ຄປະຈາ

ຊັ້ນ, ຄະນະສະພາຂອງໂຮງຮຽນຈະພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ).  

ຂ. ພນັທະຂອງນກັຮຽນ 
 

 ໃຫຄວາມຮວມມ ື
 ກົງກັບເວລາ 
 ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລະບຽບການ 



 

 

 ເຄົາລບົໃນຂອບເຂດການສຶກສາທັງໝົດ (ບກຄົນ ແລະ ຊັບສິນ) 
 ຫາມການກະທາທີຮ່ນແຮງ, ການປະພຶດທີ່ບໍດ ີຫຼື ຄາເວົ້າທີ່ກໍໃຫເກີດຜນົເສຍຫາຍຕໜໍາທີ ່ຫືຼ ບກຄົນຄົນອື່ນໃນ

ຊຸມຊົນຂອງໂຮງຮຽນ 
 

ຄ. ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 
 

ໂຮງຮຽນຮັກສາຄນນະພາບການສຶກສາໃຫແທດເໝາະກັບນັກຮຽນທີຕ່ອນຮັບ. ບັນດາແຜນງານ ແລະຈດປະສົງ
ທີ່ຕິດຕາມມາແມນລະບົບການສຶກສາແຫງຊາດຝຣັງ.  

ນັກຮຽນຊັ້ນ ມ1 (6ème) ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບົດຮຽນສົດ. ຫຼັກສດໄດຖກືຈດັລຽງຕາມວິທີການເພື່ອ

ໃຫສະຖານທ່ີມີເຫດຜນົແກບັນດາໂຄງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາລາວ ສາລບັພາສາ, ວັນນະຄະດີ, ໂລກ

ອອມຕົວ, ປະຫວັດສາດ / ພມສາດ. 

ທາງໂຮງຮຽນມີແຜນທີ່ຈະຍື່ນຂໍການຂະຫຍາຍຫອງຮຽນນີ້ໄວເທົາທີ່ຈະໄວໄດ. 

ນັກຮຽນ Cycle 4 ແມນໄດລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນ CNED, ຫຼັກສດທາງໄກ. ການລົງທະບຽນນີ້ກຽວຂອງກັບ

ວິຊາຄະນິດສາດ, ພາສາຝຣັງ, ປະຫວັດສາດ-ພມສາດ ແລະ ພາສາຕາງປະເທດ 2 (LV2). 

ສາລັບ LV2, ພາສາຈີນໄດຖືກເລືອກຫັຼງຈາກປກສາຫາລກືັບຄອບຄົວສາລັບນັກຮຽໜທກຄົນ. ສາລັບວິຊາ

ອື່ນໆທັງຫມົດ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄດຮຽນຢໂຮງຮຽນ. 

ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍແມນລົງທະບຽນຢ CNED, ດວຍການລົງທະບຽນເຕັມ, ແລະ ສບືຕຮໍຽນວິຊາ

ພາລະສຶກສາ, ພາສາອງັກິດ ແລະ ພາສາລາວເປນສວນຫນຶ່ງຂອງການສືບຕຂໍອງລະບົບພາສາທີ່ໃຊໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 

ແລະ ມັດທະຍົມ. 

ສາລັບແຕລະຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມ, ລະບົບການສຶກສາທີ່ຖກືນາໃຊແມນນາສະເຫນີໃນເດອືນ ມິຖຸນາ ເຖງິທກ

ຄອບຄົວທີ່ຢາກລົງທະບຽນໃຫກັບນັກຮຽນ Cycle 4 ຫຼື ນັກຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. 

ກຽວກັບຕົວເລກຂອງພວກເຮົາ, ຕາຕະລາງເວລາສະເຫນີການສອນໂດຍກົງ ແລະ ການສອນທາງໄກ (CNED) 

ຈັດຕາມຊ້ັນ ຫຼື ລະດັບ. ລະດັບທີ່ແຕກຕາງກັນແມນເປນກມຮວມກັນ ແລະ ຄອາຈານປະຕິບັດລະບົບການຈດັຕ້ັງ ແລະ
ຄວາມແຕກຕາງທີ່ຄານຶງເຖິງລະດັບ ແລະ ໂຄງການທີ່ກຽວຂອງ. 



 

 

ຄອາຈານທກຄົນມີໃບປະກາດຢງຢນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການປະເທດຝຣັງ, ກະຊວງສຶກສາລາວ ຫລ ືກະຊວງ

ສຶກສາຕາງປະເທດອື່ນໆ. ພວກເຂົາແມນຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ເປນເຈ້ົາຂອງພາສາໃນພາສາທີ່ພວກເຂົາສອນ.  

ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄອາຈານຂາດໃນໄລຍະສັ້ນ, ຈະມີການຈັດຕ້ັງພາຍໃນຄືນໃໝເພື່ອຮັບປະກັນການສືບຕໍຂອງການ

ຮັບຜິດຊອບໜາທີ່. ໃນກໍລະນີຂອງການສກຶສາເອກະລາດເພີ່ມເຕີມ, ເຊ່ິງເປນຜົນມາຈາກການຂາດຂອງອາຈານ, 

ນັກຮຽນບໍໄດຮັບອະນຍາດໃຫອອກຈາກໂຮງຮຽນ. ພວກເຂົາໄປທີ່ຫອງສະໝດ ຫລື ຫອງອາຫານ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ໄດ
ຮັບແນະນາ. ໃນກໍລະນີຂອງການຂາດທີ່ຍາວນານ, ວິທແີກໄຂທາງເລືອກແມນຖືກນາໃຊໃນຂອບເຂດທີ່ຄວາມເປນໄປ

ໄດໃນການຮັບສະໝັກງານໃໝ. 

ການຂາດຮຽນ ຫຼື ການເລື່ອນເວລາຂອງນັກຮຽນຕອງໄດຮັບການລາຍງານໂດຍພແໍມ, ໄວທີ່ສດ, ທາງອີເມວ 

(info@ef-lp.org) ຫຼື ທາງໂທລະສັບ (020 28169076). ຈານວນຂອງການຂາດຮຽນເຄິ່ງວັນຈະຖືກແຈງເຂົ້າໃນ

ເອກະສານປະຈາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຫລ ືເຂົ້າມາຊາເກີນໄປອາດຈະຖືກລົງໂທດ. 

ຄອບຄົວຈະຈັດຫາອປະກອນທ່ີຈາເປນຕອງໃຊໃຫກັບພວກເຂາົໃນເວລາເຂົ້າຮຽນ. ກຽວກັບຄອມພິວເຕີ
ແລັບທັອບ, ຄອບຄົວໄດອະນຍາດໃຫຄສອນຕິດຕັ້ງໂປແກຼມຄອມພິວເຕີສວນຕົວໃນບັນດາໂຄງການ ແລະ ຊອບແວທ່ີ

ໃຊໃນຫອງຮຽນໃນຂອບການຮຽນ ແລະ ໂຄງການທີ່ກຽວຂອງກັບແຕລະລະດັບ. ໃນຊວງເວລາເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ອປະກອນ

ນີ້ເຖິງແມນວາສວນຕົວກໍຕາມສາມາດນາໃຊເຂົາ້ໃນວຽກງານການຮຽນການສອນເທົານັ້ນ. ຖາບໍດງັນັ້ນອາດຈະສົງຜົນ
ໃຫຖກືຍຶດ. ໃນກໍລະນີຂອງການຍຶດບກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະຖືກເອີ້ນເພື່ອປກສາຫາລື ແລະ ຄອມພິວເຕີທີ່ຍຶດຈຶ່ງຈະຖືກ
ສງົຄືນໃຫພວກເຂົາ. 

ການເຮດັວຽກໂດຍບມໍີຄອມພວິເຕີ້ອາດຈະຖກືນາໃຊໃນໄລຍະເວລາທີ່ການົດທີ່ໃຊເວລາ. 

ໂຮງຮຽນມຫີອງສະມດ. ບົດເລ່ືອງທີການົດກຽວກັບການນາໃຊພື້ນທີ່ນີ ້ແລະ ການກຢມສາມາດປກສາໄດໃນຫໍ
ສະມດ ແລະ ຢໃນສະຖານທ່ີຂອງການສາງຕັ້ງ. 

ທາງໂຮງຮຽນມຜີຮັບຜິດຊອບ, ຜຊວຍການສຶກຂອງໂຮງຮຽນ (ຕະຫຼອດເວລາທີ່ນັກຮຽນບຢໍໃນຫອງຮຽນ) 
ແມນຈະໄດຮັບການຕິດຕາມເບິ່ງແຍງຈາກທີມຄອາຈານ, ລວມທັງຜອານວຍການ. 

ງ. ສຂະພາບ, ສຂະອະນາໄມ, ແລະ ຄວາມສະອາດ 

 

ສະຖານທີ່ໃນໂຮງຮຽນໄດຖກືຮັກສາໄວທກໆວັນໂດຍພະນັກງານທ່ີໄດຮັບການຝກອົບຮົມກຽວກັບມາດ
ຕະການອະນາໄມທ່ີຈາເປນສາລັບການຕອນຮັບເດັກນອຍ ແລະ ໄວລນ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມການອາໃສຢຮວມກັນແມນ
ໜາທີ່ຂອງທກຄົນທີ່ຕອງຮັກສາຄວາມສະອາດ (ສະພາບການເປນຢທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເຄົາລບົຕໍພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ໃນການບາລງຮັກສາ). 



 

 

ເດັກນອຍແຕລະຄົນມີພ້ືນທີ່ (ລັອກເກີ ຫລ ືບອນໄວເຄື່ອງ) ເພື່ອເກັບສິ່ງຂອງສວນຕົວ.  

ນາດື່ມ ແລະ ຈອກສວນຕົວ, ແມນມີໄວໃຫສາລັບທກໆຄນົ ແລະ ໄດລາງທກໆມື.້ 

ຄອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດລາຍງານຕໍໂຮງຮຽນກຽວກບັສະພາບສຂະພາບ ແລະ ຄວາມສະອາດທີ່ເໝາະ
ສົມ. 

ບັນດາຄອບຄົວໄດຮັບການແຈງໂດຍສະເພາະກຽວກັບອາຫານທີ່ສະໜອງໃຫກັບນັກຮຽນໃນເວລາເຂົາ້ຮຽນ. 
ກຽວກັບອາການແພອາຫານຂອງນກັຮຽນຕອງລາຍງານໃຫໂຮງຮຽນຮໃນເວລາເຂ້ົາໂຮງຮຽນສາລັບການພັກຜອນຕອນ
ທຽງ. ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມ, ເຂ້ົາໜົມຫວານ ຫຼື ໝາກຟຣງັແມນຖືກຫາມຢາງເດັດຂາດໃນໂຮງຮຽນ, ລວມທັງໃນ

ນັກຮຽນມັດທະຍົມ, ຍົກເວັ້ນເຫດການພິເສດທີ່ໄດຮັບອະນມັດຈາກຫົວໜາໂຮງຮຽນ ເຊນັ: ການສະຫຼອງວັນເກີດວັນ, 

ຮຽນຈົບ, ແລະ ອື່ນໆ ... ). 

ໃນກໍລະນີທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງສຂະພາບຢເຮືອນ, ຄອບຄົວຕອງແຈງໃຫທາງໂຮງຮຽນຊາບໃນມື້ດຽວກັນຂອງການ

ຂາດຂອງນັກຮຽນໂດຍທາງໂທລະສັບ ຫຼື ທາງອີເມວ. ເດັກທີ່ບໍສະບາຍບຄໍວນໄປໂຮງຮຽນ. ໃນການກບັມາຂອງເດັກ, ຜ

ປກຄອງຕອງເຊັນໃບແຈງ ແລະ ມອບໃຫຜຮັບຜິດຊອບ. 

ໃນກໍລະນີທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງສຂະພາບຢໃນໂຮງຮຽນ, ຄອບຄວົຈະຖືກຕິດຕໍໂດຍໃຊລາຍລະອຽດຕິດຕໍທີ່ໃຫໃນ

ເອກະສານຂໍມນ. ດັງນັ້ນແຕລະຄອບຄົວຕອງລາຍງານການປຽນແປງໃດໆໃນລາຍລະອຽດການຕິດຕໍໃຫໄວເທົາທີ່ຈະໄວ
ໄດ. 

ໂຮງຮຽນມເີຄ່ືອງປະຖມົພະຍາບານເບື້ອຕົ້ນປະຈາໂຮງຮຽນ. ການເບິ່ງແຍງໃນຂັ້ນທາອດິ, ໃນກໍລະນີຂອງການ

ບາດເຈັບເລັກນອຍແມນໄດຮັບການເບີ່ງແຍງໂດຍຜໃຫຍຢໃນໂຮງຮຽນ ຫລ ືໂດຍນັກຮຽນເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແມນບອກ 

ແລະ ແຈງການບາດເຈບັຕຜໍໃຫຍຢໃນໂຮງຮຽນ. ພະນັກງານສວນໃຫຍແມນໄດຮັບການຢງຢນໃນການ
ປະຖົມພະຍາບານ. ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອບັດຕິເຫດ ຫືຼ ເຈັບປວຍທີ່ຕອງການການປກສາດານການແພດຢາງຮີບດວນ, ພແໍມ

ຈະໄດຮັບການຕິດຕຫໍາຫຼັງຈາກໄດຮັບການປະຖົມພະຍາບານເບ້ືອງຕົ້ນໃນປະຈບັນ. 

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍສາມາດຕິດຕໍຜປກຄອງໄດບວໍາທາງໂທລະສັບ ຫຼື ອເີມວ, ຜປກຄອງບໍມີສິດກາວ ຫຼື ເອົາໂທດນາ
ທາງໂຮງຮຽນຕາມທີ່ໄດຕົກລົງກັນໃນເວລາລົງທະບຽນ. 

ຢາທີ່ຈາເປນໃດກຕໍາມຕອງປະກອບດວຍໃບສງັແພດຂອງທານໝ ແລະ ຕອງຖືກມອບໝາຍໃຫ
ຜອານວຍການ. ໃນກໍລະນີທີ່ເປນໂຣກເຮື້ອຮັງ, ໂຮງຮຽນຈະສາງຕັ້ງການຕອນຮັບແບບເປນສວນບກຄົນຂຶ້ນ ແລະ ຢາທີ່

ໃຊເປນປະຈາຈະເປນຫົວເລື່ອງຂອງອະນສັນຍາເປນລາຍລັກອັກສອນ 

 



 

 

ຈ. ການນງຖ ື 
 

ການແຕງຕົວຕອງແຕງຕວົໃຫທີ່ຖກືຕອງເໝາະສົມກັບຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ, ການແຕງກາຍທີ່ສພາບ, ຖືກກາລະ

ເທສະ ທີ່ເກີດຈາກການຮຽນຮ ແລະ ວັດທະນະທາທອງຖິ່ນແມນມີຄວາມຈາເປນ. 

ບໃໍຫໃສເຄື່ອງນງຫົມທີ່ສ້ັນເກີນໄປ, ການເປດເຜີຍຊິ້ນສວນຕາງໆຂອງຮາງກາຍ ຫຼື ໃສສັ້ນກວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຂາ

ແມນຖືກຫາມ. ການໃສປາຍໃດໜຶ່ງທີສ່ງົເສີມຜະລິດຕະພັນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ເຄື່ອງນງຫົມທີ່ມີສັນຍາລັກທີ່ຫຍາບຄາຍ 

ຫລ ື ສິ່ງພິມຕາງໆທີ່ບໍສພາບແມນຈະບໍໄດຮັບການຍອມຮັບ. ເຄື່ອງນງທີ່ເປເປອນເກີນໄປ, ເຄື່ອງຈີກຂາດ ຫຼ ື ການນງ

ຖືອ່ືນໆທີ່ບເໍໝາະສົມ. ຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນຈະມີການປກສາຫາລື ແລະ ຕັດສນິລັກສະນະແປກປະຫລາດຂອງ
ເຄື່ອງນງ ຫຼື ພຶດຕິກາ ແລະ ໃຊມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ. 

ສາລັບໝວກແມນໃຫປດປະໄວພາຍໃນຫອງຮຽນເທາົນັ້ນ, ບໃໍຫໃສເວລາຢໂຮງຮຽນ.  

ສ. ກລໍະນພີາລະສກຶສາ ແລະ ກິລາ 
 

ເຄື່ອງກິລາ (ຊຸດກິລາທີ່ປບຕົວເຂ້ົາກັບກິດຈະກາທີ່ກາລັງດາເນນີຢ) ແມນສວນໜຶ່ງຂອງອປະກອນທີ່ຈາເປນສາ 
ລັບນັກຮຽນແຕລະຄົນ. ເຄື່ອງປະດັບແມນຖືກຫາມໃນລະຫວາງຫອງຮຽນພາລະສຶກສາ, ມັນສາມາດເສຍຫາຍ, ສນເສຍ

ຫຼື ແມກະທ້ັງກໍໃຫເກີດການບາດເຈັບ. ນັກຮຽນທກຄົນຕອງໄດກະກຽມເຄື່ອງນງຢາງເຕັມທີ່ເພື່ອຈະປຽນຫຼັງຈາກການ
ສຶກສາກາຍຍະກາ ແລະ ກິລາ. 

ຜທີບ່ສໍາມາດເຂົາ້ຮວມກິດຈະກາວິຊາພາລະສຶກສາໄດແມນຕອງໄດມີໃບຢງຢນຈາກແພດ.  

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍມີຄວາມສາມາດບາງສວນ, ນັກຮຽນຈະບໍໄດຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການເຂົາ້ຮວມ. ຜກຽວເຂົາ້

ຮວມໃນຫັຼກສດ ແລະ ອາດຈະໄດຮັບການມອບໝາຍໜາທີ່ໃຫເຮັດ, ກຽວກັບພາກທິດສະດີ ແລະ ອ່ືນໆ. ນັກຮຽນຕອງ

ໃສຊຸດກິລາ ແລະ ມີໜາເຂົ້າຮວມໃນຊວົໂມງດງັກາວ. 

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍສາມາດເຮັດກິດຈະກາດງັກາວໄດທັງໝົດ ຫຼື ໄດຮັບອະນຍາດຈາກການນາສະເໜີໃບຢງຢນການ
ແພດ, ນັກຮຽນຈະໄດຮັບການຍົກເວັ້ນ ຫຼື ບໄໍດເຂົ້າຮວມໂດຍອີງຕາມກິດຈະກາທີ່ກາລັງດາເນີນໃນປະຈບນັ. ສາມາດ

ປກສາໂດຍກົງກັບຄສອນວິຊາພາລະໄດ. 

ບວໍາໃນສະພາບການໃດກໍຕາມຄອບຄົວ ຫຼ ືນັກຮຽນສາມາດຕດັສິນໃຈໃນການເຂົ້າຮວມວິຊາພາລະສຶກສາ. ໃນ
ກໍລະນີພິເສດ, ການຍົກເວັ້ນອາດຈະຖືກຮອງຂໍໂດຍຜປກຄອງທາງກົດໝາຍ, ເປນລາຍລກັອກັສອນເທາົນັ້ນ, ລົງລາຍ

ເຊັນ, ລະບວັນທີ່ເດືອນປ. 



 

 

ຊ. ດານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະກນັໄພ 
 

ພຶດຕິກາຮນແຮງ, ເກມ ຫືຼ ວັດຖຸອັນຕະລາຍແມນບໍໄດຮັບອະນຍາດໃນສະຖານທີຂ່ອງໂຮງຮຽນ. 

ຖາມີນັກຮຽນໄດຮັບບາດເຈບັ, ເຖິງແມນວາເລັກນອຍກຕໍາມ, ຖາຄອາຈານ ຫືຼ ຜຮັບຜຜິດຊອບບໍສາມາດ

ຮັກສາໄດແມນຕອງມກີານໃຊແຜນສກເສີນທາງການແພດທັນທີເພື່ອຕິດຕກໍັບແພດສກເສີນ. ໂຮງຮຽນມີຊຸດເຄື່ອງມື
ຊວຍເຫືຼອເບ້ືອງຕົ້ນ ແລະ ມີອະນສນັຍາຈັດແຈງເພື່ອຕິດຕສໍກເສີນ ຫຼື ໃຫການດແລທາງການແພດ. ເຫດການດັງກາວ
ແມນໄດຖກືຈົດບັນທຶກໄວໃນປມບັນທຶກເຫດການສກເສີນ ແລະ ການຮັກສາທາງການແພດຂອງໂຮງຮຽນທກໆຄັ້ງ.  

ຄອບຄົວຕອງຮັບຜິດຊອບຕໍເດກັນອກເວລາຮຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກອນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ອອກໄປ. 

ທາງໂຮງຮຽນໄດມີການເຝກຊອມການອົບພະຍົບສກເສີນໃນກໍລະນີເກີດເຫດການສກເສີນໃນໂຮງຮຽນ, ພອມ
ທັງໃຫຄາແນະນາກັບນັກຮຽນແຕລະຫອງ, ໃນແຕລະຫອງມີແຜນທີ່ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ການເຝກຊອມການ
ອົບພະຍົບສກເສີນແມນໄດເຮັດ 3 ຄັ້ງຕປໍ.  

ໂຮງຮຽນມີປະກັນໄພອບັດຕິເຫດ ປະກັນໄພດງັກາວແມນກວມເອົາທັງນັກຮຽນ (ກໍລະນີບາດເຈັບສວນບກຄົນ
ເທາົນັ້ນ) ໃນເວລາເດີນທາງຈາກໂຮງຮຽນຫາເຮືອນແຕຕອງປະຕິບັດຖກືກົດລະບຽບໃນກໍລະນຂີີ່ລົດຈກັເຊ່້ັນ: ປະໄພກັນ
ສວນບກຄົນ, ມີໃບຂັບຂີ່, ໃສໝວກກັນກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຜປກຄອງນັກຮຽນຈະບໄໍດຮັບອານຍາດໃຫໂລະໄປມາໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ໃນເວລາເຂົ້າຮຽນ ແລະ ເລກີຮຽນ
ຖາມີຄວາມຈາເປນອື່ນໃດຕອງສະແດງຕົວ ແລະ ແຈງໃຫຜບໍລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບ. 

ຍ. ຄວາມລບັ ແລະ ສນິລະທາ 
 

ຄວາມຄິດເຫັນສວນຕົວ ຫືຼ ຂໍມນກຽວກັບຄອບຄົວທີມງານວິຊາການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໂຮງຮຽນ 
ແລະ ຄະນະກາມະການຕອງໄດເກັບເປນຄວາມລັບຢາງເຄັງຄັດ. ທີ່ຢອເີມວຂອງຜປກຄອງຈະກະຈາຍໃຫສະມາຄົມພໍແມ
ນັກຮຽນ ແລະ ໜວຍງານພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນເທາົນັ້ນ.  

ຫາມພະນັກງານກະທາຄວາມຮນແຮງ, ພຶດຕິກາທີ່ບເໍໝາະສົມ, ການສະແດງທາທາງ ແລະ ຄາເວົ້າທີ່ດຖກູຢຽດ
ຢາມກັບນກັຮຽນ. 

ຫາມນັກຮຽນ ແລະ ຜປກຄອງນກັຮຽນສະແດງພຶດຕິກາ ຫຼື ຄາເວົາ້ໃດໆທີ່ເປນການດຖູກປະໝາດຄ ແລະ 
ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນເຖງິຈະບໍເປນຄສອນກໍຕາມ.   

ຫາມນັກຮຽນນງຖື ຫືຼ ໃສສັນຍາລກັທີ່ເປນການສື່ສານເຖິງການເຜີຍແຜສາສະໜາໃດໆ.  
ໂດຍທວົໄປ, ສະມາຄົມພແໍມນັກຮຽນ, ຄສອນທກຄົນນັບທັງຜປກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ນກັຮຽນທກຄົນຕອງ

ເຄົາລບົເຊິງ່ກັນ ແລະ ກັນ.  



 

 

ດ. ເຄືອ່ງໃຊສວນຕົວ 
 

ຫາມນກັຮຽນນາສິ່ງຂອງທີ່ມຄີາມາໂຮງຮຽນຍົກເວ້ັນອປະກອນການຮຽນທ່ີທາງໂຮງຮຽນອະນຍາດໃຫໃຊເຂົາ້
ໃນການສຶກສາເທາົນັ້ນ.  

ຫາມນັກຮຽນນາເອາົໂທລະສັບມືຖ,ື ແທບແລັດ ແລະ ສື່ເອເລັກໂທນິກຕາງໆເຂ້ົາມາໃຊໃນໂຮງຮຽນ. ນັກຮຽນ
ມັດທະຍົມສາມາດເອົາໂທມາສັບມາໄດແຕຕອງປດໄວ ແລະ ບໃໍຫເອາົອອກມາໃຊໃນຊວງເວລາຮຽນ (ນັບທັງເວລາເລີກ
ຫຼິ້ນ ແລະ ເວລາພັກທຽງ). ຖາພົບເຫັນບກຄົນໃດທ່ີນາເອາົອອກມາໃຊຈະຖືກຍຶດ ແລະ ເອີ້ນຜປກຄອງມາເພື່ອປກສາ
ຫາລືແລວຈຶ່ງຈະເອົາສງົຄືນ.  

ຫາມເອາົເຄື່ອງຫຼິ້ນໃດໆເຂ້ົາມາໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດບວໍາຈະໃນເວລາຫວາງ, ໃນເວລາເຮັດກດິຈະກາ ຫຼື ໃນ
ເວລາຮຽນ ເພາະໂຮງຮຽນມີອປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ່ຈາເປນຕອງໃຊ ແລະ ພຽງພໍແລວ. 

ໂຮງຮຽນຈະບໍຮັບຜິດຊອບແຕປະການໃດຕໍການຕົກເຮຍເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊສວນຕົວທີປ່ະໄວໂຮງຮຽນຫຼັງ
ເລີກຮຽນເຊັນ: ໃນຕອນແລງ, ວັນເສົາ-ວັນອາທິດ ຫືຼ ໃນມື້ພັກໂຮງຮຽນ (ລົດຖີບ, ຄອມພິວເຕີ, ....). 

ນັກຮຽນຫອງ ມ.1 ຂຶ້ນໄປຈະມີຕລອກເກໃີຫແຕລະຄົນໃສກະແຈ ແລະ ຂຽນຊື່ຂອງນກັຮຽນໃສເພ່ືອໃຫເກັບ
ມຽນເຄ່ືອງທີ່ນກັຮຽນບເໍອາົກັບບານເຊນັ: ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ.  

ຕ. ຄວາມເປນເອກະລາດ - ຄວາມຮບັຜດິຊອບ - ຄວາມຄດິລເິລ່ີມ 

 

ນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມມີສິດທິໃນການປະກອບຄາຄິດຄາເຫັນກຽວກັບຊວີິດການເປນຢໃນໂຮງຮຽນຂອງ
ພວກເຂົາ, ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາແມນຈະຖືກນາໄປພິຈາລະນາໂດຍສະພາຂອງໂຮງຮຽນ, ນກັຮຽນໃນລະດັບ 4 
ທກຄົນສາມາດໃຊສດິທິພິເສດຂອງພວກເຂົາໄດ.  

ສິດທິຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊສດິທິເຫຼາົນີ້ແມນຖືກລົງໃນຫອງຮຽນ ແລະ ເປນຫົວຂໍຂອງການ
ສົນທະນາເປນປກກະຕິລະຫວາງຄ ແລະ ນກັຮຽນ. 

ນັກຮຽນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ງຫໍສະໝດ ແລະ ຫອງຮັບປະທານອາຫານໄດຟຣີໃນຊົວໂມງຮຽນທີ່ເປນເອກະລາດ. 
ນັກຮຽນທີ່ຕອງການສບືຕເໍຮັດວຽກກຽວກັບສລິະປະກາ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກາຕາງໆໃນຊວົໂມງຮຽນທີ່ເປນເອກະລາດ
ສາມາດຮອງຂໍນາຄສອນຂອງພວກເຂົາ. 

ນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຈະມຫີອງສວນຕົວຂອງພວກເຂົາທີ່ສາມາດນາໃຊໄດ ເພື່ອເຮັດກິດຈະກາ, ພັກຜອນ 
ຫຼື ຈັດການປະຊຸມ. ກົດລະບຽບ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາໄດປກສາຫາລືກັບນັກຮຽນທີ່ກຽວຂອງໃນຕອນຕ້ົນຂອງແຕລະ
ປຮຽນ. ກົດລະບຽບເຫຼົານີ້ແມນສາງຂຶ້ນໂດຍນັກຮຽນເອງ ແລະ ຜານການຮັບຮອງໂດຍຜອານວຍການຜທີກ່ວດແກ ແລະ 
ຢນຢນຄວາມເປນໄປໄດກັບກົດລະບຽບປະຈບັນ. ນັກຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສາລບັການອອກແບບ, ຕົບແຕງ ແລະ 

ບາລງຮັກສາຫອງສວນຕົວຂອງພວກເຂົາໄດ. 



 

 

4. ການລະເມດີກດົລະບຽບ 

ການລົງທະບຽນຢໂຮງຮຽນຝຣັງຫຼວງພະບາງການົດໃຫແຕລະຄອບຄົວຕອງປະຕິບັດເວລາ, ນັກຮຽນທກຄົນ
ຕອງມາໂຮງຮຽນເປນປກກະຕິ ແລະ ປະກອບສວນທກກິດຈະກາທີ່ທາງໂຮງຮຽນຈັດຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດສົກຮຽນ. 

ການລະເມີດກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນໂດຍສະເພາະ, ການໂຈມຕີໃດໆກຽວກັບຄວາມສົມບນທາງ
ຮາງກາຍ, ສິນທາຂອງນັກຮຽນຄົນອື່ນໆ ຫຼື ຄອາຈານ / ຜຄວບຄມ ອາດຈະເຮັດໃຫການລົງໂທດທີ່ນາມາສຄວາມ
ສົນໃຈຂອງຄອບຄົວ. ມາດຕະການໃນການຕັດສິນກຽວກັບລັກສະນະຂອງບກຄົນດັງກາວ ແລະ ໂຈະການຮຽນຕາມ
ຄວາມຮາຍແຮງຂອງການກະທາຜິດ, ຖາມັນຈາເປນ. ຈດປະສົງແມນເພື່ອເຮັດໃຫນກັຮຽນມທີັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ແລະ ມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຮັດໃຫພວກເຂົາມຄີວາມສານຶກກຽວກບັພຶດຕິກາຂອງພວເຂົາ, ເພື່ອເຮັດໃຫພວກເຂົາຮກຽວກບັ
ການກະທາຂອງພວກເຂາົ, ເພືອ່ເຕືອນພວກເຂົາກຽວຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສັກສິດຂອງກົດລະບຽບ. ບັນດາມາດ
ຕະການລົງໂທດດັງກາວໄດນາໃຊເພື່ອໃຫນັກຮຽນມີຄວາມເຄົາລບົໃນກຽດສັກສີເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ບໍມີການໃຊຄວາມ
ຮນແຮງຕໍຮາງກາຍ ຫຼື ທາງວາຈາ, ບມໍີມາດຕະການທີ່ໜາລັງກຽດ ຫຼື ໜາອັບອາຍ). ການລົງໂທດແມນຈະຖືກ
ພິຈາລະນາຈາກພຶດຕກິາການກະທາຜິດຕາໆທີສ່າມາດເຮັດໄດ: 

ການລງົໂທດຂັນ້ທາມະດາ: ໃນກລໍະນີທີ່ມີການລົບກວນ, ຜິດຖຽງກັນ, ມີບັນຫາໃນຫອງຮຽນ ຫຼື ໃນ
ໂຮງຮຽນ, ບໃໍຫຄວາມຮວມມ.ື ການລົງໂທດແມນການຕັດສິນໃຈໃນການປກສາຫາລືກັບນັກຮຽນ. 

- ແຈງໃຫຮຜານທາງ Pronote 

- ມອບກິດຈະກາໃຫເຮັດ 

- ມອບວຽກບານ ຫືຼ ບົດສອບເສັງ ໃຫເຮັດໃນຊົວໂມງນອກ 

- ລົງໂທດໂດຍການໃຫມາຄົ້ນຄ້ົວບົດຮຽນຢໂຮງຮຽນເຖງິແມນວາມື້ພັກໂຮງຮຽນກຕໍາມ 

- ໃຫເຮັດວຽກທີ່ເກີດຜົນປະໂຫຍກຕໍໂຕເອງ ແລະ ສັງຄົມເຊນັການອະນາໄມເປນຕ້ົນ 

ການລງົໂທດຂັນ້ຮາຍແຮງ: ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊຄວາມຮນແຮງທາງຮາງກາຍ ຫືຼ ທາງວາຈາ, ການກະທາທີ່ຮາຍ

ແຮງ. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສດ, ການລົງໂທດແມນກຽວຂອງກັບການຈັດຕັ້ງຄະນະກາມະການດານການສຶກສາ (ຫົວໜາ, 

ຜຕາງໜາພແໍມ, ຜຕາງໜາພະນັກງານ, ນກັຮຽນທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນ). ພວກເຂົາຕອງມີຂໍ
ຍົກເວັ້ນ. ການລົງໂທດຕອງໄດອະທິບາຍໃຫນັກຮຽນຮ. ການສົນທະນາທີ່ຖືກສາງຕັ້ງຂຶ້ນຕອງເຮັດໃຫລາວສາມາດ
ສະແດງທັດສະນະຂອງລາວ ແລະ ໄດຟງ. 



 

 

- ຈະຖືກບັນທຶກລົງໃນປະຫວັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຫຼື ປມຕິດຕາມການຮຽນຂອງນັກຮຽນ 

- ການຄົ້ນຄົ້ວ, ຕັດສິນຂອງຄະນະສະມາຄົມຂອງວໂຮງຮຽນ 

- ສງົເຂົ້າຮວມຂະບວນການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຄນສົມບັດ  

- ການໂຈະການຮຽນຊວົຄາວ  

- ການໂຈະການຮຽນຖາວອນ 

 

ການລົງໂທດທັງໝົດອາດຈະຖືກໂຈະ. ການລົງໂທດສະເຫມີເຮັດໃຫມີການລາຍງານທ່ີເປນຄວາມລັບ ແລະ 
ເປນລາຍລັກອັກສອນທ່ີຖືກບັນທຶກລົງທະບຽນຂອງສະຖາບັນ. ຄອບຄົວ ແລະ ນັກຮຽນໄດຮັບຊາບກຽວກັບເນື້ອໃນຂອງ
ບົດລາຍງານນີ້. ໃນທກໆກໍລະນ,ີ ຫົວໜາຄວນຮັບປະກັນວາເດັກ ແລະ ຄອບຄົວມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢາງຈະແຈງກຽວກັບ

ການລົງໂທດ. 

ໂດຍທວົໄປ, ໂຮງຮຽນຈະພະຍາຍາມປອງກັນການລະເມີດກດົລະບຽບເຫຼາົນີ້. ບອນທີ່ນັກຮຽນຖກືລະບວາມີ

ຄວາມຫຍງຍາກທາງດານສະໝອງ ຫຼື ພຶດຕກິາ, ໂຮງຮຽນຈະຊອກຫາລະບົບການສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ

ຂອງລາວຢາງເປນລະບົບ. 

ການຕິດຕາມແບບສະເພາະບກຄົນ, ໃນຮບແບບຂອງສັນຍາແຈງການຈດປະສົງທີ່ຊັດເຈນກຽວກັບພຶດຕິກາ,

ການເຮັດວຽກ ແລະ ການສັງເກດຈດທ່ີກາວໜາເປນປກກະຕ,ິ ແມນທີມງານສິດສອນ. 

 

ກດົລະບຽບຂອງຂັນ້ຕອນໄດຖກືດັດແກໂດຍຄະນະກາມະການໂຮງຮຽນໃນວັນທ ີ26 ພດຶສະພາ 
2022. ໄດຮບັການຮບັຮອງເອາົຈາກຄະນະບລໍຫິານງານໂຮງຮຽນຄັງ້ທ ີ1 ປ 2022-2023. 
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ເຫດສກເສີນ 

ການຂາດ 

ຄວາມລາຊາ 

ພຶດຕິກາ 

ບັນຫາຊີວິດທວົໄປຂອງໂຮງຮຽນ 

 

 

ອານວຍການ 

 

 

Delphine BELLIER 

 

020 28 169 076 

 

delphine.bellier@ef-lp.org  

 

Land line phone 071 21 10 67 info@ef-lp.org  

     

ຮັບຜິດຊອບໃນລະຫວາງ 

ພັກຜອນກາງເວັນ 

ພັກທຽງ 

ຜຈັດການ 

Khamchan PIMALAI 020 95 779 737 kamchan.pimalai@ef-lp.org  

    

ສະມາຄົມຂອງຜປກຄອງ 

 

ປະທານ Tara GUJADHUR president@ef-lp.org  

ເລຂາທິການ Shaun HUTSON ape-secretaire@ef-lp.org 

 ນາຍຄັງ Henri-Pierre LEVEILLARD ape-tresorier@ef-lp.org  

ກຽວກັບຄາຮຽນ ແລະ ການ
ຊາລະເງິນ 

ການເງິນການ
ເງິນ  

ຜປະກອບການ 

Saithong SITTHISAY  scolarite@ef-lp.org 

 

    

ຄາແນະນາ / ຄາຮອງຂໍກຽວກັບ
ບັນຫາທົວໄປໃນໂຮງຮຽນ 

ຕົວແທນ 

ຜປກຄອງ 

UNIT 1: 

Brendan PONT 

UNIT 2:  

Shaun HUTSON 

UNIT 3: 

Dominique MATON 

brendan_pont@hotmail.com 

 

shutsons@gmail.com 

 

domaton12@gmail.com 

 


