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ກົດລະບຽບພາຍໃນ 
 

1.ຂັ້ນຕອນການປະຕິບດັງານ 
 

ໃນອາທິດໜຶ່ງນັກຮຽນຈະໄດຮຽນທັງໝດົ 9 ຕອນ ຕັ້ງແຕວັນຈັນຈົນເຖິງວັນສຸກ. ບນັດາກິດຈະກາ ແລະ 
ການເຮັດວຽກບານແມນໄດນາສະເໜຢີູໃນຕາຕະລາງການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນໂດຍໄດລະບຸເວລາ
ຮຽນ ແລະ ເວລາພັກຜອນຢາງລະອຽດ.  
 

ກ. ໂຄງສາງຫຼັກສູດ 
 

 
 
ຕາຕະລາງປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງກະຊວງສຶກສາທກິານ ແລະ ກິລາ 
 

 
ການນາສະເໜີຂາງເທງິແມນການສະເໜກີານຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມເຊິ່ງລວມມີຂັ້ນ

ອານຸບານ ແລະ ປະຖົມ. ສາລັບນັກຮຽນປະຖົມປີທ ີ6 ປສີຸດທາຍຂອງຊັ້ນປະຖົມຈະໄດປະຕິບັດລະບຽບທຽບເທັ່າ
ກັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ມ.1. 

       

ຂ. ຕາຕະລາງຮຽນ-ການຕອນຮັບນກັຮຽນ-ເວລາເລກີຮຽນ 

ສາລັບຊັ້ນອານຸບານ 
ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຢຫູອງອານຸບານຈະໄດຮຽນອາທິດໜຶ່ງ 26 ຊ່ົວໂມງຕາມຕາຕະລາງລມຸນີ້: 
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ຄູຈະຕອນຮັບນັກຮຽນຢູໜາຫອງຮຽນເລ່ີມແຕເວລາ 7 ໂມງ 50 ຫາ 8 ໂມງ 10. ໂດຍທີ່ຜູປົກຄອງ ຫຼື 

ບຸກຄົນທີ່ມາສົງ່ຕອງພານັກຮຽນໄປສົ່ງໃຫເຖງິມືຄູບ່ແມນສົ່ງຢໜູາປະຕູໂຮງຮຽນແລວປອຍໃຫເດກັຍາງເຂົ້າໄປເອງ. 
ໂຮງຮຽນເລີກເວລາ 16 ໂມງ ແລະ ຜປູົກຄອງຕອງມາຮັບເດັກໃນລະຫວາງ 16 ໂມງ 00 ຫາ 16 ໂມງ 30 ແລະ 
ຜທູີ່ຈະມາຮັບເດັກກັບບານໄດຕອງແມນ: 

- ພ່ແມນັກຮຽນ 
- ຜໃູຫຍທີ່ເຄີຍມາຮັບ ແລະ ຄົນທີ່ໄດໄດລະບຸຈາກພ່ແມນັກຮຽນໃນໃບລົງທະບຽນ 
- ຖາຈະໃຫບຸກຄົນອື່ນທີບ່່ແມນໃນສອງກລະນີຂາງເທງິຕອງມີໜງັສືເປັນລາຍລັກອັກສອນຂຽນຈາກພ່

ແມນັກຮຽນວາອານຸຍາດໃຫຜກູຽວມາຮັບລູກແທນ ແລະ ຕອງເອົາໜັງສືດັ່ງກາວແຈງຕ່ສາວຄູ ຫຼື ຜູອາ
ນວຍການໂຮງຮຽນກອນເອົາເດກັກັບບານ. 

ທຸກໆວັນພຸດນັກຮຽນທກຸຄົນຈະເລີກຮຽນເວລາ 12 ໂມງ 00. 
ເວລາຜັກຜອນຕອນເຊ້ົາແມນເລີ່ມແຕ 9ໂມງ 40 ຫາ 10 ໂມງ 10 ຂອງທຸກໆວັນ. 

ສາລັບຊັ້ນປະຖົມ 
ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມຈະໄດຮຽນ 27 ຊົ່ວໂມງຕ່ອາທິດ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມຈະໄດຮຽນ 28 ຊົ່ວໂມງຕ່

ອາທິດ ຕາມຕາຕະລາງຂາງລມຸນີ້: 
 

ໂຮງຮຽນເປີດຮັບນັກຮຽນ ເວລາ 7ໂມງ 50. ຫຼັງຈາກເຂ້ົາປະຕູໂຮງຮຽນແລວນັກຮຽນທຸກຄົນຕອງເຂ້ົາ
ຫອງ ແລະ ກຽມພອມຮຽນຊົ່ວໂມງທທີາອິດ ຫາມນັກຮຽນທກຸຄົນຫຼິ້ນຢກູາງເດ່ີນໃນຊວງເວລາຮັບຕອນນັກຮຽນ
ໃນຕອນເຊ້ົາ. 

ຖານັກຮຽນຄົນໃດໃນຫອງ ປ1 ຫາ ປ5 ຫາກມາຊາກາຍ 8 ໂມງຜປູົກຄອງຕອງນາພານັກຮຽນໄປສົ່ງຮອດ
ຫອງ. 
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ເວລາຜັກຜອນແມນເລ່ີມແຕ 9ໂມງ 40 ຫາ 10 ໂມງ 10 ຂອງທຸກໆວັນ. 
ນັກຮຽນແຕຫອງປ1 ຫາ ປ5 ຈະເລີກຮຽນໃນເວລາ 16 ໂມງ 15 ຫຼື 16 ໂມງ 30 ຕາມຕາຕະລາງຮຽນ

ທີ່ການົດໄວ. ຫອງອາຫານ ແລະ ເດ່ີນໂຮງຮຽນຈະມີຄົນຄອຍແບງແຍງຈົນຮອດ 16 ໂມງ 30. 
ຜປູົກຄອງ ຫຼື ຜູທີ່ໄດຮັບອານຸຍາດຈາກພ່ແມນັກຮຽນໃຫມາຮັບລູກໄດນັ້ນຕອງມາຮັບນັກຮຽນແຕຫອງ ປ

1 ຫາ ປ5 ໃນລະຫວາງ 16 ໂມງ 15 ຫາ 16 ໂມງ 30 ສູງສຸດບ່ໃຫກາຍ 17 ໂມງ ນັກຮຽນຄົນໃດທີ່ຖາກັບບານ
ພອມເອື້ອຍອາຍທີ່ຮຽນຢຊູັ້ນມັດທະຍົມຕອງລຖາໃນເດີ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຕອງແຈງໃຫຜບູລິຫານໂຮງຮຽນຮບັ
ຊາບ. ນັກຮຽນໃນກລະນີດັ່ງກາວນີ້ຈະບ່ມີຄົນເຝ້ົາ ແລະ ຕອງຢພູາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູປົກຄອງ.  

ນັກຮຽນແຕ ມ1 ຫາ ມ4 ສາມາດກັບບານໄດໂດຍບ່ຕອງຜານການຕິດຕາມ, ກວດກາ ຫຼື ຂອານຸຍາດ. 
ທຸກໆວັນພຸດນັກຮຽນທກຸຄົນຈະເລີກຮຽນເວລາ 12 ໂມງ. 
 

ຂ້ມູນສາຄັນ: ເວລາປະຕິບັດວຽກຂອງໂຮງຮຽນ 
 

ໃນຂ້ັນອານຸບານ ແລະ ຂັ້ນປະຖົມ, ເວລາເຮັດວຽກຂອງຄູໃນແຕລະອາທິດແມນການົດໄວ 24 ຊ່ົວໂມງຕາມຫຼັກສູດ
ຂອງຝຣ່ັງ.  
ມີເວລາເພີ່ມ 2 ຊົ່ວໂມງຕ່ໜຶ່ງອາທິດສາມາດເຮັດໃຫທາງໂຮງຮຽນປບັຫຼັກສູດທາງດານພາສາໃຫເໝາະສົມກັບຄວາມ
ຕອງການຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນພາຍໃຕລະບົບການຮຽນຫຼາຍພາສາ, ຫຼາຍວັດທະນະທາອັນເປັນເອກະລັກຂອງ
ໂຮງຮຽນຝຣ່ັງຫຼວງພະບາງ. 
ໃນສວນນີ້ຈະມີການເພ່ີມຊ່ົວໂມງຮຽນສາລັບນັກຮຽນຊ້ັນປະຖົມເປນັຊົ່ວໂມງທີ 27 ຕ່ປີ ເຊ່ິັງເປັນເວລາ 1 ຊ່ົວໂມງທີ່ຈະ
ຈັດກິກຈະກາສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນທີ່ທາງໂຮງຮຽນອຸທິດໃຫກັບການການປະຕິບດັຫຼກັສູດການສຶກສາຫຼາຍວິຊາຊີບ
ຫຼາຍລະດັບ. ພອມທັງເປັນຂ້ມູນໃຫກັບທາງໂຮງຮຽນໃນການທົດສອບປະສິດທິພາບການສອນຂອງຄູໃນການປະຕິບັດ
ການສອນແບບນາໃຊຫຼາຍພາສາ. 
ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍມົຈະໄດຮຽນ 28 ຊົ່ວໂມງຕ່ອາທິດອັນເປັນເງຶ່ອນໄຂໃຫທາງໂຮງຮຽນສາມາດເພີ່ມເວລາສອນເຂ້ົາໄດ
ຕື່ມອີກເຊ່ິງເປນັຂັ້ນຮອງຮັບເອົານັກຮຽນຊັ້ນປະຖມົ ແລະ ມັດທະຍົມ. ນັກຮຽນໃນຊັ້ນນີ້ຈະເລີກຮຽນເວລາ 12 ໂມງຄືກັບ
ນັກຮຽນມັດທະຍົມ.  

 
ຄ. ພັກທຽງ 
 

ມີ 2 ກລະນີຂຶ້ນກັບການຕັດສນິໃຈເລືອກຂອງຜປູົກຄອງໃນເວລາລົງທະບຽນ. 

ບ່ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນ: 
 

ນັກຮຽນໃນຂັ້ນອານຸບານ ແລະ ປະຖົມທີ່ບ່ກິນເຂົ້ານາໂຮງຮຽນຜູປົກຄອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດຮັບອານຸຍາດ
ຈາກຜປູົກຄອງຕອງໄດມາຮັບລູກຂອງຕົນໃນເວລາເລີກຮຽນຕອນເຊົ້າເວລາ 11 ໂມງ 45. ຖາບ່ມີຜູໃດມາຮັບເດັກ
ຈະຖືກພາໄປຫອງອາຫານ ແລະ ພັກທຽງເວລາ 12 ໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງໂຮງຮຽນຈະເກັບເງິນນາຜູປົກຄອງ.  

ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ກິນເຂ້ົາຢບູານຕອງມີຄົນມາຮັບກັບບານເວລາ 12 ໂມງ ຫາ 12 ໂມງ 10 ແລະ 
ກັບຄືນມາເຂົ້າຮຽນໃນເວລາ 14 ໂມງ 05 ຫາ 14 ໂມງ 15. 

ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນ: 
 

ນັກຮຽນຜໃູດທີ່ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນຈະບ່ໄດອອກນອກໂຮງຮຽນໃນເວລາພັກທຽງ.  
ເວລາພັກທຽງຂອງໂຮງຮຽນແມນໄດການົດໃນຕາຕະລາງດັ່ງລມຸນີ້: 
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ໃນເວລາພັກທຽງຂອງແຕລະມື້ນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ກິນເຂົ້ານາໂຮງຮຽນຈະໄດ: ກິນເຂົ້າ, ຫຼີ້ນ, ນອນ
ພັກຜອນ, ເຮັດກິດຈະກາສົ່ງເສີມການຮຽນ ແລະ ເກມຫຼິ້ນຕາງໆ. 
 

ນັກຮຽນອານຸບານທກຸຄົນແມນຕອງໄດພັກກິນເຂ້ົາທຽງຢູໂຮງຮຽນນັບແຕເວລາເລີກຮຽນຕອນເຊົ້າຈົນ
ຮອດ 14 ໂມງ 15 ຈຶ່ງກັບຄືນຮຽນໃນພາກບາຍ. ເວລານອນພັກຜອນຂອງນັກຮຽນອານຸບານແມນເລ່ີມແຕເວລາ 
12 ໂມງ 40.  
ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມຈະໄປກິນເຂົ້າຢຫູອງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນດວຍຕົນເອງໃນເວລາເລີກຮຽນ ແລະ ກັບໄປຫອງ
ຮຽນຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກພັກທຽງແລວ.  

ນັກຮຽນທກຸຄົນທີ່ພັກທຽງຢູໂຮງຮຽນຕອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຄາແນະນາທີ່ການົດໄວ. ກົດ
ລະບຽບພເິສດໃນເວລາພັກທຽງຈະໄດແຈງໃຫຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນ. ຍົກເວັ້ນໃນຂອບເຂດທີ່ມີຜູດູແລເບິ່ງແຍງ 
ແລະ ເວລາເຮັດກິດຈະກາໃນມູມພັກຜອນ ແລະ ບ່ອານຸຍາດໃຫເຂົ້າຫອງຮຽນໃນຊວງເວລາພັກທຽງ.  

 
 

ຂ້ມູນສາຄັນ:  ເວລາຮຽນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
 
ເວລາທີ່ບ່ໄດນາສະເໜີຢລູມຸນີ້ຈະເປັນເວລາກອນໜາມາໂຮງຮຽນ, ເວລາຫຼັງເລີກຮຽນ ແລະ ເວລາພັກທຽງ 

- 7 ໂມງ 50 ຫາ  8 ໂມງ 10,  
- 11 ໂມງ 45 ຫາ 12 ໂມງ 10 
- 14 ໂມງ 05 ຫາ 14 ໂມງ 15 
- 16 ໂມງ 00 ຫາ 16 ໂມງ 30 

ກລະນີໂຮງຮຽນປິດ. ບຸກຄົນໃດກ່ຕາມບ່ວາຈະເປັນຜູປົກຄອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ປະສົງຢາກເຂ້ົາມາຢຽມຊົມໂຮງຮຽນຕອງແຈງໃຫ
ທາງຜູບລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບກຽວກັບການມາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການມາຢຽມຊົມ. 
ນັກຮຽນທຸກຄົນຢູພາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູສອນ ແລະ ຜບູລິຫານໂຮງຮຽນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຮຽນ ແລະ ເວລາໄປປະຕິບັດ
ກິດຈະກາທີ່ໂຮງຮຽນເປັນຄນົຈັດຂຶ້ນ. ນັກຮຽນຢພູາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູປົກຄອງໃນເວລາເລີກຮຽນ ແລະ ໃນເວລາ
ໂຮງຮຽນພັກ ໂດຍສະເພາະກອນໜາມາໂຮງຮຽນ ແລະ ເລີກຮຽນໃນແຕລະວັນ. 
ສາລັບນັກຮຽນອານຸບານ ແລະ ປະຖົມ, ຖາຜູປົກຄອງມາຮັບລູກຊາ ແລະ ບ່ໄດແຈງທາງໂຮງຮຽນລວງໜາ ຫຼື ບ່ໄດໂທແຈງຜູທີ່
ຮັບຜິດຊອບເດັກ. ບ່ໄດແຈງວາຈະມາຮັບຊາ. ຖາຕົກໃນກລະນີທີ່ກາວມານີ້ໂຮງຮຽນບ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບເດັກໄດເນື່ອງຈາກພ່ແມຜູ
ປົກຄອງບ່ມາຮັບລູກ. 
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ງ. ປະຕິທິນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 
ໃນສົກຮຽນໜຶ່ງຈະໄດຈັດການຈັດການຮຽນ-ການສອນທັງໝົດ 36 ອາທິດ. ມື້ພັກຕາງໆແມນໄດປະຕິບັດ

ຕາມການການົດຂອງສະພາໂຮງຮຽນໃນແຕລະປີຕາມກລະນຕີາງໆເຊັ່ນ: ຕາມສະພາບຂອງເດັກນັກຮຽນ, ຕາມແຈງ
ການຂອງກະຊວງສຶກສາຝຣັ່ງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນເທດສະການຕາງໆ ແລະ ມື້ພັກພິເສດທີ່ໂຮງຮຽນການົດ. 

ຈ. ການລົງທະບຽນ 
ການລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ລົງທະບຽນພັກທຽງແມນລະບຸໄວໃນເວລາລົງທະບຽນ ແລະ ແຍກກັນເປນັ

ແຕລະອັນ. 

ຂັ້ນອານຸບານ 
 

ໃນຂັ້ນອານຸບານຈະຮັບນັກຮຽນແຕອາຍຸ 3 ປໃີນວັນທ ີ31 ເດືອນທັນວາຂອງປີທີ່ຈະມາລົງທະບຽນເຂົ້າ
ຮຽນ. ເດັກທີ່ມີອາຍຸບ່ທັນຮອດແຕມີວຸດທິພາວະພຽງພພອມທີ່ຈະເຂ້ົາຮຽນກ່ສາມາດລົງທະບຽນໄດເຊັ່ນກັນ ແລະ 
ຈະໄດຮຽນຄືນບາງສວນໃນສົກຮຽນຕ່ໄປ. ນັກຮຽນທີ່ບ່ມີພື້ນຖານທາງດານພາສາກ່ສາມາດມາລົງທະບຽນໄດ.  

ຂັ້ນປະຖົມ 
 

ໃນຂັ້ນປະຖມົຈະຮັບນັກຮຽນແຕອາຍຸ 6 ປໃີນເດອືນທັນວາຂອງປີທີ່ຈະມາລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ. ການ
ລະບຸພາສາ (ຝຣັ່ງ, ອງັກິດ ຫຼື ລາວ) ແມນເງ່ືອນໄຂຈາເປັນໃນເວລາລົງທະບຽນ. 

ການດາເນີນການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດຝຣັ່ງຂຶ້້ນກັບການໂອລົມ ແລະ ການສະເໜຂີອງຜູປົກຄອງ
ນັກຮຽນ. 
 
ແບບຟອມຂລົງທະບຽນປະກອບມີ: 
 

- ໃບສອບຖາມຂ້ມູນ: ຊຸດໜຶ່ງສາລັບລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ອີກຊຸດໜຶ່ງສາລັບລົງທະບຽນພັກທຽງ. 
- ໃບເກັບກາຂ້ມູນຂອງຜປູົກຄອງ 

- ໃບອານຸຍາດຈາກຜປູົກຄອງໃນການລະບຸຄົນອ່ືນທີ່ມີສິດມາຮບັລູກໃນເວລາເລີກຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນຫອງອານຸ
ບານ. 

- ເອກະສານກຽວກັບອປຸະກອນການຮຽນ, ເວລາຮຽນ, ລາຄາ ແລະ ກົດລະບຽບການເງິນ 

- ເອກະສານກຽວກັບອາຫານ, ການບລິຫານຈັດການ ແລະ ກົດລະບຽບ.  
- ເອກະສານກຽວກັບການຮກັສາຄວາມປອດໄພ. 
- ປະຕິທິນການຮຽນ-ການສອນ. 
- ແຜນສະແດງຂ້ມູນ. 
- ກົດລະບຽບການນາໃຊຫອງສະມດຸ 

 
ເອກະສານຄັດຕິດໃນເວລາລງົທະບຽນ: ປື້ມສາມະໂນຄົວ, ໃບຕິດຕາມການສັກຢາກັນພະຍາດ, ກອບປີໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການ
ເກີດ, ໃບຍົກຍາຍ (ໃນກລະນີທີ່ຍາຍມາຈາກໂຮງຮຽນອື່ນ). 

 
ສ. ການແຈງການ 

ໃນກລະນີທີ່ເດັກຖອນຕົວຈາກການຮຽນ ຫຼ ືອອກໂຮງຮຽນຜປູົກຄອງຕອງແຈງໃຫໂຮງຮຽນຮັບຊາບໂດຍໄວທີ່ສຸດ. 
ໂດຍຕອງຊາລະຄາຮຽນ ແລະ ສົ່ງຄືນອຸປະກອນການຮຽນຕາງໆທີ່ໄດຍືມນາທາງໂຮງຮຽນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໂຮງຮຽນຈະ
ບັນທກຶ ແລະ ອອກໃບຮບັຮອງການຮຽນເພ່ືອເປັນການຕິດຕາມການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກ. 
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2.ຄວາມສາພນັລະຫວາງຜປູກົຄອງ/ຄູ ຫຼື ຜປູົກຄອງ/ຜູບລິຫານ  
ກອງປະຊຸມຕາງໆແມນໄດຈັດຂຶ໊ນໃນຕົ້ນປີຂອງແຕລະປີສາລັບແຕລະຫອງ. ໃນເວລາປະຊຸມ ຄູສອນຈະ

ສະເໜຈີຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ຈະສອນຕະຫຼອດສົກຮຽນພອມທັງນາສະເໜກີານດາລົງຊີວິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຫອງຮຽນ.  

ຜປູົກຄອງຂອງນກັຮຽນແຕລະຄົນຈະມີລະຫັດເພ່ືອສາມາດເຂ້ົາລະບົບຂອງໂຮງຮຽນ(PRONOTE). 
ເພື່ອເບິ່ງປະຕິທິນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງລຸກຂອງທານ, ຕາຕະລາງຮຽນ, ເມນູອາຫານ ແລະ ປື້ມບັນທກຶ
ຂອງຫອງຂອງລກູຂອງພວກທານ. 

ນອກຈາກນີ້, ຜປູົກຄອງແຕລະຄົນຍັງຈະໄດຮັບອີເມວເປັນປົກກະຕິຈາກທາງໂຮງຮຽນເພືອ່ສົ່ງຂ້ມູນຕາງໆ 
ແລະ ເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກບັຊີວິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫອງຂອງລູກຂອງພວກທານ. 
 

ທີ່ຢອູີເມວຂອງໂຮງຮຽນແມນ info@ef-lp.org, direction@ef-lp.org ຫຼື ຈະສົ່ງຫາຜສູອນໂດຍຕົງ
ຜານທີ່ຢອູີເມວef-lp.org. ບັນດາທີ່ຢູອເີມວເຫຼົ່ານີ້ແມນເຄ່ືອງມືທີ່ໃຊຕິດຕ່ສື່ສານກັບໂຮງຮຽນເພື່ອຂນັດພົບ, ລາ
ພັກໃຫລູກ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຜປູົກຄອງທຸກທານຈະໄດຮັບການລາຍງານຜົນການຮຽນຂອງລູກຕົນເອງຜານໃບຄະແນນທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປ
ເບິ່ງໄດໃນລະບົບ (PRONOTE) ຂອງໂຮງຮຽນ. ໃບຄະແນນຈະໂຊຂຶ້ນໃນລະບົບຂອງໂຮງຮຽນ 3 ເທື່ອຕ່ປີສາ
ລັບນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມ. ສາລັບນັກຮຽນຂັ້ນອານຸບານຈະມີປືມ້ຕິດຕາມການຮຽນ ແລະ ຈະມອບໃຫຜປູົກຄອງ
ນັກຮຽນຢາງໜອຍ 2 ຄັ້ງຕ່ໜຶ່ງສກົຮຽນ. 

 ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວາງຄູສອນ ແລະ ຜປູົກຄອງນັກຮຽນຈະຈັດຂຶ້ນ 2 ຄັ້ງຕ່ປີເພ່ືອໃຫຄູໄດລາຍງານ
ກຽວກັບພັດທະນາ ແລະ ບັນຫາຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນໃຫຜປູົກຄອງໄດຮັບຊາບ. ພອມທັງເປັນການເປີດໂອກາດ
ໃຫຄູໄດໂອລົມປຶກສາຫາລືກັບພ່ແມເດກັ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມພ່ແມເດກັກ່ໄດໂອລົມກບັຄູຜູສອນ ຫຼື ນັດໝາຍ
ກັນໃນກລະນີຈາເປັນ. 

ຜອູານວຍການມີໜາທີເ່ປນັຜູສະໜອງຂ້ມູນ ແລະ ປະສານງານກັບຜູປົກຄອງນັກຮຽນ ຫືຼ ໃຫຄວາມ
ກະຈາງແຈງໃນທກຸເລື່ອງແຕຕອງມີການນັດໝາຍກອນລວງໜາຍົກເວັ້ນກລະນີສຸກເສນີ. 

ຜປູົກຄອງສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຮູຊີວິດໃນໂຮງຮຽນຂອງລູກຕົນເອງໄດໂດຍຜານການຕິດຕ່ປະສານ
ງານກັບຄະນະກາມະການບລຫິານງານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູບລິຫານໂຮງຮຽນ. ຄະນະກາມະການເຫ່ົຼານີ້ຈະໄດຄັດ
ເລອືກໃນແຕລະປີທີ່ສະພານິຕິບັນຍັດຂອງສະມາຄົມ. ຜປູົກຄອງນັກຮຽນສາມາດມີສວນຮວມໃນການເຮັດວຽກ 
ແລະ ສະທອນຄືນການເຮັດຂອງຄະນະດັ່ງກາວ. 

ບົດລາຍງານຂອງສະພາໂຮງຮຽນຈະສົ່ງຕ່ຜານທາງອີເມວໃຫແກຜປູົກຄອງ ແລະ ຕິດໄວຢກູະດານຂາວທາງ
ເຂົ້າຂອງໂຮງຮຽນ. ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກາມະການບລິຫານໂຮງຮຽນໄດເກັບໄວຂາເຂົ້າຂອງໂຮງຮຽນ ແຕກ
ສາມາດຂເບິ່ງໄດ. 

ໂຄງການຈັດຕັ້ງໂຮງຮຽນໄດເຮັດວຽກຮວມກັນເປັນເວລາ 3 ປ ີໃນລະດັບຮຽນ ທຸກຊັ້ນຮຽນເພ່ືອໃຫການ
ຈັດການສຶກສາມີຄວາມສອດຄອງກັນ ນາສະເໜີໂດຍທີມງານທີ່ຊຽວຊານດານການສິດສອນ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍ
ຄະນະກາມະການໂຮງຮຽນ. 
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3. ການເຄາົລົບສິດ ແລະ ໜາທີ່ທີກ່ຽວຂອງກັບການຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນ, ສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

 
ກ. ການສຶກສາ ແລະ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ 
 

ໂຮງຮຽນໄດໃຫຄວາມສາຄັນເພື່ອໃຫໄດການສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເໝາະສົມກັບຜູ
ຮຽນ. ຫຼັກສູດທີ່ນາມາໃຊສອນແມນເປັນໄປຕາມຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາຝຣັ່ງ. ສວນວິຊາພາສາ
ລາວ-ວັນນະຄະດີ, ວຊິາໂລກອອມຕົວ, ວິຊາພູມສາດ/ປະຫວັດສາດແມນດາເນີນການຮຽນ-ການສອນ
ຕາມຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລາວ. ບາງລາຍວິຊາໃນຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກ
ສາຝຣັ່ງແມນໄດດາເນີນການສອນເປັນພາສາລາວ ຫືຼ ພາສາອັງກິດ (ດາເນີນການສອນໃນຮູບແບບບູລະ
ນາການທາງດານພາສາ) ແລະ ບາງເນ້ືອໃນກ່ໄດປັບໃຫສອດຄອງກັບບລິບົດຂອງລາວເຮົາ (ເນື້ອໃນບາງ
ບົດຮຽນແມນໄດຍົກຕົວຢາງທີ່ເກີດຂື້ນໃນທອງຖິ່ນ). 

ຄູສອນສວນຫາຼຍແມນມີໃບປະກາສະນີຍະບັດທາງດານການສອນຈາກກະຊວງສຶກສາຝຣັ່ງ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລາວ, ກະຊວງສຶກສາຂອງຕາງປະເທດ. ຄູທງັໝົດລວນແຕໄດຜານ
ການສຶກສາຮ່າຮຽນ ແລະ ຝກຶອົບຮົມລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ເປັນເຈົ້າພາສາໃນລາຍວິຊາທີ່
ເຂາົເຈົ້າສອນ. 

ໃນເວລາມີຄູຂາດສອນໄລຍະສັ້ນທາງໂຮງຮຽນຈະຄົ້ນຄວາຈັດຄູມາສອນແທນ. ໃນກລະນີຄູ
ຂາດສອນໄລຍະຍາວທາງໂຮງຮຽນກ່ຈະຄົ້ນຄວາຮັບສະມັກຄູໃໝມາສອນແທນ. 

ຄູແຕລະຄົນ, ນັກຮຽນແຕລະນອງ ຫືຼ ຜູປົກຄອງແຕລະທານຕອງປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງ 
ແລະ ຕົງຕ່ເວລາ. ຖາລູກຂອງພວກທານຈະຂາດຮຽນຕອງໄດມີການຂຽນໜງັສືຄອບທາງໂຮງຮຽນຢາງ
ຄັກແນ. 

ສາລັບຫອງຮຽນອານຸບານ ແລະ ປະຖົມ, ນັກຮຽນທຸກຄົນຈະໄດັຮບອຸປະກອນການຮຽນທີ່ຈາ
ເປນັສາລັບການຮຽນ-ການສອນຈາກທາງໂຮງຮຽນ ແລະ ຈາກຄອບຄົວ (ໃຫເບິ່ງລາຍລະອຽດຢູ
ເອກະສານລົງທະບຽນ). ມີແຕປື້ມຕາລາ ແລະ ປື້ມຈົດບັນທຶກຂອງນັກຮຽນເທ່ົານັ້ນທີ່ນັກຮຽນສາມາດ
ເອາົກັບບານໄດໃນແຕລະວັນ ສວນອຸປະກອນການຮຽນທກຸຢາງທີ່ເປັນຂອງໂຮງຮຽນແມນຕອງປະໄວ
ໂຮງຮຽນ. 

ສາລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ, ຜປູົກຄອງຕອງມີແລັບທອບໃຫນັກຮຽນ ແລະ ຕອງອານຸຍາດ
ໃຫຄູຜສູອນລົງຂ້ມູນທີ່ກຽວກັບການຮຽນເປັນຕົ້ນແມນເນ້ືອໃນຫຼັກສູດ ແລະ ໂປຣແກມທີ່ໃຊໃນການ
ສອນໃນຫອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງສົກຮຽນເຖງິວາແລບທອບດັ່ງກາວຈະເປັນຂອງສວນ
ຕົວແຕຕອງນາໃຊສາລັບສະເພາະການຮຽນ-ການສອນເທ່ົານັ້ນ. 

ຢໂູຮງຮຽນຈະມີຫອງສະມຸດທີ່ໃຊອານໜັງສື ແລະ ມີເວບໄຊຂອງໂຮງຮຽນນັກຮຽນສາມາດ
ຢືມປື້ມ, ອານປື້ມ ແລະ ເຂົ້າໃຊເວບໄຊໄດ.  
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ຂ. ສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ  
ສະຖານທີ່ຮຽນແມນຢພູາຍໃຕການເບ່ິງແຍງທາຄວາມສະອາດຢາງເປນັປົກກະຕິຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ

ຜານການຝຶກອົບຮົມກຽວກັບສຸຂະອະນາໄມສາລັບເດກັ ແລະ ເດັກນອຍເປັນຢາງດີ. 
ການລາງມືແມນກິດຈະວັດທ່ີປະຕິບັດເປັນປະຈາ ແລະ ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງພາຍຫຼັງເຮັດກິດຈະ

ກາທີ່ເປິະເປື້ອນ, ທຸກຄັ້ງທີ່ເຂ້ົາຫອງນ້າ, ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າ ແລະ ຫຼັງຈາກຫຼິ້ນພັກຜອນ. 
ເວລາອາກາດຮອນ, ເດັກອານຸບານຈະໄດອາບນ້າ ແລະ ປຽນເຄື່ອງໃໝກອນໜາຈະເຂົ້າຫອງນອນ

ພັກຜອນ. ການຫຼິ້ນນ້າສາມາດຈດັຂຶ້ນໄດ. 
ນັກຮຽນຫອງໃຫຍຕອງມີເຄ່ືອງມາປຽນພາຍຫຼັງຫຼິ້ນກິລາ ຫຼື ຮຽນວິຊາພາລະ. 
ນັກຮຽນແຕລະຄົນຈະມີບອນຂອງໃຜມັນ (ຕູມຽນເຄື່ອງ ຫືຼ ບອນຫອຍເສ້ືອກັນໜາວ) ສາລັບ
ເກັບມຽນເຄື່ອງໃຊສວນຕົວ. ນັກຮຽນອານຸບານຈະມີເຄ່ືອງນອນເປັນຂອງໃຜຂອງມັນ ແລະ ຈະ
ຊັກທາຄວາມສະອາດໜຶ່ງຄັ້ງຕ່ອາທິດ (ຫຼືຫຼາຍກວາໜຶ່ງຄ້ັງໃນກລະນີຈາເປັນ).  
ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງນັກຮຽນແມນໄດລາງທາຄວາມສະອາດເປັນປະຈາ

ປົກກະຕິ. 
ນັກຮຽນແຕລະຄົນຈະມີຈອກກິນນ້າດື່ມ ແລະ ຖວຍໃສອາຫານຂອງໃຜມັນ ແລະ ອປຸະກອນ

ເຫຼົ່ານີ້ແມນລາງທຸກໆມື້. 
ຄູ ແລະ ນັກຮຽນແຕລະຄົນແມນຢໃູນສະພາບແວດລອມທີ່ຮັບປະກັນທາງດານສຸຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມສະອາດ. ການນຸງຖທ່ີືຖືກຕອງ, ເປັນເອກະພາບເຂ້ົາກັບວດັທະນະທາຂອງທອງຖິນ່. 
ອາຫານທີ່ໃຫນັກຮຽນກິນທຸກມື້ແມນໄດຂ້ມູນມາຈາກຜປູົກຄອງໃນເວລາລົງທະບຽນ. ນັກຮຽນ

ຄົນໃດທີ່ແພອາຫານຕອງແຈງໃຫທາງໂຮງຮຽນຮັບຊາບໃນເວລາລົງທະບຽນ. ແຕລະຄົນຫາມເອົາອາຫານ
ສວນຕົວຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດ. 

ໃນກລະນີທີ່ນັກຮຽນບ່ສະບາຍຜູປົກຄອງຕອງໃຫໂຮງຮຽນຮັບຊາບໃນມື້ນັ້ນ ຫືຼ ຈະຂາດຮຽນ
ຕອງໄດໂທແຈງທີ່ເບີ 020 28 16 90 76 ຫຼືທາງອີເມວ info@ef-lp.org. ນັກຮຽນທີ່ບ່ສະບາຍຕອງບ່
ເອາົມາໂຮງຮຽນ. ເວລາຈະກັບບານຄູຜສູອນຈະແຈງໃຫຜປູົກຄອງຮບັຊາບບັນດາຂ້ມູຕາງໆຂອງນັກຮຽນ
ໃນແຕລະມື້. 

ຖານັກຮຽນບ່ສະບາຍເວລາຢໂູຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະແຈງໃຫຜປູົກຄອງເດກັຮັບຊາບຕາມຂ້ມູນທີ່
ໃຫໄວ. ດ່ັງນັ້ນ, ຖາມີການປຽນແປງຂ້ມູນທີ່ຈະໃຊຕິດຕ່ຫາຜູປົກຄອງຕອງໄດແຈງໃຫທາງໂຮງຮຽນຮັບ
ຊາບ. 

ຢໂູຮງຮຽນແມນບ່ມີພະຍາບານປະຈາ. ເວລານັກຮຽນບາດເຈັບຈະໄດຮັບການປະຖົມພະຍາບານ
ຂັ້ນຕົ້ນຈາກພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນເຊິ່ງເປັນຜູທີ່ໄດຜານການຝຶກອົບຮົມການຊວຍເຫືຼອຄົນບາດເຈັບໃນ
ຂັ້ນຕົ້ນມາແລວ. ກລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເປັນພະຍາດທີ່ຕອງໄດຮັບການປິ່ນປົວກະທັນຫນັຈະຕິດຕ່ຜູ
ປົກຄອງຕາມຂ້ມູນທີ່ຜປູົກຄອງເອາົໃຫພາຍຫຼງັການຊວຍເຫືຼອຂັ້ນຕົ້ນອື່ນໆທີ່ຈາເປັນ. 

ໃນກລະນີທີ່ບ່ສາມາດຕິດຕ່ຜປູົກຄອງໄດບ່ວາທາງໂທລະສັບ ຫຼື ອີເມວ, ຜປູົກຄອງບ່ມີສິດກາວ 
ຫຼື ເອົາໂທດນາຫາທາງໂຮງຮຽນຕາມທີ່ໄດຕົກລົງກັນໃນເວລາລົງທະບຽນ. 

ຢາທຸກປະເພດຕອງມີໃບແນະນາການໃຊຢາຈາກແພດ ແລະ ຕອງແຈງໃຫຜບູລິຫານໂຮງຮຽນຮັບ
ຊາບດວຍຕົນເອງ. ໃນກລະນີເຈັບປວຍເລ້ືອລັງຕອງໃຊຢາເປັນເວລາດົນ (ໃຊເວລາຍາວນານ) ຕອງຂຽນ
ການນາໃຊຢາເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
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ຄ. ຄວາມປອດໄພ 
ການກະທາທີ່ຮຸນແຮງ, ເກມການຫຼິ້ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈະບ່ນາເຂົ້າມາໃຊໃນໂຮງຮຽນ

ເດດັຂາດ. 
ເດກັທີ່ບາດເຈັບເຖິງແມນວາຈະບ່ຮູນແຮງຖາບ່ມີຜູໃຫຍຂອງໂຮງຮຽນເຫັນຈະແຈງໃຫໜຶ່ງ

ໃນນັ້ນຊາບທນັທີ ພອມກັນນັ້ນໂຮງຮຽນຈະທາການປະຖົມມະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸກ
ເສນີພອມທັງຈະຈົດບັນທກຶອາການບາດເຈັບນັ້ນໄວ.  

ໂຮງຮຽນໃຫຄວາມສາຄັນກຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ໃນແຕລະປີຈະມີການຝຶກອົບຮົມການໜໄີຟ
ໃນກລະນີໄຟໄໝ 3 ຄັ້ງຕ່ປີ. 

ໂຮງຮຽນມີປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ ປະກັນໄພດັ່ງກາວແມນກວມເອົາທັງນັກຮຽນ (ກລະນີ
ບາດເຈບັສວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ) ໃນເວລາເດີນທາງຈາກໂຮງຮຽນຫາເຮືອນແຕຕອງປະຕິບັດຖືກກົດລະບຽບ
ໃນກລະນີຂີ່ລົດຈັກເຊັ້່ນ: ປະໄພກັນສວນບຸກຄົນ, ມີໃບຂັບຂີ່, ໃສໝວກກັນກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ. 

 
ໝາຍເຫດ: ຜປູກົຄອງນັກຮຽນຈະບ່ໄດຮັບອານຸຍາດໃຫໂລະໄປມາໃນບລິເວນໂຮງຮຽນ ໃນ

ເວລາເຂົ້າຮຽນ ແລະ ເລີກຮຽນຕອງສະແດງຕົວ ແລະ ແຈງໃຫຜບູລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບ. 
 

ງ. ການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ສິນລະທາ 
 

ຄວາມຄິດເຫັນສວນຕົວ ຫຼື ຂ້ມູນກຽວກັບຄອບຄົວທີມງານວິຊາການ ແລະ ສະມາຊກິສະພາ
ບລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກາມະການຕອງໄດເກັບເປັນຄວາມລັບຢາງເຄັ່ງຄັດ. ທີ່ຢູອີເມວຂອງຜູ
ປົກຄອງຈະກະຈາຍໃຫສະມາຄົມພ່ແມນັກຮຽນ ແລະ ໜວຍງານພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ.  

ຫາມພະນັກງານກະທາຄວາມຮຸນແຮງ, ພຶດຕິກາທີ່ບ່ເໝາະສົມ, ການສະແດງທາທາງ ແລະ ຄາ
ເວົ້າທີ່ດູຖູກຢຽດຢາມກັບນັກຮຽນ. 

ຫາມນັກຮຽນ ແລະ ຜູປົກຄອງນັກຮຽນສະແດງພຶດຕິກາ ຫຼື ຄາເວົ້າໃດໆທີ່ເປັນການດູຖູກປະໝ
າດຄູ ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນເຖງິຈະບ່ເປນັຄູສອນກຕາມ.  

ຫາມນັກຮຽນນງຸຖ ືຫຼື ໃສສັນຍາລັກທີ່ເປນັການສື່ສານເຖິງການເຜີຍແຜສາສະໜາ.  
ໂດຍທົ່ວໄປ, ສະມາຄົມພ່ແມນັກຮຽນ, ຄູສອນທຸກຄົນນັບທງັຜູປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ

ທຸກຄົນຕອງເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.  
ຈ. ຂອງໃຊສວນຕົວ  

 
ຫາມນາສິ່ງຂອງທີ່ມີຄາມາໂຮງຮຽນຍົກເວັ້ນອຸປະກອນການຮຽນທີ່ໃຊໃນການສກຶສາ.  
ຫາມນັກຮຽນນາເອົາໂທລະສັບມືຖ,ື ແທບແລັດ ແລະ ສື່ເອເລັກໂທນິກຕາງໆເຂົ້າມາໃຊໃນ

ໂຮງຮຽນ. ນັກຮຽນມັດທະຍົມສາມາດເອົາໂທມາສັບມາໄດແຕຕອງປິດ ແລະ ບ່ໃຫເອາົອອກມາໃຊ
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຮຽນ (ນັບທັງເວລາເລີກຫຼິ້ນ ແລະ ເວລາພັກທຽງ). ຖາເຫັນນາເອົາອອກມາໃຊຈະ
ຖືກຍຶດ ແລະ ເອ້ີນຕົວມາແລວຈຶ່ງເອົາສົ່ງຄືນ.  

ຫາມເອາົເຄື່ອງຫຼິ້ນໃດໆເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດບ່ວາຈະໃນເວລາຫວາງ, ໃນເວລາເຮດັກິດ
ຈະກາ ຫຼື ໃນເວລາຮຽນ ເພາະ ໂຮງຮຽນມີອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ່ຈາເປັນ ແລະ ພຽງພແລວ. 

ໂຮງຮຽນຈະບ່ຮັບຜິດຊອບແຕປະການໃດຕ່ການຕກົເຮຍເສຍຫາຍຂອງເຄ່ືອງໃຊສວນຕົວທີ່ປະ
ໄວໂຮງຮຽນຫຼັງເລີກຮຽນເຊ່ັນ: ໃນຕອນແລງ, ວັນເສົາ-ວັນອາທດິ ຫຼື ໃນມື້ພັກໂຮງຮຽນ (ລົດຖີບ, 
ຄອມພິວເຕີ, ....). 
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ນັກຮຽນຫອງ ມ.1 ຂຶ້ນໄປຈະມີຕລູອກເກີໃສກະແຈທີ່ບັນທຶກຊື່ຂອງນັກຮຽນເພື່ອໃຫເກັບມຽນ
ເຄື່ອງທີ່ນັກຮຽນບ່ເອາົກັບບານເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ. 

 
ສ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງນັກຮຽນຫອງໃຫຍ  
 

ນັກຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມຂຶ້ນໄປສາມາດສະແດງ ຫຼື ມີຄາຄາເຫັນຕ່ຊີວິດໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາ
ຕ່ສະພານັກຮຽນໄດ. 

 ນັກຮຽນສາມາດຂຄາແນະນາພິເສດນາສະພາໄດໃນກລະນີຕອງການ. 
 ສິດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການນາໃຊສິດແມນໄດຕິດໄວຢໃູນຫອງຮຽນ ແລະ ຈະ

ປັບປຸງຢາງສະໝ່າສະເໝີລະຫວາງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ.  
 

4.ການລະເມີດກົດລະບຽບ 

ການລົງທະບຽນຢໂູຮງຮຽນຝຣັ່ງຫຼວງພະບາງການົດໃຫແຕລະຄອບຄົວຕອງປະຕິບັດເວລາ, 
ນັກຮຽນທກຸຄົນຕອງມາໂຮງຮຽນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ປະກອບສວນທກຸກິດຈະກາທີ່ທາງໂຮງຮຽນຈັດ
ຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດສົກຮຽນ. 

 
ການກະທາໃດໆທີ່ເປັນການຝາຝືນຕ່ກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນບ່ວາຈະເປັນການກະທາ ຫຼື 

ຄາເວົ້າຂອງນັກຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ຜບູລິຫານໂຮງຮຽນຈະໄດພິຈາລະນາຕັດສິນລົງໂທດໂດຍຜານ
ຜປູົກຄອງນັກຮຽນ. ການສຶກສາອົບຮົມ, ເປັນລາຍບຸກຄົນ, ອະທິບາຍ ແລະ ຢຸດຕິການຮຽນແມນ
ຂຶ້ນກັບຄວາມໜັກເບົາຂອງການເຮັດຜິດ. ບ່ວາໃນກລະນີໃດກຕາມບ່ສາມາດໃຊມາດຕະການທີ່ສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕ່ວຽກຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະບ່ປະປົນກັບກິດຈະກາການຮຽນ.  

ກລະນີກະທາຜິດຮາຍແຮງຈະໄດເອີ້ນຜູປົກຄອງ, ເດັກ ແລະ ຄູເຂ້ົາຮວມຮັບຮຄູວາມ
ຜິດ ແລະ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອຊອກຫາຊອງທາງແກໄຂຮວມກັນ.  

ການຕັດສນິໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວສາມາດເຮດັໄດໂດຍຜອູານວຍການໂຮງຮຽນ
ພາຍຫຼັງທ່ີໄດໂອລົມກັບຜູປົກຄອງແລວ. ໃນກລະນີນີ້ໜວຍງານວຊິາການຂອງໂຮງຮຽນຈະໄດ
ຕິດຕ່ກັບຜູປົກຄອງເດກັເປັນປົກກະຕິເພ່ືອໃຫເດກັກັບມາຮຽນໄດໄວທີ່່ສຸດ.  

 
ກົດລະບຽບພາຍໃນສະບບັນີ້ໄດຮັບການຮັບຮອງຈາກສະມາຄົມຂອງ

ໂຮງຮຽນ ໃນວັນທ ີ12/12/2019.  
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ເອກະສານຊອນທາຍ - ຂ້ມນູຕິດຕ ່2019-2020 
 

 

    
ເຫດສຸກເສີນ 
ການຂາດ 
ຄວາມລາຊາ 
ພຶດຕິກາ 
ບັນຫາຊີວິດທົ່ວໄປຂອງໂຮງຮຽນ 

 
 
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 
ຜຈູັດການ 

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

 
 
 

   

ສະມາຄົມຂອງຜປູົກຄອງ 
 

ປະທານ Tara GUJADHUR president@ef-lp.org 

ເລຂາທິການ Nathalie POULIOT ape@ef-lp.org 

 
 
 

   

ບັນຫາຄາຮຽນ ແລະ ການຊາລະ
ເງິນ 

ການເງິນການເງນິ  

ຜປູະກອບການ 

Robin ARMAND scolarite@ef-lp.org 

 
 
 

   

ຄາແນະນາ / ຄາຮອງຂກຽວກັບ
ບັນຫາທົ່ວໄປໃນໂຮງຮຽນ 

ຕົວແທນ 

ຜປູົກຄອງ 

Cycle 1: 
Alex CHITDARA 
 
Cycle 2:  
Antoine LOBRY 
 
Cycle 3: 
Nathalie POULIOT 

chitdara@msn.com 
 
 
antoine.lobry.vn@gmail.com 
 
 
quitoyyo@hotmail.com 

  


