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ກົດລະບຽບພາຍໃນ
1.ຂັ້ນຕອນການປະຕິບດ
ັ ງານ
ໃນອາທິດໜຶ່ງນັກຮຽນຈະໄດຮຽນທັງໝົດ 9 ຕອນ ຕັ້ງແຕວັນຈັນຈົນເຖິງວັນສຸກ. ບັນດາກິດຈະກາ ແລະ
ການເຮັດວຽກບານແມນໄດນາສະເໜີຢູໃນຕາຕະລາງການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນໂດຍໄດລະບຸເວລາ
ຮຽນ ແລະ ເວລາພັກຜອນຢາງລະອຽດ.
ກ. ໂຄງສາງຫຼັກສູດ

ຕາຕະລາງປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ການນາສະເໜີຂາງເທິງແມນການສະເໜີການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມເຊິ່ງລວມມີຂັ້ນ
ອານຸບານ ແລະ ປະຖົມ. ສາລັບນັກຮຽນປະຖົມປີທີ 6 ປີສຸດທາຍຂອງຊັນ
້ ປະຖົມຈະໄດປະຕິບັດລະບຽບທຽບເທົ່າ
ກັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ມ.1.
ຂ. ຕາຕະລາງຮຽນ - ການຕອນຮັບນັກຮຽນ - ເວລາເລີກຮຽນ

ສາລັບຊັ້ນອານຸບານ
ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຢູຫອງອານຸບານຈະໄດຮຽນອາທິດໜຶ່ງ 26 ຊົ່ວໂມງຕາມຕາຕະລາງລຸມນີ້:
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ຄູຈະຕອນຮັບນັກຮຽນຢູໜາຫອງຮຽນເລີ່ມແຕເວລາ 7 ໂມງ 50 ຫາ 8 ໂມງ 10. ໂດຍທີ່ຜູປົກຄອງ ຫຼື
ບຸກຄົນທີ່ມາສົງ່ ຕອງພານັກຮຽນໄປສົ່ງໃຫເຖິງມືຄູບ່ແມນສົ່ງຢູໜາປະຕູໂຮງຮຽນແລວປອຍໃຫເດັກຍາງເຂົ້າໄປເອງ.
ໂຮງຮຽນເລີກເວລາ 16 ໂມງ ແລະ ຜູປົກຄອງຕອງມາຮັບເດັກໃນລະຫວາງ 16 ໂມງ 00 ຫາ 16 ໂມງ 30 ແລະ
ຜູທີ່ຈະມາຮັບເດັກກັບບານໄດຕອງແມນ:
- ພ່ແມນັກຮຽນ
- ຜູໃຫຍທີ່ເຄີຍມາຮັບ ແລະ ຄົນທີ່ໄດໄດລະບຸຈາກພ່ແມນັກຮຽນໃນໃບລົງທະບຽນ
- ຖາຈະໃຫບຸກຄົນອື່ນທີບ
່ ່ແມນໃນສອງກລະນີຂາງເທິງຕອງມີໜງັ ສືເປັນລາຍລັກອັກສອນຂຽນຈາກພ່
ແມນັກຮຽນວາອານຸຍາດໃຫຜູກຽວມາຮັບລູກແທນ ແລະ ຕອງເອົາໜັງສືດັ່ງກາວແຈງຕ່ສາວຄູ ຫຼື ຜູອາ
ນວຍການໂຮງຮຽນກອນເອົາເດັກກັບບານ.
ທຸກໆວັນພຸດນັກຮຽນທຸກຄົນຈະເລີກຮຽນເວລາ 12 ໂມງ 00.
ເວລາຜັກຜອນຕອນເຊົ້າແມນເລີ່ມແຕ 9ໂມງ 40 ຫາ 10 ໂມງ 10 ຂອງທຸກໆວັນ.

ສາລັບຊັ້ນປະຖົມ
ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມຈະໄດຮຽນ 27 ຊົ່ວໂມງຕ່ອາທິດ ຕາມຕາຕະລາງຂາງລຸມນີ້:

ໂຮງຮຽນເປີດຮັບນັກຮຽນ ເວລາ 7ໂມງ 50. ຫຼັງຈາກເຂົ້າປະຕູໂຮງຮຽນແລວນັກຮຽນທຸກຄົນຕອງເຂົ້າ
ຫອງ ແລະ ກຽມພອມຮຽນຊົ່ວໂມງທີທາອິດ ຫາມນັກຮຽນທຸກຄົນຫຼິ້ນຢູກາງເດີ່ນໃນຊວງເວລາຮັບຕອນນັກຮຽນ
ໃນຕອນເຊົ້າ.
ຖານັກຮຽນຄົນໃດໃນຫອງ ປ1 ຫາ ປ5 ຫາກມາຊາກາຍ 8 ໂມງຜູປົກຄອງຕອງນາພານັກຮຽນໄປສົ່ງຮອດ
ຫອງ.
ເວລາຜັກຜອນແມນເລີ່ມແຕ 9ໂມງ 50 ຫາ 10 ໂມງ 10 ຂອງທຸກໆວັນ.

ນັກຮຽນແຕຫອງປ1 ຫາ ປ5 ຈະເລີກຮຽນໃນເວລາ 16 ໂມງ 15 ຫາ 16 ໂມງ 30 ຕາມຕາຕະລາງຮຽນ
ທີ່ການົດໄວ. ເວລານັກຮຽນກິນອາຫານຫວາງຢູທີ່ຫອງອາຫານ ແລະ ຫຼິ້ນຢູເດີ່ນໂຮງຮຽນຈະມີພະນັກງານເບິ່ງແຍງ
ຈົນຮອດ 16 ໂມງ 30.
ຜູປົກຄອງ ຫຼື ຜູທີ່ໄດຮັບອານຸຍາດຈາກພ່ແມນັກຮຽນໃຫມາຮັບລູກໄດນັ້ນຕອງມາຮັບນັກຮຽນແຕຫອງ ປ
1 ຫາ ປ5 ໃນລະຫວາງ 16 ໂມງ 15 ຫາ 16 ໂມງ 30 ສູງສຸດບ່ໃຫກາຍ 17 ໂມງ ນັກຮຽນຄົນໃດທີ່ຖາກັບບານ
ພອມເອື້ອຍອາຍທີ່ຮຽນຢູຊັ້ນມັດທະຍົມຕອງລຖາໃນເດີ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຕອງແຈງໃຫຜູບລິຫານໂຮງຮຽນຮັບ
ຊາບ. ນັກຮຽນໃນກລະນີດັ່ງກາວນີ້ຈະບ່ມີຄົນເຝົ້າດູແລ ແລະ ຕອງຢູພາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູປົກຄອງ.
ຂ້ມູນສາຄັນ: ເວລາປະຕິບັດວຽກຂອງໂຮງຮຽນ
ໃນຂັ້ນອານຸບານ ແລະ ຂັ້ນປະຖົມ, ເວລາເຮັດວຽກຂອງຄູໃນແຕລະອາທິດແມນການົດໄວ 24 ຊົວ
່ ໂມງຕາມຫຼັກສູດ
ຂອງຝຣັ່ງ.
ມີເວລາເພີ່ມ 2 ຊົ່ວໂມງຕ່ໜຶ່ງອາທິດສາມາດເຮັດໃຫທາງໂຮງຮຽນປັບຫຼັກສູດທາງດານພາສາໃຫເໝາະສົມກັບຄວາມ
ຕອງການຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນພາຍໃຕລະບົບການຮຽນຫຼາຍພາສາ, ຫຼາຍວັດທະນະທາອັນເປັນເອກະລັກຂອງ
ໂຮງຮຽນຝຣັ່ງໂກໂຟນຫຼວງພະບາງ.
ໃນສວນນີ້ຈະມີການເພີ່ມຊົ່ວໂມງຮຽນສາລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມເປັນຊົ່ວໂມງທີ 27 ຕ່ປີ ເຊີ່ງເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງທີ່ຈະ
ຈັດກິດຈະກາສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນທີ່ທາງໂຮງຮຽນຈັດໃຫກັບການປະຕິບັດຫຼກ
ັ ສູດການສຶກສາຫຼາຍວິຊາຊີບ ຫຼາຍ
ລະດັບ. ພອມທັງເປັນຂ້ມູນໃຫກັບທາງໂຮງຮຽນໃນການທົດສອບປະສິດທິພາບການສອນຂອງຄູໃນການປະຕິບດ
ັ ການ
ສອນແບບນາໃຊຫຼາຍພາສາ.

ຄ. ພັກທຽງ
ມີ 3 ກລະນີຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈເລືອກຂອງຜູປົກຄອງໃນເວລາລົງທະບຽນ.

ບ່ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນ:
ນັກຮຽນໃນຂັ້ນອານຸບານ ແລະ ປະຖົມທີ່ບ່ກິນເຂົ້ານາໂຮງຮຽນຜູປົກຄອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດຮັບອານຸຍາດ
ຈາກຜູປົກຄອງຕອງໄດມາຮັບລູກຂອງຕົນໃນເວລາເລີກຮຽນຕອນເຊົ້າເວລາ 11 ໂມງ 45. ຖາບ່ມີຜູໃດມາຮັບເດັກ
ຈະຖືກພາໄປຫອງອາຫານເພື່ອລົງທະບຽນກິນອາຫານນາໂຮງຮຽນເວລາ 12 ໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງໂຮງຮຽນຈະເຮັດ
ໃບບິນເພື່ອເກັບເງິນຄາອາຫານສາລັບມື້ນັ້ນນາຜູປົກຄອງ.

ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນ:
ນັກຮຽນຜູໃດທີ່ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນຈະບ່ໄດອອກນອກໂຮງຮຽນໃນເວລາພັກທຽງ.
ກິນອາຫານຢູນອກແຕເຂົາ
້ ຮວມການຊວຍເຫຼອ
ື ວຽກບານ
ນັກຮຽນທີ່ກັບໄປກິນອາຫານຢູບານແຕເຂົ້າຮວມການຊວຍເຫຼືອວຽກບານຢູທີ່ໂຮງຮຽນແມນຕອງໄດກັບມາ
ໂຮງຮຽນໃນລະຫວາງເວລາ 13:05 ຫາ 13:15
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ເວລາພັກທຽງຂອງໂຮງຮຽນແມນໄດການົດໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸມນີ້:
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ໃນເວລາພັກທຽງຂອງແຕລະມື້ນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ກິນເຂົ້ານາໂຮງຮຽນຈະໄດ: ກິນອາຫານ, ຫຼີ້ນ, ນອນ
ພັກຜອນ, ເຮັດກິດຈະກາສົ່ງເສີມການຮຽນ ແລະ ເກມຫຼິ້ນຕາງໆ.
ນັກຮຽນອານຸບານທຸກຄົນແມນຕອງໄດພັກກິນເຂົ້າທຽງຢູໂຮງຮຽນນັບແຕເວລາເລີກຮຽນຕອນເຊົ້າຈົນ
ຮອດ 14 ໂມງ 15 ຈຶ່ງກັບຄືນຮຽນໃນພາກບາຍ. ເວລານອນພັກຜອນຂອງນັກຮຽນອານຸບານແມນເລີ່ມແຕເວລາ
12 ໂມງ 40.
ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມຈະໄປກິນເຂົ້າຢູຫອງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນດວຍຕົນເອງໃນເວລາເລີກຮຽນ ແລະ ກັບໄປຫອງ
ຮຽນຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກພັກທຽງແລວ.
ນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ພັກທຽງຢູໂຮງຮຽນຕອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຄາແນະນາທີ່ການົດໄວ. ກົດ
ລະບຽບພິເສດໃນເວລາພັກທຽງຈະໄດແຈງໃຫຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນ. ຍົກເວັ້ນໃນຂອບເຂດທີ່ມີຜູດູແລເບິ່ງແຍງ
ແລະ ເວລາເຮັດກິດຈະກາໃນມູມພັກຜອນ ແລະ ບ່ອານຸຍາດໃຫເຂົ້າຫອງຮຽນໃນຊວງເວລາພັກທຽງ.

ຂ້ມູນສາຄັນ ເວລາຮຽນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເວລາທີ່ບ່ໄດນາສະເໜີຢລຸ
ູ ມນີ້ຈະເປັນເວລາກອນໜາມາໂຮງຮຽນ, 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 ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ປະສົງຢາກເຂົ້າພົວພັນວຽກໃນໂຮງຮຽນແມນຕອງ
ແຈງໃຫທາງຜູບລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບກຽວກັບການມາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການມາ.
ນັກຮຽນທຸກຄົນຢູພາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູສອນ ແລະ ຜູບລິຫານໂຮງຮຽນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຮຽນ ແລະ ເວລາໄປປະຕິບດ
ັ
ກິດຈະກາທີ່ໂຮງຮຽນເປັນຄົນຈັດຂຶ້ນ. ນັກຮຽນຢູພາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູປົກຄອງໃນເວລາເລີກຮຽນ ແລະ ໃນເວລາ
ໂຮງຮຽນພັກ ໂດຍສະເພາະກອນໜາມາໂຮງຮຽນ ແລະ ເລີກຮຽນໃນແຕລະວັນ.
ສາລັບນັກຮຽນອານຸບານ ແລະ ປະຖົມ, ຖາຜູປົກຄອງມາຮັບລູກຊາ ແລະ ບ່ໄດແຈງທາງໂຮງຮຽນລວງໜາ ຫຼື ບ່ໄດໂທແຈງຜູທີ່
ຮັບຜິດຊອບເດັກ. ບ່ໄດແຈງວາຈະມາຮັບຊາ. ຖາຕົກໃນກລະນີທີ່ກາວມານີ້ໂຮງຮຽນບ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບເດັກໄດເນື່ອງຈາກພ່ແມຜູ
ປົກຄອງບ່ມາຮັບລູກ.

ງ. ປະຕິທິນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ
ໃນສົກຮຽນໜຶ່ງຈະໄດຈັດການຈັດການຮຽນ-ການສອນທັງໝົດ 36 ອາທິດ. ມື້ພັກຕາງໆແມນໄດປະຕິບັດ
ຕາມການການົດຂອງສະພາໂຮງຮຽນໃນແຕລະປີຕາມກລະນີຕາງໆເຊັ່ນ: ຕາມສະພາບຂອງເດັກນັກຮຽນ, ຕາມແຈງ
ການຂອງກະຊວງສຶກສາຝຣັ່ງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນເທດສະການຕາງໆ ແລະ ມື້ພັກພິເສດທີ່ໂຮງຮຽນການົດ.
ຈ. ການລົງທະບຽນ
ການລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ລົງທະບຽນພັກທຽງແມນລະບຸໄວໃນເວລາລົງທະບຽນ ແລະ ແຍກກັນເປັນ
ແຕລະອັນ.

ຂັ້ນອານຸບານ
ໃນຂັ້ນອານຸບານຈະຮັບນັກຮຽນແຕອາຍຸ 3 ປີໃນວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາຂອງປີທ່ຈ
ີ ະມາລົງທະບຽນເຂົ້າ
ຮຽນ. ເດັກທີ່ມີອາຍຸບ່ທັນຮອດແຕມີວຸດທິພາວະພຽງພພອມທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນກ່ອາດຈະໄດຮັບພິຈາລະນາລົງທະບຽນ
ໄດເຊັ່ນກັນ ແລະ ຈະໄດຮຽນຄືນບາງສວນໃນສົກຮຽນຕ່ໄປ. ນັກຮຽນທີ່ບ່ມີພື້ນຖານທາງດານພາສາກ່ສາມາດມາ
ລົງທະບຽນໄດ.

ຂັ້ນປະຖົມ
ໃນຂັ້ນປະຖົມຈະຮັບນັກຮຽນແຕອາຍຸ 6 ປີໃນເດືອນທັນວາຂອງປີທີ່ຈະມາລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ. ການ
ລະບຸພາສາ (ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ ຫຼື ລາວ) ແມນເງື່ອນໄຂຈາເປັນໃນເວລາລົງທະບຽນ.
ການດາເນີນການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດຝຣັ່ງຂຶ້ນກັບການໂອລົມ ແລະ ການສະເໜີຂອງຜູປົກຄອງ
ນັກຮຽນ.
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ແບບຟອມຂລົງທະບຽນປະກອບມີ:
-

-

ແບບຟອມການລົງທະບຽນ: ຊຸດໜຶ່ງສາລັບລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ອີກຊຸດໜຶ່ງສາລັບລົງທະບຽນພັກທຽງ.
ໃບເກັບກາຂ້ມູນຂອງຜູປົກຄອງ
ໃບອານຸຍາດຈາກຜູປົກຄອງໃນການລະບຸຄົນອື່ນທີ່ມີສິດມາຮັບລູກໃນເວລາເລີກຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນຫອງອານຸ
ບານ.
ເອກະສານກຽວກັບອຸປະກອນການຮຽນ, ເວລາຮຽນ, ລາຄາ ແລະ ກົດລະບຽບການເງິນ
ເອກະສານກຽວກັບອາຫານ, ການບລິຫານຈັດການ ແລະ ກົດລະບຽບ.
ເອກະສານກຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ປະຕິທິນການຮຽນ-ການສອນ.
ແຜນສະແດງຂ້ມູນ.
ກົດລະບຽບການນາໃຊຫອງສະມຸດ

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

ສ. ການຖອນຕົວ
ໃນກລະນີທີ່ເດັກຖອນຕົວຈາກການຮຽນ ຫຼື ອອກໂຮງຮຽນຜູປົກຄອງຕອງແຈງໃຫໂຮງຮຽນຮັບຊາບໂດຍ
ໄວທີ່ສຸດ. ໂດຍຕອງຊາລະຄາຮຽນ ແລະ ສົ່ງຄືນອຸປະກອນການຮຽນຕາງໆທີ່ໄດຍືມນາທາງໂຮງຮຽນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ໂຮງຮຽນຈະບັນທຶກ ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງການຮຽນເພື່ອເປັນການຕິດຕາມການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ.

2.ຄວາມສາພັນລະຫວາງຜູປົກຄອງ / ຄູ / ຜູບລິຫານ
ກອງປະຊຸມຕາງໆແມນໄດຈັດຂຶ໊ນໃນຕົ້ນປີຂອງແຕລະປີສາລັບແຕລະຫອງ. ໃນເວລາປະຊຸມ ຄູສອນຈະ
ສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ຈະສອນຕະຫຼອດສົກຮຽນພອມທັງນາສະເໜີການດາລົງຊີວິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
ຫອງຮຽນ.
ຜູປົກຄອງຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນຈະມີລະຫັດເພື່ອສາມາດເຂົ້າລະບົບຂອງໂຮງຮຽນ (PRONOTE).
ເພື່ອເບິ່ງປະຕິທິນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງລຸກຂອງທານ, ຕາຕະລາງຮຽນ, ເມນູອາຫານ ແລະ ປື້ມບັນທຶກ
ຂອງລູກຂອງພວກທານ.
ນອກຈາກນີ້, ຜູປົກຄອງແຕລະຄົນຍັງຈະໄດຮັບອີເມວເປັນປົກກະຕິຈາກທາງໂຮງຮຽນເພື່ອສົ່ງຂ້ມູນຕາງໆ
ແລະ ເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກັບຊີວິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫອງຂອງລູກຂອງພວກທານ.
ທີ່ຢອີ
ູ ເມວຂອງໂຮງຮຽນແມນ info@ef-lp.org, direction@ef-lp.org ຫຼື ຈະສົ່ງຫາຜູສອນໂດຍຕົງ
ຜານທີ່ຢອີ
ູ ເມວef-lp.org. ບັນດາທີ່ຢອີ
ູ ເມວເຫຼົ່ານີ້ແມນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊຕິດຕ່ສື່ສານກັບໂຮງຮຽນເພື່ອຂນັດພົບ, ລາ
ພັກໃຫລູກ ແລະ ອື່ນໆ.
ຜູປົກຄອງທຸກທານຈະໄດຮັບການລາຍງານຜົນການຮຽນຂອງລູກຕົນເອງຜານໃບຄະແນນທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປ
ເບິ່ງໄດໃນລະບົບ (PRONOTE) ຂອງໂຮງຮຽນ. ໃບຄະແນນຈະໂຊຂຶ້ນໃນລະບົບຂອງໂຮງຮຽນ 3 ເທື່ອຕ່ປີສາ
ລັບນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມ. ສາລັບນັກຮຽນຂັ້ນອານຸບານຈະມີປມ
ື້ ຕິດຕາມການຮຽນ ແລະ ຈະມອບໃຫຜູປົກຄອງ
ນັກຮຽນຢາງໜອຍ 2 ຄັ້ງຕ່ສົກຮຽນ.
ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວາງຄູສອນ ແລະ ຜູປົກຄອງນັກຮຽນຈະຈັດຂຶ້ນ 2 ຄັ້ງຕ່ປີເພື່ອໃຫຄູໄດລາຍງານ
ກຽວກັບພັດທະນາການ ແລະ ບັນຫາຕາງໆຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນໃຫຜູປົກຄອງໄດຮັບຊາບ. ພອມທັງເປັນການ
ເປີດໂອກາດໃຫຄູໄດໂອລົມປຶກສາຫາລືກັບພ່ແມເດັກ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂາມພ່ແມເດັກກ່ໄດໂອລົມກັບຄູຜູສອນ
ຫຼື ນັດໝາຍກັນໃນກລະນີຈາເປັນ.
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ຜູອານວຍການມີໜາທີ່ເປັນຜູສະໜອງຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ປະສານງານກັບຜູປົກຄອງນັກຮຽນ ຫຼື ໃຫ
ຄວາມກະຈາງແຈງໃນທຸກເລື່ອງແຕຕອງມີການນັດໝາຍກອນລວງໜາຍົກເວັ້ນກລະນີສຸກເສີນ.
ຜູປົກຄອງສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຮູຊີວິດໃນໂຮງຮຽນຂອງລູກຕົນເອງໄດໂດຍຜານການຕິດຕ່ປະສານ
ງານກັບຄະນະກາມະການບລິຫານງານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູອານວຍການໂຮງຮຽນ. ຄະນະກາມະການເຫຼົ່ານີ້ຈະ
ໄດຄັດເລືອກໃນແຕລະປີທີ່ສະພານິຕິຂອງສະມາຄົມ. ຜູປົກຄອງນັກຮຽນສາມາດມີສວນຮວມໃນການເຮັດວຽກ
ແລະ ສະທອນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄະນະດັ່ງກາວ.
ບົດລາຍງານຂອງສະພາໂຮງຮຽນຈະສົ່ງຕ່ຜານທາງອີເມວໃຫແກຜູປົກຄອງ ແລະ ຕິດໄວຢູກະດານຂາວທາງ
ເຂົ້າຂອງໂຮງຮຽນ. ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກາມະການບລິຫານໂຮງຮຽນຈະໄດກັບໄວພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
ສາມາດປຶກສາຫາລືໄດກັບຄະນະບລິຫານໂຮງຮຽນ.
ໂຄງການຈັດຕັ້ງແລະພັດທະນາໂຮງຮຽນໄດເຮັດວຽກຮວມກັນໃນທຸກໆ 3 ປີ ໃນລະດັບຮຽນ ທຸກຊັ້ນ
ຮຽນເພື່ອໃຫການຈັດການສຶກສາມີຄວາມສອດຄອງກັນ ນາສະເໜີໂດຍທີມງານທີ່ຊຽວຊານດານການສິດສອນ
ແລະ ຮັບຮອງໂດຍຄະນະກາມະການບລິຫານໂຮງຮຽນ.

3. ການເຄົາລົບສິດ ແລະ ໜາທີ່ທກ
ີ່ ຽວຂອງກັບການຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນ, ສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ກ. ການສຶກສາ ແລະ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ
ໂຮງຮຽນໄດໃຫຄວາມສາຄັນເພື່ອໃຫໄດຮັບການສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເໝາະສົມກັບຜູ
ຮຽນ. ຫຼັກສູດທີ່ນາມາໃຊສອນແມນເປັນໄປຕາມຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາຝຣັ່ງ. ສວນວິຊາພາສາ
ລາວ-ວັນນະຄະດີ, ວິຊາໂລກອອມຕົວ, ວິຊາພູມສາດ/ປະຫວັດສາດແມນດາເນີນການຮຽນ-ການສອນ
ຕາມຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລາວ. ບາງລາຍວິຊາໃນຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກ
ສາຝຣັ່ງແມນໄດດາເນີນການສອນເປັນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດ (ດາເນີນການສອນໃນຮູບແບບບູລະ
ນາການທາງດານພາສາ) ແລະ ບາງເນື້ອໃນກ່ໄດປັບໃຫສອດຄອງກັບບລິບົດຂອງລາວເຮົາ (ເນື້ອໃນບາງ
ບົດຮຽນແມນໄດຍົກຕົວຢາງທີ່ເກີດຂື້ນໃນທອງຖິ່ນ).
ຄູສອນສວນຫຼາຍແມນມີໃບປະກາສະນີຍະບັດທາງດານການສອນຈາກກະຊວງສຶກສາຝຣັ່ງ,
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລາວ, ກະຊວງສຶກສາຂອງຕາງປະເທດ. ຄູທງັ ໝົດລວນແຕໄດຜານ
ການສຶກສາຮ່າຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາໃນລາຍວິຊາທີ່
ເຂົາເຈົ້າສອນ.
ໃນເວລາມີຄູຂາດສອນໄລຍະສັ້ນທາງໂຮງຮຽນຈະຄົ້ນຄວາຈັດຄູມາສອນແທນ. ໃນກລະນີຄູ
ຂາດສອນໄລຍະຍາວທາງໂຮງຮຽນກ່ຈະຄົ້ນຄວາຮັບສະມັກຄູໃໝມາສອນແທນ.
ຄູແຕລະຄົນ, ນັກຮຽນແຕລະນອງ ຫຼື ຜູປົກຄອງແຕລະທານຕອງປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງ
ແລະ ຕົງຕ່ເວລາ. ຖາລູກຂອງພວກທານຈະຂາດຮຽນຕອງໄດມີການຂຽນໜັງສື ຫຼື ແຈງໃຫທາງ
ໂຮງຮຽນຮັບຊາບຢາງຄັກແນ.
ສາລັບຫອງຮຽນອານຸບານ ແລະ ປະຖົມ, ນັກຮຽນທຸກຄົນຈະໄດຮັບອຸປະກອນການຮຽນທີ່ຈາ
ເປັນສາລັບການຮຽນ-ການສອນຈາກທາງໂຮງຮຽນ ແລະ ຈາກຄອບຄົວ (ໃຫເບິ່ງລາຍລະອຽດຢູ
ເອກະສານລົງທະບຽນ). ມີແຕປື້ມຕາລາ ແລະ ປື້ມຈົດບັນທຶກຂອງນັກຮຽນເທົ່ານັ້ນທີ່ນັກຮຽນສາມາດ
ເອົາກັບບານໄດໃນແຕລະວັນ ສວນອຸປະກອນການຮຽນທຸກຢາງທີ່ເປັນຂອງໂຮງຮຽນແມນຕອງປະໄວ
ໂຮງຮຽນ.
ຢູໂຮງຮຽນຈະມີຫອງສະມຸດທີ່ໃຊອານໜັງສື ແລະ ມີເວບໄຊຂອງໂຮງຮຽນນັກຮຽນສາມາດ
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ຢືມປືມ
້ , ອານປື້ມ ແລະ ເຂົ້າໃຊເວບໄຊໄດ

9

ຂ. ສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ
ສະຖານທີ່ຮຽນແມນຢູພາຍໃຕການເບິ່ງແຍງທາຄວາມສະອາດຢາງເປັນປົກກະຕິຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ
ຜານການຝຶກອົບຮົມກຽວກັບສຸຂະອະນາໄມສາລັບເດັກ ແລະ ເດັກນອຍເປັນຢາງດີ.
ການລາງມືແມນກິດຈະວັດທີ່ປະຕິບັດເປັນປະຈາ ແລະ ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງພາຍຫຼັງເຮັດກິດຈະ
ກາທີ່ເປິເປື້ອນ, ທຸກຄັ້ງທີເ່ ຂົ້າຫອງນ້າ, ຫຼັງຈາກກິນອາຫານ ແລະ ຫຼັງຈາກ ພັກຜອນຫຼນ
ິ້ .
ເວລາອາກາດຮອນ, ເດັກອານຸບານຈະໄດອາບນ້າ ແລະ ປຽນເຄື່ອງໃໝກອນໜາຈະເຂົ້າຫອງນອນ
ພັກຜອນ. ການຫຼິ້ນນ້າສາມາດຈັດຂຶ້ນໄດ.
ນັກຮຽນຫອງໃຫຍຕອງມີເຄື່ອງມາປຽນພາຍຫຼັງຫຼິ້ນກິລາ ຫຼື ຮຽນວິຊາພາລະ.
ນັກຮຽນແຕລະຄົນຈະມີບອນເກັບມຽນເຄື່ອງຂອງໃຜມັນ (ຕູມຽນເຄື່ອງ ຫຼື ບອນຫອຍ) ສາລັບ
ເກັບມຽນເຄື່ອງໃຊສວນຕົວ. ນັກຮຽນໃນຊັ້ນອະນຸບານຈະມີເຄື່ອງນອນເປັນຂອງໃຜລາວ ແລະ
ຈະຊັກທາຄວາມສະອາດໜຶ່ງຄັ້ງຕ່ອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວາໜຶ່ງຄັ້ງໃນກລະນີຈາເປັນ.
ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງນັກຮຽນແມນໄດລາງທາຄວາມສະອາດເປັນປະຈາ
ປົກກະຕິ.
ນັກຮຽນແຕລະຄົນຈະມີຈອກນ້າດື່ມ ແລະ ຖວຍໃສອາຫານຂອງໃຜລາວ ແລະ ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້
ແມນໄດລາງທາຄວາມສະອາດທຸກໆມື້.
ຄູ ແລະ ນັກຮຽນແຕລະຄົນແມນຢູໃນສະພາບແວດລອມທີ່ຮັບປະກັນທາງດານສຸຂະພາບ ແລະ
ຄວາມສະອາດ. ການນຸງຖືທີ່ຖືກຕອງ, ເປັນເອກະພາບເຂົ້າກັບວັດທະນະທາຂອງທອງຖິ່ນ.
ອາຫານທີ່ໃຫນັກຮຽນກິນທຸກມື້ແມນໄດຂ້ມູນມາຈາກຜູປົກຄອງໃນເວລາລົງທະບຽນ. ນັກຮຽນ
ຄົນໃດທີ່ແພອາຫານຕອງແຈງໃຫທາງໂຮງຮຽນຮັບຊາບໃນເວລາລົງທະບຽນ. ແຕລະຄົນຫາມເອົາອາຫານ
ສວນຕົວຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາກິນໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດ.
ໃນກລະນີທີ່ນັກຮຽນບ່ສະບາຍຜູປົກຄອງຕອງແຈງໃຫໂຮງຮຽນຮັບຊາບໃນມື້ນນ
ັ້ ຫຼື ຈະຂາດ
ຮຽນຕອງໄດໂທແຈງທີ່ເບີ 020 28 16 90 76 ຫຼື ທາງອີເມວ info@ef-lp.org. ນັກຮຽນທີ່ບ່ສະບາຍ
ຕອງບ່ມາໂຮງຮຽນ. ເວລາຈະກັບບານຄູຜສອນຈະແຈງໃຫຜູ
ູ
ປົກຄອງຮັບຊາບບັນດາຂ້ມູຕາງໆຂອງ
ນັກຮຽນໃນແຕລະມື້.
ຖານັກຮຽນບ່ສະບາຍເວລາຢູໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຈະແຈງໃຫຜູປົກຄອງເດັກຮັບຊາບຕາມຂ້ມູນທີ່
ໃຫໄວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖາມີການປຽນແປງຂ້ມູນທີ່ຈະໃຊຕິດຕ່ຫາຜູປົກຄອງຕອງໄດແຈງໃຫທາງໂຮງຮຽນຮັບ
ຊາບ.
ຢູໂຮງຮຽນແມນບ່ມີພະຍາບານປະຈາ. ເວລານັກຮຽນບາດເຈັບຈະໄດຮັບການປະຖົມພະຍາບານ
ຂັນ
້ ຕົ້ນຈາກພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນເຊິ່ງເປັນຜູທີ່ໄດຜານການຝຶກອົບຮົມການຊວຍເຫຼືອຄົນບາດເຈັບໃນ
ຂັ້ນຕົ້ນມາແລວ. ກລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ມີອາການບາດເຈັບທີ່ຕອງໄດຮັບການປິ່ນປົວກະທັນຫັນຈະ
ຕິດຕ່ຜປົ
ູ ກຄອງຕາມຂ້ມູນທີ່ຜປົ
ູ ກຄອງເອົາໃຫພາຍຫຼັງການຊວຍເຫຼືອຂັ້ນຕົ້ນອື່ນໆທີ່ຈາເປັນ.
ໃນກລະນີທີ່ບ່ສາມາດຕິດຕ່ຜປົ
ູ ກຄອງໄດບ່ວາທາງໂທລະສັບ ຫຼື ອີເມວ, ຜູປົກຄອງບ່ມີສິດກາວ
ຫຼື ເອົາໂທດນາທາງໂຮງຮຽນຕາມທີ່ໄດຕົກລົງກັນໃນເວລາລົງທະບຽນ.
ຢາທຸກປະເພດທີ່ຈາເປັນຕອງໃຫນັກຮຽນກິນຢູໃນໂຮງຮຽນຕອງມີໃບແນະນາການໃຊຢາຈາກ
ແພດ ແລະ ຕອງແຈງໃຫຜູບລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບດວຍຜູປົກຄອງເອງ. ໃນກລະນີເຈັບປວຍເລື້ອລັງ
ຕອງໃຊຢາເປັນເວລາດົນ (ໃຊເວລາຍາວນານ) ຕອງຂຽນການນາໃຊຢາເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
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ຄ. ຄວາມປອດໄພ
ການກະທາທີ່ຮຸນແຮງ, ເກມການຫຼິ້ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈະບ່ນາເຂົ້າມາໃຊໃນໂຮງຮຽນ
ເດັດຂາດ.
ເດັກທີ່ບາດເຈັບເຖິງແມນວາຈະບ່ຮູນແຮງຖາບ່ມີຜູໃຫຍຂອງໂຮງຮຽນເຫັນຈະແຈງໃຫໜຶ່ງ
ໃນນັ້ນຊາບທັນທີ ພອມກັນນັ້ນໂຮງຮຽນຈະທາການປະຖົມມະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸກ
ເສີນພອມທັງຈະຈົດບັນທຶກອາການບາດເຈັບນັ້ນໄວ.
ໂຮງຮຽນໃຫຄວາມສາຄັນກຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ໃນແຕລະປີຈະມີການຝຶກອົບຮົມການໜີໄຟ
ສຸກເສີນໃນກລະນີໄຟໄໝເປັນຢາງໜອຍ 3 ຄັ້ງຕ່ປີ.
ໂຮງຮຽນມີປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ ປະກັນໄພດັ່ງກາວແມນກວມເອົາທັງນັກຮຽນ (ກລະນີ
ບາດເຈັບທີເກີດຈາອຸປະຕິເຫດສວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ) ໃນເວລາເດີນທາງຈາກໂຮງຮຽນຫາເຮືອນແຕຕອງ
ປະຕິບັດຖືກກົດລະບຽບການສັນຈອນໃນກລະນີຂີ່ລົດຈັກເຊັນ
່ : ປະໄພກັນສວນບຸກຄົນ, ມີໃບຂັບຂີ່, ໃສ
ໝວກກັນກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ.
ໝາຍເຫດ: ຜູປົກຄອງນັກຮຽນຈະບ່ໄດຮັບອານຸຍາດໃຫໂລະໄປມາໃນບລິເວນໂຮງຮຽນ ໃນ
ເວລາເຂົ້າຮຽນ ແລະ ເລີກຮຽນຕອງສະແດງຕົວຕົນ ແລະ ແຈງໃຫຜູບລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບໃນກລະນີ
ຈາເປັນ.
ງ. ການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ສິນລະທາ
ຄວາມຄິດເຫັນສວນຕົວ ຫຼື ຂ້ມູນກຽວກັບຄອບຄົວທີມງານວິຊາການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ບລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກາມະການຕອງໄດເກັບເປັນຄວາມລັບຢາງເຄັ່ງຄັດ. ທີ່ຢູອີເມວຂອງຜູ
ປົກຄອງຈະຖືກແຈກຍາຍໃຫສະມາຄົມພ່ແມນັກຮຽນ ແລະ ໜວຍງານພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ. ຜູ
ປົກຄອງນັກຮຽນບ່ສາມາດໃຊທີ່ຢອີ
ູ ເມວໃນຈຸດປະສົ່ງອື່ນທີ່ບ່ກຽວຂອງກັບໂຮງຮຽນ.

ທຸກໆຄາຮອງຂ

ເພື່ອສື່ສານ ຫຼື ປຶກສາຫາລືກັບຄະນະບລິຫານຄຸມຄອງໂຮງຮຽນແມນຈະຕອງໄດຜານຕາງໜາສະມາຄົມຜູ
ປົກຄອງນັກຮຽນກອນ.
ຫາມພະນັກງານກະທາຄວາມຮຸນແຮງ, ພຶດຕິກາທີ່ບ່ເໝາະສົມ, ການສະແດງທາທາງ ແລະ ຄາ
ເວົ້າທີ່ດູຖູກຢຽດຢາມກັບນັກຮຽນ.
ຫາມນັກຮຽນ ແລະ ຜູປົກຄອງນັກຮຽນສະແດງພຶດຕິກາ ຫຼື ຄາເວົ້າໃດໆທີ່ເປັນການດູຖູກປະໝ
າດຄູ ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນເຖິງຈະບ່ເປັນຄູສອນກຕາມ.
ຫາມນັກຮຽນນຸງຖື ຫຼື ໃສສັນຍາລັກທີ່ເປັນການສື່ສານເຖິງການເຜີຍແຜສາສະໜາ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ສະມາຄົມພ່ແມນັກຮຽນ, ຄູສອນທຸກຄົນນັບທັງຜູປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ
ທຸກຄົນຕອງເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນກລະນີມີບັນຫາໃດໆແມນຈະຕອງໄດຮັບການປຶກສາຫາລືເພື່ອ
ຫາວິທແ
ີ ກໄຂໃນທາງທີ່ເໝາະສົມ.
ຈ. ຂອງໃຊສວນຕົວ
ຫາມນັກຮຽນນາສິ່ງຂອງທີ່ມີຄາລາຄາແພງມາໂຮງຮຽນຍົກເວັ້ນອຸປະກອນການຮຽນທີ່ໃຊໃນການ
ສຶກສາ.
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ຫາມນັກຮຽນນາເອົາໂທລະສັບມືຖ,ື ແທບແລັດ ແລະ ສື່ເອເລັກໂທນິກຕາງໆເຂົ້າມາໃຊໃນ
ໂຮງຮຽນ.
ຫາມເອົາເຄື່ອງຫຼິ້ນໃດໆເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດບ່ວາຈະໃນເວລາຫວາງ, ໃນເວລາເຮັດກິດ
ຈະກາ ຫຼື ໃນເວລາຮຽນ ເພາະວາທາງໂຮງຮຽນມີອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ່ຈາເປັນ ແລະ ພຽງພ
ແລວ.
ໂຮງຮຽນຈະບ່ຮັບຜິດຊອບແຕປະການໃດຕ່ການຕົກເຮຍເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊສວນຕົວທີ່ປະ
ໄວໂຮງຮຽນຫຼັງເລີກຮຽນເຊັ່ນ: ໃນຕອນແລງ, ວັນເສົາ-ວັນອາທິດ ຫຼື ໃນມື້ພັກໂຮງຮຽນ (ເຊັ່ນລົດຖີບ,
ຄອມພິວເຕີ, ....).
ນັກຮຽນຫອງ ມ.1 ຂຶ້ນໄປຈະມີຕູລອກເກີໃສກະແຈທີ່ບັນທຶກຊື່ຂອງນັກຮຽນເພື່ອໃຫເກັບມຽນ
ເຄື່ອງທີ່ນັກຮຽນບ່ເອົາກັບບານເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ.
ສ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງນັກຮຽນຫອງໃຫຍ
ນັກຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມຂຶ້ນໄປສາມາດສະແດງ ຫຼື ມີຄາຄາເຫັນຕ່ຊີວິດໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາ
ຕ່ສະພານັກຮຽນໄດ.
ນັກຮຽນສາມາດຂຄາແນະນາພິເສດນາສະພາໄດໃນກລະນີຕອງການ.
ສິດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການນາໃຊສິດແມນໄດຕິດໄວຢູໃນຫອງຮຽນ ແລະ ຈະ
ປັບປຸງຢາງສະໝ່າສະເໝີລະຫວາງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ.

4.ການລະເມີດກົດລະບຽບ
ການລົງທະບຽນຢູໂຮງຮຽນຝຣັ່ງໂກໂຟນຫຼວງພະບາງການົດໃຫແຕລະຄອບຄົວຕອງປະຕິບັດ
ເວລາ, ນັກຮຽນທຸກຄົນຕອງມາໂຮງຮຽນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ປະກອບສວນທຸກກິດຈະກາທີທ
່ າງ
ໂຮງຮຽນຈັດຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດສົກຮຽນ.
ການກະທາໃດໆທີ່ເປັນການຝາຝືນຕ່ກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນບ່ວາຈະເປັນການກະທາ ຫຼື
ຄາເວົ້າຂອງນັກຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູບລິຫານໂຮງຮຽນຈະໄດພິຈາລະນາຕັດສິນລົງໂທດໂດຍຜານ
ຜູປົກຄອງນັກຮຽນ. ການສຶກສາອົບຮົມ, ເປັນລາຍບຸກຄົນ, ອະທິບາຍ ແລະ ຢຸດຕິການຮຽນແມນ
ຂຶ້ນກັບຄວາມໜັກເບົາຂອງການເຮັດຜິດ. ບ່ວາໃນກລະນີໃດກຕາມບ່ສາມາດໃຊມາດຕະການທີ່ສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕ່ວຽກຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະບ່ປະປົນກັບກິດຈະກາການຮຽນ.
ກລະນີກະທາຜິດຮາຍແຮງຈະໄດເອີ້ນຜູປົກຄອງ, ເດັກ ແລະ ຄູເຂົ້າຮວມຮັບຮູຄວາມ
ຜິດ ແລະ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອຊອກຫາຊອງທາງແກໄຂຮວມກັນ.
ການຕັດສິນໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວສາມາດເຮັດໄດໂດຍຜູອານວຍການໂຮງຮຽນ
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດໂອລົມກັບຜູປົກຄອງແລວ. ໃນກລະນີນີ້ໜວຍງານວິຊາການຂອງໂຮງຮຽນຈະໄດ
ຕິດຕ່ກັບຜູປົກຄອງເດັກເປັນປົກກະຕິເພື່ອໃຫເດັກກັບມາຮຽນໄດໄວທີ່ສຸດ.
ກົດລະບຽບພາຍໃນສະບັບນີ້ໄດຮັບການຮັບຮອງຈາກສະມາຄົມຂອງ
ໂຮງຮຽນ ໃນວັນທີ 19\\\\\\/11/2020.
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ເຫດສຸກເສີນ
ການຂາດ
ຄວາມລາຊາ
ພຶດຕິກາ
ບັນຫາຊີວິດທົ່ວໄປຂອງໂຮງຮຽນ

ອານວຍການ

ຮັບຜິດຊອບໃນລະຫວາງ
ພັກຜອນກາງເວັນ

ສະມາຄົມຂອງຜູປົກຄອງ

Delphine BELLIER

020 28 169 076

delphine.bellier@ef-lp.org

Land line phone

071 21 10 67

info@ef-lp.org

ພັກທຽງ
ບລິຫານ

Khamchan PIMALAI

020 95 779 737

kamchan.pimalai@ef-lp.org

ປະທານ
ເລຂາທິການ
ນາຍຄັງ

Tara GUJADHUR

president@ef-lp.org

Nathalie POULIOT

ape@ef-lp.org

Henri Pierre
LEVEILLARD

ape-tresorier@ef-lp.org

ບັນຫາຄາຮຽນ ແລະ ການຊາລະ
ເງິນ

ການເງິນ
ບັນຊີ

Saithong SITTHISAY

scolarite@ef-lp.org

ຄາແນະນາ / ຄາຮອງຂກຽວກັບ
ບັນຫາທົ່ວໄປໃນໂຮງຮຽນ

ຕົວແທນ
ຜູປົກຄອງ

Unité 1:
Marion SICARD

sicardmarion@hotmail.com

Unité 2:
Sharon HUTSON

shutsons@gmail.com

Unité 3:
Dominique MATON

domaton12@gmail.com
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