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ພາກສະເໜີ
ກົດລະບຽບຂອງລະບຽບການເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫສະມາຊິກແຕລະຄົນຂອງຊຸມຊົນໃນໂຮງຮຽນໄດປະຕິບັດສິດ
ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນໂດຍສອດຂອງກັບຄຸນຄາ ແລະ ຫຼັກການຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງຟຣັ່ງ:
ການປົກຄອງ, ຄວາມເປັນກາງ, ການເຂົ້າຮວມ, ກົງເວລາ, ການເຮັດວຽກ, ການປະຕິບັດ, ຄວາມເຄົາລົບ,
ຄວາມສະເໝີພາບຂອງ, ການຮັກສາ ແລະ ຮັບປະກັນການປົກປອງຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງຈິດໃຈ, ທາງກາຍ ຫຼື ທາງສິນ
ທາ. ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວາງສະມາຊິກແຕລະຄົນ (ພ່ແມ, ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ, ຜູບລິຫານ ແລະ
ພະນັກງານທີ່ບ່ໄດສອນ) ຂອງຊຸມຊົນໂຮງຮຽນແມນໜຶ່ງໃນບັນດາຮາກຖານຂອງຊີວິດການລວບລວມທີ່ໄດຈັດຕັ້ງພາຍ
ໃນໂຮງຮຽນ.

1. ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ
ກ. ໂຄງສາງຫຼັກສູດ

ຕາຕະລາງປຽບທຽບກັບການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຂ. ຕາຕະລາງຮຽນ - ການເຄື່ອງໄຫວຂອງນັກຮຽນ
ໂຮງຮຽນຈະເປີດຮັບນັກຮຽນເລີ່ມແຕເວລາ 7:50 – 8:10 ນາທີ ທຸກວັນຈັນ, ອັງຄານ, ພະຫັດ ແລະ ວັນສຸກ.
ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ 8:00 ຈົນຮອດ 17:30.
ວັນພຸດແມນເລີ່ມຮຽນ 8:00 ແລະ ເລີກຮຽນ ເວລາ 12:00
ນັກຮຽນມັດທະຍົມໄດຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໄດລະບຸໄວຕາຕະລາງຮຽນ ແລະ ສາມາດ
ເລີກກັບບານເອງໄດຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຂົາແມນບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດໃຫອອກຈາກ

ໂຮງຮຽນໃນຊົ່ວໂມງຮຽນ ຫຼື ໃນເວລາຊົ່ວໂມງຫວາງກຕາມ.
ການປະເມີນການສອບເສັງແມນຈະໄດຈັດຂື້ນໃນວັນພຸດຕອນແລງຂື້ນກັບຕາຕະລາງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ໃນ Pronote, ຊອບແວຂອງໂຮງຮຽນ. ເລີ່ມແຕ 13:00 – 17:00
ບາງທີການສອບເສັງອາດຈະຈັດຂື້ນໃນວັນເສົາຕອນເຊົ້າ, ຂື້ນກັບຄວາມເໝາະສົມເຊັ່ນ: ການກະກຽມການສອບເສັງ,
ການກະກຽມຄວາມພອມເພື່ອສອບເສັງເອົາໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ອື່ນໆ.
ນັກຮຽນຈະບ່ສາມາດອອກຫຼິ້ນຕາມລາພັງໃຈໄດໃນຊົ່ວໂມງຮຽນ, ຍົກເວັ້ນໃນກລະນີມີການປະຊຸມ ຫຼື ຖືກ
ເອີ້ນລວມສຸເສີນໃນເວລາຊົ່ວໂມງຮຽນເລົ່ານັ້ນ.
ການຊວຍເຫຼືອການເຮັດວຽກບານແມນສະເໜີໃຫນັກຮຽນທີ່ບ່ໄດຂື້ນຫອງໃນຊວງເວລາພັກຜອນຕອນ
ກາງເວັນ (ລະອຽດແມນໃຫເບີ່ງຢູຕາຕະລາງ). ເວລານີ້ແມນມີໃຫສາລັບຊວຍເຫຼືອວຽກບານພິເສດ.
ນັກຮຽນຕອງມາຮອດຢາງໜອຍ 5 ນາທີກອນການຮຽນຈະເລີ່ມ. ນັກຮຽນຈະມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູໃນເດີ່ນໃນ
ເວລາພັກຜອນ (ເດີ່ນສະໜາມດັ່ງກາວແມນຈາກັດພື້ນທີ່ຢູຕ່ໜາຕຶກ A, B, ແລະ C). ພວກເຂົາອອກຈາກໂຮງຮຽນເມື່ອ
ໂຮງຮຽນເລີກ.

ສະຖາບັນບ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນກລະນີທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນກັບນັກຮຽນທີ່ບ່ມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກາ ຫຼື ໃນກລະນີທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຢູບອນທີ່ບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ. ໂຮງຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ນັກຮຽນທີ່ຢໃນເວລາທີ
ູ
່ການົດ ແລະ ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ໄດການົດໄວເທົ່ານັ້ນ.

ຄ. ພັກທຽງ
ມີ 3 ກລະນີຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈເລືອກຂອງຜູປົກຄອງໃນເວລາລົງທະບຽນ.
ນັກຮຽນທີ່ບ່ກິນອາຫານທຽງຢູໂຮງຮຽນ:
ນັກຮຽນມັດທະຍົມຄົນໃດທີ່ບ່ໄດກິນອາຫານທຽງຢູໂຮງຮຽນຕອງອອກຈາກໂຮງຮຽນເລາ 12:00

ນັກຮຽນກັບມາໂຮງຮຽນອີກໃນຕອນແລງ ລະຫວາງ ເວລາ 13:05 – 13:15 ຫຼື ລະຫວາງເວລາ 14:00 –
14:15 ຂື້ນກັບຕາຕະລາງໃນຕອນແລງຂອງແຕລະຄົນ.
ນັກຮຽນທີ່ກິນອາຫານທຽງຢູໂຮງຮຽນ:
ນັກຮຽນຜູໃດທີ່ກິນອາຫານທຽງນາໂຮງຮຽນຈະບ່ໄດອອກນອກໂຮງຮຽນໃນເວລາພັກທຽງ.
ນັກຮຽນທີ່ກິນອາຫານຢູນອກ ແຕເຂົ້າຮວມການຊວຍເຫຼືອວຽກບານ:
ນັກຮຽນທີ່ກິນອາຫານຢູນອກໂຮງຮຽນແຕເຂົ້າຮວມການຊວຍເຫຼືອວຽກບານພິເສດແມນຈະຕອງກັບເຂົ້າມາ
ໂຮງຮຽນໃນເວລາ 13:05 – 13:15
ເວລາພັກທຽງຂອງໂຮງຮຽນແມນໄດການົດໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸມນີ້:

ໃນເວລາພັກທຽງຂອງແຕລະມື້ນກ
ັ ຮຽນທຸກຄົນທີ່ກິນອາຫານນາໂຮງຮຽນຈະໄດ: ກິນອາຫານ, ຫຼີ້ນ, ນອນ
ພັກຜອນ, ເຮັດກິດຈະກາສົ່ງເສີມການຮຽນ ແລະ ເກມຫຼິ້ນຕາງໆ.
ນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ສາມາດພັກຜອນ ຫຼື ຫຼີ້ນໃນສະຖານທີ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫຫຼີ້ນເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ໂຮງ
ອາຫານ, ເດີ່ນຫຼິ້ນ, ຫອງຮຽນທີ່ມີການເບິ່ງແຍງ ແລະ ຫອງສະໝຸດ. ນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມເລີ່ມແຕຊັ້ນ ມ4
(3ème ) ສາມາດໄປພັກຜອນຢູໃນຫອງທີ່ຈັດໄວໃຫສາລັບພວກເຂົາ ຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຕາຕະລາງທີ່ການົດຂອງ
ພວກເຂົາ.
ນັກຮຽນບ່ສາມາດເອົາອາຫານສວນຕົວມາກິນເອງຢູໂຮງຮຽນ, ຍົກເວັ້ນແຕມື້ທ່ໄີ ດການົດໄວເປັນພິເສດ
ສາລັບນັກຮຽນບາງກຸມເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດເອົາກອງອາຫານມາກິນເອງໄດ. (ລາຍລະອຽດໃຫເບີ່ງຢູເອກະສານການ

ລົງທະບຽນອາຫານສວຍ).
ນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ພັກທຽງຢູໂຮງຮຽນຕອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຄາແນະນາທີ່ການົດໄວ.ກົດ
ລະບຽບພິເສດໃນເວລາພັກທຽງຈະໄດແຈງໃຫຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນ.
ຍົກເວັ້ນໃນຂອບເຂດທີ່ມີຜູດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ເວລາເຮັດກິດຈະກາໃນມູມພັກຜອນ ແລະ ບ່ອານຸຍາດໃຫ
ເຂົ້າຫອງຮຽນໃນຊວງເວລາພັກທຽງ.

ງ. ປະຕິທີນ
ໃນສົກຮຽນໜຶ່ງຈະໄດຈັດການຈັດການຮຽນ-ການສອນທັງໝົດ 36 ອາທິດ. ມື້ພັກຕາງໆແມນໄດປະຕິບັດຕາມ
ການການົດຂອງສະພາໂຮງຮຽນໃນແຕລະປີຕາມກລະນີຕາງໆເຊັ່ນ: ຕາມສະພາບຂອງເດັກນັກຮຽນ, ຕາມແຈງການຂອງ
ກະຊວງສຶກສາຝຣັ່ງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນເທດສະການຕາງໆ ແລະ ມື້ພັກພິເສດທີ່ໂຮງຮຽນການົດ.

ຈ. ການລົງທະບຽນ
ການລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ລົງທະບຽນພັກທຽງແມນຈະແຍກຕາງຫາກດັ່ງທີ່ໄດລະບຸໄວໃນແບບຟອມການ
ລົງທະບຽນ.
ມັດທະຍົມຕົ້ນ:
ນັກຮຽນຜູທີ່ມີອາຍຸຄົບ 11 ປີໃນວັນທີ 31 ທັນວາຂອງປີປະຈຸບັນແມນຈະໄດເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ.
ເມື່ອນັກຮຽນເວົ້າພາສາຝຣັ່ງບ່ໄດ (ລະດັບ A2 ຫຼື ບ່ມໃີ ບຢັ້ງຢືນການຮຽນ 2 ປີຂອງພາສາຝຣັ່ງທີ່ໄດຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ
ອົງການສາງຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ), ຄວາມເປັນໄປໄດຂອງການເຂົ້າຮຽນແມນຈະໄດປຶກສາຫາລືກັບຄອບຄົວ. ການຮຽນພາສາ
ໃດໜຶ່ງໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະຖືກປະຕິເສດຂື້ນກັບຄວາມເປັນໄປໄດຂອງໂປແກຼມ

ຫຼື

ການຈັດກຸມນັກຮຽນຂອງ

ໂຮງຮຽນ. ເຫດຜົນອາດຈະກຽວຂອງກັບຄວາມຮຽກຮອງຂອງທາງຄອບຄົວ ຫຼື ຄວາມເປັນໄປໄດກຽວກັບການນາໃຊ
ຫຼັກສູດກັບນັກຮຽນແຕລະຂັ້ນ.
ມັດທະຍົມປາຍ:
ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ, ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປໃນວັນທີ 31 ທັນວາຂອງປີຕາມປະຕິທິນໃນປະຈຸບັນ
ແມນສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໄດ. ນັກຮຽນທີ່ບ່ມີລະດັບພາສາຝຣັ່ງພຽງພ (ລະດັບ B1 ບ່ມີໃບຢັ້ງຢືນໂດຍການ
ຮັບຮອງ ຫຼື ການຮຽນ 3 ປີຂອງພາສາຝຣັ່ງທີ່ໄດຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນ), ແມນຈະບ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ.

ແບບຟອມຂລົງທະບຽນປະກອບມີ:
-

ແບບຟອມຂ້ມູນ: ຊຸດໜຶ່ງສາລັບລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ອີກຊຸດໜຶ່ງສາລັບລົງທະບຽນພັກທຽງ.
ໃບເກັບກາຂ້ມູນຂອງຜູປົກຄອງ
ເອກະສານກຽວກັບອຸປະກອນການຮຽນທີ່ແນະນາໃຫ, ຕາຕະລາງຮຽນ, ລາຄາ ແລະ ກົດລະບຽບການເງິນ
ເອກະສານກຽວກັບອາຫານ, ການບລິຫານຈັດການ ແລະ ກົດລະບຽບ.
ເອກະສານກຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ປະຕິທິນການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນ.
ໃບອະນຸຍາດໃນການນາໃຊອຸປະກອນ ໄອທີ

ເອກະສານຄັດຕິດໃນເວລາລົງທະບຽນ: ປື້ມສາມະໂນຄົວ, ໃບຕິດຕາມການສັກຢາກັນພະຍາດ, ກອບປີໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ, ໃບ
ປະກາດຈົບຊັ້ນ ຫຼື ໃບຍົກຍາຍ (ໃນກລະນີທີ່ຍາຍມາຈາກໂຮງຮຽນອື່ນ) ແລະ ຮູບຕິດບັດ 3 ໃບ.

ສ. ການຍົກເລີກການຮຽນ
ໃນກລະນີທີ່ເດັກຖອນຕົວຈາກການຮຽນ ຫຼື ອອກໂຮງຮຽນຜູປົກຄອງຕອງແຈງໃຫໂຮງຮຽນຮັບຊາບໂດຍໄວ
ທີ່ສຸດ. ໂດຍຕອງຊາລະຄາຮຽນ ແລະ ສົ່ງຄືນອຸປະກອນການຮຽນຕາງໆທີ່ໄດຍືມນາທາງໂຮງຮຽນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໂຮງຮຽນ
ຈະບັນທຶກ ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງການຮຽນເພື່ອເປັນການຕິດຕາມການຮຽນຂອງເດັກ.

2.ຄວາມສາພັນລະຫວາງຜູປົກຄອງ / ຄູ / ຜູບລິຫານ
ໃນຕອນຕົ້ນຂອງແຕລະສົກຮຽນແມນຈະມີການຈັດການປະຊຸມກັບຄູສອນເພື່ອປຶກສາຫາລື, ນາສະເໜີໂປຼເຈັກ
ທີ່ຈະດາເນີນການໃນແຕລະປີ ແລະ ອະທິບາຍກຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູທົ່ວໄປໃນໂຮງຮຽນ.
ແຕລະຄອບຄົວຈະໄດຮັບລະຫັດເພື່ອເຊື່ອມຕ່ກັບຊອບແວ, ໂປຼແກມການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ. ເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງ
ຫຼື ປຶກສາຫາລືກຽວກັບກຽວກັບກິດຈະກາການເຄື່ອນໄຫວຕາງໆຂອງນັກຮຽນ ເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງຮຽນຂອງນັກຮຽນ,
ອາຫານການກິນ, ຜົນການຮຽນ ແລະ ຂ້ມນ
ູ ອື່ນໆທີ່ຈາເປັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນຄູອາຈານ ແລະ ຜູປົກຄອງນັກຮຽນກໄດມີ
ການພົບປະໂອລົມກັນ 3 ເທື່ອຕ່ປີເພື່ອປຶກສາຫາລືກຽວກັບການຮຽນຂອງນັກຮຽນເຊັ່ນ: ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ,
ຈຸດດີ-ຈຸດອອນ, ການພັດທະນາການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ທັງໝົດນີ້ໄດລວບລວມເປັນບົດລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນໃນຮູບ
ແບບດີຈິຕອລ, ສວນ ໜຶ່ງຂອງບົດບັນທຶກຂອງໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ເຊິ່ງສາມາດຕິຕາມໄດໃນ Pronote ເຊັ່ນກັນ.
ນອກຈາກນີ້, ຜູປົກຄອງແຕລະຄົນຍັງຈະໄດຮັບອີເມວເປັນປົກກະຕິຈາກທາງໂຮງຮຽນເພື່ອສົ່ງຂ້ມູນຕາງໆ ແລະ
ເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກັບຊີວິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫອງຂອງລູກຂອງພວກທານ.
ທີ່ຢອີ
ູ ເມວຂອງໂຮງຮຽນສາມາດໃຊເປັນການສື່ສານກັບໂຮງຮຽນໄດ.

ລາຍລະອຽດຂ້ມູນຕິດຕ່ໄດຖືກຕິດຄັດ

ໃນເອກະເອສານຊອນທາຍທີ່ຖກ
ື ປັບປຸງໃນແຕລະປີ ແລະ ຕິດຄັດກັບກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້.

ປີລະສອງຄັ້ງ, ການປະຊຸມລະຫວາງຜູປົກຄອງ - ຄູອາຈານໄດຈັດຂື້ນເພື່ອໃຫທັງສອງຝາຍໄດແລກປຽນກຽວ
ກັບຄວາມຄືບໜາ ແລະ ຄວາມຫຍຸງຍາກຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນຮຽກຮອງເພື່ອຂນັດພົບກັບພ່ແມເພື່ອ
ປຶກສາຫາລືໃນກລະນີຈາເປັນ ໂດຍການນັດພົບ.
ຜູອານວຍການໂຮງຮຽນແມນພອມໃຫຄາປຶກສາກັບຜູປົກຄອງສາລັບຄວາມກະຈາງແຈງ ຫຼື ຂ້ມູນຕາງໆ. ແຕ
ຕອງມີການນັດໝາຍລວງໜາກອນຢາງນອຍສອງຫາສາມວັນ, ຍົກເວັ້ນກລະນີສຸກເສີນ.
ພ່ແມມີສວນຮວມໃນຊີວິດຂອງໂຮງຮຽນໂດຍຜານຕົວແທນຂອງພວກເຂົາໃນຄະນະໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກາ
ມະການຄຸມຄອງ.

ບັນດາຕົວແທນເຫລົ່ານີ້ແມນຖືກເລືອກຕັ້ງໃນແຕລະປີໃນກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງສະມາຄົມ.

ຜູ

ປົກຄອງຍັງສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຄະນະກາມະການທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ສົນທະນາຕາງໆ: ຄະນະກາມະການດານສຸຂະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ຄະນະກາມະການຄຸມຄອງກຽວກັບອາຫານ, ຫສະໝຸດ ແລະ ການບາລຸງຮັກສາ.
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄະນະໂຮງຮຽນແມນແຈກຢາຍເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍຜູຕາງໜາສະມາຄົມ ແລະ ລົງໃສ
ກະດານແຈງການຢູທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກາມະການບລິຫານແມນຈັດເກັບເປັນເອກະສານ ແລະ
ສາມາດປຶກສາຫາລືຈາກການບລິຫານ.
ສະຫະພັນໂຄງການຂອງໂຮງຮຽນໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 3 ປີໃນທຸກລະດັບເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍການ
ສຶກສາທີ່ສອດຄອງ. ມັນຖືກນາສະເໜີໂດຍທີມງານຄູອາຈານ, ສົນທະນາ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໂດຍຄະນະໂຮງຮຽນ.
ມັນຊວຍໃຫຜູໃຊສາມາດໄດຮັບຄວາມຮູກັບແນວທາງຕົ້ນຕຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການນາໃຊໂປແກຼມຕາງໆທີ່ທີມ
ງານການົດໃນໄລຍະເວລາທີ່ການົດ 3 ປີ.

3. ການເຄົາລົບສິດ ແລະ ໜາທີ່ທີ່ກຽວຂອງກັບການຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນ, ສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ກ. ສິດທິ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊສິດຂອງນັກຮຽນ.
ສິດທິສວນບຸກຄົນ


ເຄົາລົບຄວາມສົມບູນທາງກາຍ ແລະ ສິນທາ



ເຄົາລົບສິດເສລີພາບທາງດານຈິດໃຈ



ເຄົາລົບຕ່ວຽກງານສວນຕົວ



ເຄົາລົບຊັບສິນສວນຕົວ



ສິດທິໃນການສຶກສາ



ສິດທິໃນການໃຫຄາປຶກສາດານຕາງ



ສິດທິໃນການຮັບຂ້ມູນຂາວສານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືຂ້ມູນຂາວສານ

ສິດທິຂອງການສະແດງອອກ
ສິດທິຂອງການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນແຕລະຄົນແມນຈະຖືກລວບລວມໄວ ແລະ ຈະຖືກນາສະເໜີໂດຍ
ຫົວໜາຫອງ. ນັກຮຽນຍັງສາມາດຂຄາແນະນາຈາກຄູປະຈາຫອງ ຫຼື ຜູອານວຍການໂຮງຮຽນ.
ອົງການຈັດຕັ້ງ: ຄະນະກາມະການຂອງໂຮງຮຽນ, ຜູຮັກສາການດານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ຄູ
ປະຈາຊັ້ນ, ຄະນະສະພາຂອງໂຮງຮຽນຈະພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ).

ຂ. ພັນທະຂອງນັກຮຽນ


ໃຫຄວາມຮວມມື



ກົງກັບເວລາ



ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລະບຽບການ



ເຄົາລົບໃນຂອບເຂດການສຶກສາທັງໝົດ (ບຸກຄົນ ແລະ ຊັບສິນ)



ຫາມການກະທາທີ່ຮຸນແຮງ, ການປະພຶດທີ່ບດີ ຫຼື ຄາເວົ້າທີ່ກ່ໃຫເກີດຜົນເສຍຫາຍຕ່ໜາທີ່ ຫຼື ບຸກຄົນຄົນອື່ນໃນ
ຊຸມຊົນຂອງໂຮງຮຽນ

ຄ. ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ
ໂຮງຮຽນຮັກສາຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫແທດເໝາະກັບນັກຮຽນໃນສັງກັດຂອງຕົນ. ບັນດາແຜນງານ ແລະ
ຈຸດປະສົງທີ່ຕິດຕາມມາແມນລະບົບການສຶກສາແຫງຊາດຝຣັ່ງ.
ສະຖານທີ່ມີເຫດຜົນແກບັນດາໂຄງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ

ບັນດາໂຄງການໄດຖືກຈັດລຽງຕາມວິທີການເພື່ອໃຫ
ແລະ

ກີລາລາວ

ສາລັບພາສາ,

ວັນນະຄະດີ,

ວິທະຍາສາດ, ປະຫວັດສາດ / ພູມສາດ.
ສວນໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດພາສາຝຣັ່ງແມນປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການລາວ (ບາງອົງປະກອບຂອງຫຼັກສູດແມນໄດ
ສະແດງອອກໂດຍຕົວຢາງທີ່ເອົາມາຈາກທອງຖິ່ນ, ກລະນີຂອງປະເທດລາວແມນເນັ້ນໃຫຮຽນບາງພາກສວນ).
ຄູອາຈານທຸກຄົນມີໃບປະກາດຢັ້ງຢືນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການປະເທດຝຣັ່ງ,

ກະຊວງສຶກສາລາວ

ຫລື

ກະຊວງສຶກສາຕາງປະເທດອື່ນໆ. ພວກເຂົາແມນຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາໃນພາສາທີ່ພວກ
ເຂົາສອນ.

ໃນກລະນີທີ່ມຄ
ີ ອ
ູ າຈານຂາດໃນໄລຍະສັ້ນ,

ຈະມີການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຄືນໃໝເພື່ອຮັບປະກັນການສືບຕ່ຂອງ

ການຮັບຜິດຊອບໜາທີ່. ໃນກລະນີຂອງການສຶກສາເອກະລາດເພີ່ມເຕີມ, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການຂາດຂອງອາຈານ,
ນັກຮຽນບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດໃຫອອກຈາກໂຮງຮຽນ.
ພວກເຂົາໄປທີ່ຫອງສະໝຸດ ຫລື ຫອງອາຫານ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ໄດຮັບແນະນາ. ໃນກລະນີຂອງການຂາດທີ່
ຍາວນານ, ວິທີແກໄຂທາງເລືອກແມນຖືກນາໃຊໃນຂອບເຂດທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດໃນການຮັບສະໝັກງານໃໝ.
ການຂາດຮຽນ ຫຼື ການເລື່ອນເວລາຂອງນັກຮຽນຕອງໄດຮັບການລາຍງານໂດຍພ່ແມ, ໄວທີ່ສຸດ, ທາງອີເມວ
(info@ef-lp.org) ຫຼື ທາງໂທລະສັບ (020 28169076). ຈານວນຂອງການຂາດຮຽນເຄິ່ງວັນຈະຖືກແຈງເຂົ້າໃນ
ເອກະສານປະຈາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຫລື ເຂົ້າມາຊາເກີນໄປອາດຈະຖືກລົງໂທດ.
ຄອບຄົວຈະຈັດຫາອຸປະກອນທີ່ຈາເປັນຕອງໃຊໃຫກັບພວກເຂົາໃນເວລາເຂົ້າຮຽນ.

ກຽວກັບຄອມພິວເຕີ

ແລັບທັອບ, ຄອບຄົວໄດອະນຸຍາດໃຫຄູສອນຕິດຕັ້ງໂປແກຼມຄອມພິວເຕີສວນຕົວໃນບັນດາໂຄງການ ແລະ ຊອບແວທີ່
ໃຊໃນຫອງຮຽນໃນຂອບການຮຽນ

ແລະ

ໂຄງການທີ່ກຽວຂອງກັບແຕລະລະດັບ.

ໃນຊວງເວລາເຂົ້າໂຮງຮຽນ,

ອຸປະກອນນີ້ເຖິງແມນວາສວນຕົວກຕາມສາມາດນາໃຊເຂົ້າໃນວຽກງານການຮຽນການສອນເທົ່ານັ້ນ.

ຖາບ່ດ່ັງນັ້ນອາດ

ຈະສົ່ງຜົນໃຫຖືກຍຶດ. ໃນກລະນີຂອງການຍຶດບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະຖືກເອີ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຄອມພິວເຕີ
ທີ່ຍຶດຈຶ່ງຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫພວກເຂົາ.
ການເຮັດວຽກໂດຍບ່ມີຄອມພິວເຕີ້ອາດຈະຖືກນາໃຊໃນໄລຍະເວລາທີ່ການົດທີ່ໃຊເວລາ.
ໂຮງຮຽນມີຫອງສະມຸດ. ບົດເລື່ອງທີການົດ ກຽວກັບການນາໃຊພື້ນທີ່ນີ້ ແລະ ການກູຢືມສາມາດປຶກສາໄດໃນຫ
ສະມຸດ ແລະ ຢູໃນສະຖານທີ່ຂອງການສາງຕັ້ງ.
ທາງໂຮງຮຽນມີຜູຮັບຜິດຊອບ, ຜູຊວຍການສຶກຂອງໂຮງຮຽນ (ຕະຫຼອດເວລາທີ່ນັກຮຽນບ່ຢໃນຫອງຮຽນ)
ູ
ແມນຈະໄດຮັບການຕິດຕາມເບິ່ງແຍງຈາກທີມຄູອາຈານ, ລວມທັງຜູອານວຍການ.

ງ. ສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ, ແລະ ຄວາມສະອາດ
ສະຖານທີ່ໃນໂຮງຮຽນໄດຖືກຮັກສາໄວທຸກໆວັນໂດຍພະນັກງານທີ່ໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມກຽວກັບມາດ
ຕະການອະນາໄມທີ່ຈາເປັນສາລັບການຕອນຮັບເດັກນອຍ ແລະ ໄວລຸນ. ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມການອາໃສຢູຮວມກັນແມນ
ໜາທີ່ຂອງທຸກຄົນທີ່ຕອງຮັກສາຄວາມສະອາດ (ສະພາບການເປັນຢູທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບຕ່ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ໃນການບາລຸງຮັກສາ).
ນັກຮຽນແຕລະຄົນມີ ລັອກເກີ ຫລື ບອນໄວເຄື່ອງ ເພື່ອເກັບສິ່ງຂອງສວນຕົວ.
ນ້າດື່ມ ແລະ ຈອກສວນຕົວ, ແມນມີໄວໃຫສາລັບທຸກໆຄົນ ແລະ ໄດລາງທຸກໆມື້.
ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດລາຍງານຕ່ໂຮງຮຽນກຽວກັບສະພາບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສະອາດທີ່ເໝາະ
ສົມ.

ບັນດາຄອບຄົວໄດຮັບການແຈງໂດຍສະເພາະກຽວກັບອາຫານທີ່ສະໜອງໃຫກັບນັກຮຽນໃນເວລາເຂົ້າຮຽນ.
ກຽວກັບອາການແພອາຫານຂອງນັກຮຽນຕອງລາຍງານໃຫໂຮງຮຽນຮູໃນເວລາເຂົ້າໂຮງຮຽນສາລັບການພັກຜອນຕອນ
ທຽງ. ການຮັບປະທານອາຫານສວນບຸກຄົນໃດໆແມນຖືກຫາມຢາງເຂັ້ມງວດ, ຍົກເວັ້ນໃນວັນ “ກອງອາຫານທຽງ” ທີ່
ລະບຸໄວໃນລະບຽບການອາຫານທຽງ. ການບລິໂພກເຄື່ອງດື່ມ, ເຂົ້າໜົມຫວານ, ນ້າອັດລົມ ຫຼື ໝາກຟຣັ່ງແມນຖືກຫາມ
ຢາງເດັດຂາດໃນໂຮງຮຽນ,

ລວມທັງໃນນັກຮຽນມັດທະຍົມ,

ຍົກເວັ້ນເຫດການພິເສດທີໄ່ ດຮັບອະນຸມັດຈາກ

ຜູອານວຍການໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ການສະຫຼອງວັນເກີດວັນ, ວັນປິດເທີມຮຽນ, ຮຽນຈົບ, ແລະ ອື່ນໆ ...
ໃນກລະນີທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບຢູເຮືອນ, ຄອບຄົວຕອງແຈງໃຫທາງໂຮງຮຽນຊາບໃນມື້ດຽວກັນຂອງການ
ຂາດຂອງນັກຮຽນໂດຍທາງໂທລະສັບ ຫຼື ທາງອີເມວ. ເດັກທີ່ບ່ສະບາຍບ່ຄວນໄປໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບມາຂອງ
ນັກຮຽນ, ໃບແຈງການທີ່ພ່ແມໄດລົງນາມແມນມອບໃຫຜູຮັບຜິດຊອບ.
ໃນກລະນີທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບຢູໃນໂຮງຮຽນ, ຄອບຄົວຈະຖືກຕິດຕ່ໂດຍໃຊລາຍລະອຽດຕິດຕ່ທ່ໃີ ຫໃນ
ເອກະສານຂ້ມູນ. ດັ່ງນັ້ນແຕລະຄອບຄົວຕອງລາຍງານການປຽນແປງໃດໆໃນລາຍລະອຽດການຕິດຕ່ໃຫໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວ
ໄດ.
ໂຮງຮຽນມີເຄື່ອງປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນປະຈາໂຮງຮຽນ. ການເບິ່ງແຍງໃນຂັ້ນທາອິດ, ໃນກລະນີຂອງການ
ບາດເຈັບເລັກນອຍແມນໄດຮັບການເບີ່ງແຍງໂດຍຜູໃຫຍຢູໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ໂດຍນັກຮຽນເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແມນບອກ
ແລະ

ແຈງການບາດເຈັບຕ່ຜູໃຫຍຢູໃນໂຮງຮຽນ.

ພະນັກງານສວນໃຫຍແມນໄດຮັບການຢັ້ງຢືນໃນການ

ປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ. ໃນກລະນີທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຈັບປວຍທີ່ຕອງການການປຶກສາດານການແພດຢາງຮີບ
ດວນ, ພ່ແມຈະໄດຮັບການຕິດຕ່ຫາຫຼັງຈາກໄດຮັບການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃນປະຈຸບັນ.
ໃນກລະນີທີ່ບ່ສາມາດຕິດຕ່ຜປົ
ູ ກຄອງໄດບ່ວາທາງໂທລະສັບ ຫຼື ອີເມວ, ຜູປົກຄອງບ່ມີສິດກາວ ຫຼື ເອົາໂທດນາ
ທາງໂຮງຮຽນຕາມທີ່ໄດຕົກລົງກັນໃນເວລາລົງທະບຽນ.
ຢາທີ່ຈາເປັນໃດກ່ຕາມຕອງປະກອບດວຍໃບສັ່ງແພດຂອງທານໝ

ແລະ

ຕອງຖືກມອບໝາຍໃຫ

ຜູອານວຍການ. ໃນກລະນີທີ່ເປັນໂລກເຮື້ອຮັງ, ໂຮງຮຽນຈະສາງຕັ້ງການຕອນຮັບແບບເປັນສວນບຸກຄົນຂຶ້ນ ແລະ ຢາທີ່
ໃຊເປັນປະຈາຈະເປັນຫົວເລື່ອງຂອງອະນຸສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ

ຈ. ການນຸງຖື
ການແຕງຕົວຕອງແຕງຕົວໃຫທີ່ຖືກຕອງເໝາະສົມກັບຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ, ການແຕງກາຍທີ່ສຸພາບ, ຖືກກາລະ
ເທສະ ທີ່ເກີດຈາກການຮຽນຮູ ແລະ ວັດທະນະທາທອງຖິ່ນແມນມີຄວາມຈາເປັນ.
ບ່ໃຫໃສເຄື່ອ ງນຸງຫົ່ມທີ່ສັ້ນ ເກີນໄປ, ການເປີດເຜີຍຊິ້ນສວນຕາງໆຂອງຮາງກາຍ ຫຼື ໃສສັ້ນກວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຂາ
ແມນຖືກຫາມ. ການໃສປາຍໃດໜຶ່ງທີ່ສ່ົງເສີມຜະລິດຕະພັນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ເຄື່ອງນຸງຫົມທີ່ມີສັນຍາລັກທີ່ຫຍາບຄາຍ
ຫລື ສິ່ງພິມຕາງໆທີ່ບ່ສຸພາບແມນຈະບ່ໄດຮັບການຍອມຮັບ. ເຄື່ອງນຸງທີ່ເປິເປື້ອນເກີນໄປ, ເຄື່ອງຈີກຂາດ ຫຼື ການນຸງ

ຖືອື່ນໆທີ່ບ່ເໝາະສົມ. ຄະນະບລິຫານໂຮງຮຽນຈະມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຕັດສິນລັກສະນະແປກປະຫລາດຂອງ
ເຄື່ອງນຸງ ຫຼື ພຶດຕິກາ ແລະ ໃຊມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ.
ສາລັບໝວກແມນໃຫປົດປະໄວພາຍໃນຫອງຮຽນເທົ່ານັ້ນ, ບ່ໃຫໃສເວລາຢູໂຮງຮຽນ.

ສ. ກລະນີພາລະສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ເຄື່ອງກິລາ (ຊຸດກິລາທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບກິດຈະກາທີ່ກາລັງດາເນີນຢູ) ແມນສວນໜຶ່ງຂອງອຸປະກອນທີ່ຈາເປັນສາ
ລັບນັກຮຽນແຕລະຄົນ. ເຄື່ອງປະດັບແມນຖືກຫາມໃນລະຫວາງຫອງຮຽນພາລະສຶກສາ, ມັນສາມາດເສຍຫາຍ, ສູນເສຍ
ຫຼື ແມກະທັ້ງກ່ໃຫເກີດການບາດເຈັບ. ນັກຮຽນທຸກຄົນຕອງໄດກະກຽມເຄື່ອງນຸງຢາງເຕັມທີ່ເພື່ອຈະປຽນຫຼັງຈາກການ
ສຶກສາກາຍຍະກາ ແລະ ກິລາ.
ຜູທີ່ບ່ສາມາດເຂົ້າຮວມກິດຈະກາວິຊາພາລະສຶກສາໄດແມນຕອງໄດມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກແພດ.
ໃນກລະນີທີ່ບ່ມີຄວາມສາມາດບາງສວນ, ນັກຮຽນຈະບ່ໄດຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການເຂົ້າຮວມ. ຜູກຽວເຂົ້າ
ຮວມໃນຫຼັກສູດ ແລະ ອາດຈະໄດຮັບການມອບໝາຍໜາທີໃ່ ຫເຮັດ, ກຽວກັບພາກທິດສະດີ ແລະ ອື່ນໆ. ນັກຮຽນຕອງ
ໃສຊຸດກິລາ ແລະ ມີໜາເຂົ້າຮວມໃນຊົ່ວໂມງດັ່ງກາວ.
ໃນກລະນີທີ່ບ່ສາມາດເຮັດກິດຈະກາດັ່ງກາວໄດທັງໝົດ ຫຼື ໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກການນາສະເໜີໃບຢັ້ງຢືນການ
ແພດ, ນັກຮຽນຈະໄດຮັບການຍົກເວັ້ນ ຫຼື ບ່ໄດເຂົ້າຮວມໂດຍອີງຕາມກິດຈະກາທີ່ກາລັງດາເນີນໃນປະຈຸບັນ. ສາມາດ
ປຶກສາໂດຍກົງກັບຄູສອນວິຊາພາລະໄດ.
ບ່ວາໃນສະພາບການໃດກ່ຕາມຄອບຄົວ ຫຼື ນັກຮຽນສາມາດຕັດສິນໃຈໃນການເຂົ້າຮວມວິຊາພາລະສຶກສາ. ໃນ
ກລະນີພິເສດ, ການຍົກເວັ້ນອາດຈະຖືກຮອງຂໂດຍຜູປົກຄອງທາງກົດໝາຍ, ເປັນລາຍລັກອັກສອນເທົ່ານັ້ນ, ລົງລາຍ
ເຊັນ, ລະບຸວັນທີ່ເດືອນປີ.

ຊ. ດານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະກັນໄພ
ພຶດຕິກາຮຸນແຮງ, ເກມ ຫຼື ວັດຖຸອັນຕະລາຍແມນບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດໃນສະຖານທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ.
ຖາມີນັກຮຽນໄດຮັບບາດເຈັບ, ເຖິງແມນວາເລັກນອຍກ່ຕາມ, ຖາຄູອາຈານ ຫຼື ຜູຮັບຜຜິດຊອບບ່ສາມາດ
ຮັກສາໄດແມນຕອງມີການໃຊແຜນສຸກເສີນທາງການແພດທັນທີເພື່ອຕິດຕ່ກັບແພດສຸກເສີນ.

ໂຮງຮຽນມີຊຸດເຄື່ອງມື

ຊວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ມີອະນຸສັນຍາຈັດແຈງເພື່ອຕິດຕ່ສຸກເສີນ ຫຼື ໃຫການດູແລທາງການແພດ. ເຫດການດັ່ງກາວ
ແມນໄດຖືກຈົດບັນທຶກໄວໃນປື້ມບັນທຶກເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ການຮັກສາທາງການແພດຂອງໂຮງຮຽນທຸກໆຄັ້ງ.
ຄອບຄົວຕອງຮັບຜິດຊອບຕ່ນັກຮຽນນອກເວລາຮຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກອນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ເວລາ
ເລີກຮຽນແລວ.

ທາງໂຮງຮຽນໄດມີການເຝິກຊອມການອົບພະຍົບສຸກເສີນໃນກລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນໃນໂຮງຮຽນ, ພອມ
ທັງໃຫຄາແນະນາກັບນັກຮຽນແຕລະຫອງ, ໃນແຕລະຫອງມີແຜນທີ່ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ການເຝິກຊອມການ
ອົບພະຍົບສຸກເສີນແມນໄດເຮັດໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍກວາ 3 ຄັ້ງຕ່ປີ.
ໂຮງຮຽນມີປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ ປະກັນໄພດັ່ງກາວແມນກວມເອົາທັງນັກຮຽນ (ກລະນີບາດເຈັບສວນ
ບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ) ໃນເວລາເດີນທາງຈາກໂຮງຮຽນຫາເຮືອນແຕຕອງປະຕິບັດຖືກກົດລະບຽບໃນກລະນີຂີ່ລົດຈັກເຊັ້່ນ:
ປະໄພກັນສວນບຸກຄົນ, ມີໃບຂັບຂີ່, ໃສໝວກກັນກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ.
ຜູປົກຄອງນັກຮຽນຈະບ່ໄດຮັບອານຸຍາດໃຫໂລະໄປມາໃນບລິເວນໂຮງຮຽນ ໃນເວລາເຂົ້າຮຽນ ແລະ ເລີກ
ຮຽນຖາມີຄວາມຈາເປັນອື່ນໃດຕອງສະແດງຕົວ ແລະ ແຈງໃຫຜູບລິຫານໂຮງຮຽນຮັບຊາບ.

ຍ. ຄວາມລັບ ແລະ ສິນລະທາ
ຄວາມຄິດເຫັນສວນຕົວ ຫຼື ຂ້ມູນກຽວກັບຄອບຄົວທີມງານວິຊາການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກາມະການຕອງໄດເກັບເປັນຄວາມລັບຢາງເຄັ່ງຄັດ. ທີ່ຢອີ
ູ ເມວຂອງຜູປົກຄອງຈະກະຈາຍໃຫ
ສະມາຄົມພ່ແມນັກຮຽນ ແລະ ໜວຍງານພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ.
ຫາມພະນັກງານກະທາຄວາມຮຸນແຮງ, ພຶດຕິກາທີ່ບ່ເໝາະສົມ, ການສະແດງທາທາງ ແລະ ຄາເວົ້າທີ່ດູຖກ
ູ
ຢຽດຢາມກັບນັກຮຽນ.
ຫາມນັກຮຽນ ແລະ ຜູປົກຄອງນັກຮຽນສະແດງພຶດຕິກາ ຫຼື ຄາເວົ້າໃດໆທີ່ເປັນການດູຖູກປະໝາດຄູ ແລະ
ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນເຖິງຈະບ່ເປັນຄູສອນກຕາມ.
ຫາມນັກຮຽນນຸງຖື ຫຼື ໃສສັນຍາລັກທີ່ເປັນການສື່ສານເຖິງການເຜີຍແຜສາສະໜາໃດໆ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ສະມາຄົມພ່ແມນັກຮຽນ, ຄູສອນທຸກຄົນນັບທັງຜູປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນທຸກຄົນຕອງ
ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ໃນກລະນີມີບັນຫາໃດໆຕອງໄດຮັບການປຶກສາຫາລືເພື່ອຫາວິທກ
ີ ານແກໄຂຢາງເໝາະສົມ.
ນອກເໜືອຈາກການເຮັດງານກິດຈະກາຕາງໆທີທາງໂຮງຮຽນຈັດຂື້ນບາງຄັ້ງຄາວ,

ໃນຕອນທາຍຂອງແຕລະ

ເທີມຮຽນ ຫຼື ເຫດການພິເສດຕາງໆ, ພ່ແມຜູປົກຄອງແມນບສາມາດຖາຍຮູບ, ຖາຍວີດີໂອ, ບັນທຶກອື່ນນອກເໜືອຈາກ
ກິດຈະກາ ຫຼື ຊວງເວລາຕາງໆຂອງໂຮງຮຽນໃນສະຖານທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນທຸກໆກລະນີ, ການອະນຸຍາດສິດຄອບ
ຄອງຮູບພາບທີ່ເຊັນໂດຍບັນດາຄອບຄົວໃນເວລາລົງທະບຽນແມນຖືກຈາກັດຕ່ສ່ືມວນຊົນສື່ສານຂອງການສາງຕັ້ງ ແລະ
ໜວຍງານຊີ້ນາ.

ດ. ເຄື່ອງໃຊສວນຕົວ
ຫາມນັກຮຽນນາສິ່ງຂອງທີ່ມີຄາມາໂຮງຮຽນຍົກເວັ້ນອຸປະກອນການຮຽນທີ່ທາງໂຮງຮຽນອະນຸຍາດໃຫໃຊເຂົ້າ
ໃນການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ.
ຫາມນັກຮຽນນາເອົາໂທລະສັບມືຖື, ແທບແລັດ ແລະ ສື່ເອເລັກໂທນິກຕາງໆເຂົ້າມາໃຊໃນໂຮງຮຽນ. ນັກຮຽນ
ມັດທະຍົມສາມາດເອົາໂທມາສັບມາໄດແຕຕອງປິດໄວ ແລະ ບ່ໃຫເອົາອອກມາໃຊໃນຊວງເວລາຮຽນ (ນັບທັງເວລາ

ເລີກຫຼິ້ນ ແລະ ເວລາພັກທຽງ). ຖາພົບເຫັນບຸກຄົນໃດທີນ
່ າເອົາອອກມາໃຊຈະຖືກຍຶດ ແລະ ເອີ້ນຫມາເພື່ອປຶກສາຫາລື
ແລວຈຶ່ງຈະເອົາສົ່ງຄືນ.
ຫາມເອົາເຄື່ອງຫຼິ້ນໃດໆເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນເດັດຂາດບ່ວາຈະໃນເວລາຫວາງ, ໃນເວລາເຮັດກິດຈະກາ ຫຼື ໃນ
ເວລາຮຽນ ເພາະໂຮງຮຽນມີອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ່ຈາເປັນຕອງໃຊ ແລະ ພຽງພແລວ.
ໂຮງຮຽນຈະບ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບແຕປະການໃດຕ່ການຕົກເຮຍເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໃຊສວນຕົວທີ່ປະໄວໂຮງຮຽນຫຼັງ
ເລີກຮຽນເຊັ່ນ: ໃນຕອນແລງ, ວັນເສົາ-ວັນອາທິດ ຫຼື ໃນມື້ພັກໂຮງຮຽນເຊັ່ນ: ລົດຖີບ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອື່ນ.
ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍມີຫອງສະເພາະທີ່ສາມາດນາໃຊໄດໂດຍອີງຕາມລະບຽບ ແລະ ຕາຕະລາງການ
ສົນທະນາກັບນັກຮຽນ. ຂ້ການົດ ແລະ ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ແມນຖືກແຕງຕັ້ງຂື້ນໂດຍນັກຮຽນເອງ ແລະ ຜານການ
ອະນຸມັດຈາກຄະນະອານວຍການໂຮງຮຽນຢາງຖືກຕອງ. ການພັດທະນາ, ຕົບແຕງ ແລະ ການຮັກສາຫອງແມນຢູໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກຮຽນເອງ.

ຕ. ຄວາມເປັນເອກະລາດ - ຄວາມຮັບຜິດຊອບ - ຄວາມຄິດລິເລີ່ມ
ນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມມີສິດທິໃນການປະກອບຄາຄິດຄາເຫັນກຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູໃນໂຮງຮຽນຂອງ
ພວກເຂົາ, ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາແມນຈະຖືກນາໄປພິຈາລະນາໂດຍສະພາຂອງໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນໃນລະດັບ 4
ທຸກຄົນສາມາດໃຊສິດທິພິເສດຂອງພວກເຂົາໄດ.
ສິດທິຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊສິດທິເຫຼົ່ານີ້ແມນຖືກລົງໃນຫອງຮຽນ ແລະ ເປັນຫົວຂ້ຂອງການ
ສົນທະນາເປັນປົກກະຕິລະຫວາງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ.
ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຫສະໝຸດ ແລະ ຫອງຮັບປະທານອາຫານໄດຟຣີໃນຊົ່ວໂມງຮຽນທີ່ເປັນເອກະລາດ.
ນັກຮຽນທີ່ຕອງການສືບຕ່ເຮັດວຽກກຽວກັບສິລະປະກາ

ຫຼື

ເຮັດກິດຈະກາຕາງໆໃນຊົ່ວໂມງຮຽນທີ່ເປັນເອກະລາດ

ສາມາດຮອງຂນາຄູສອນຂອງພວກເຂົາ.
ນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຈະມີຫອງສວນຕົວຂອງພວກເຂົາທີສ
່ າມາດນາໃຊໄດ ເພື່ອເຮັດກິດຈະກາ, ພັກຜອນ
ຫຼື ຈັດການປະຊຸມ. ນັກຮຽນຈະເປັນຜູອອກແບບຫອງຂອງພວກເຂົາເອງກຽວກັບເຟີນີເຈີ ຫຼື ແມນແຕກົດລະບຽບ ແລະ
ການຄຸມຄອງ-ຮັກສາ, ທຸກຢາງຈະຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາເອງ.

4. ການລະເມີດກົດລະບຽບ
ການລົງທະບຽນຢູໂຮງຮຽນຝຣັ່ງຫຼວງພະບາງການົດໃຫແຕລະຄອບຄົວຕອງປະຕິບດ
ັ ເວລາ, ນັກຮຽນທຸກຄົນ
ຕອງມາໂຮງຮຽນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ປະກອບສວນທຸກກິດຈະກາທີ່ທາງໂຮງຮຽນຈັດຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດສົກຮຽນ.
ການລະເມີດກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງໂຮງຮຽນໂດຍສະເພາະ,

ການໂຈມຕີໃດໆກຽວກັບຄວາມສົມບູນທາງ

ຮາງກາຍ, ສິນທາຂອງນັກຮຽນຄົນອື່ນໆ ຫຼື ຄູອາຈານ / ຜູຄວບຄຸມ ອາດຈະເຮັດໃຫການລົງໂທດທີ່ນາມາສູຄວາມ

ສົນໃຈຂອງຄອບຄົວ. ມາດຕະການໃນການຕັດສິນກຽວກັບລັກສະນະຂອງບຸກຄົນດັ່ງກາວ ແລະ ໂຈະການຮຽນຕາມ
ຄວາມຮາຍແຮງຂອງການກະທາຜິດ, ຖາມັນຈາເປັນ. ຈຸດປະສົງແມນເພື່ອເຮັດໃຫນັກຮຽນມີທັດສະນະຄະຕິທ່ດ
ີ ີ ແລະ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຮັດໃຫພວກເຂົາມີຄວາມສານຶກກຽວກັບພຶດຕິກາຂອງພວເຂົາ, ເພື່ອເຮັດໃຫພວກເຂົາຮູກຽວ
ກັບການກະທາຂອງພວກເຂົາ, ເພື່ອເຕືອນພວກເຂົາກຽວຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສັກສິດຂອງກົດລະບຽບ. ບັນດາ
ມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກາວໄດນາໃຊເພື່ອໃຫນັກຮຽນມີຄວາມເຄົາລົບໃນກຽດສັກສີເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ບ່ມີການໃຊ
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ຮາງກາຍ ຫຼື ທາງວາຈາ, ບ່ມີມາດຕະການທີ່ໜາລັງກຽດ ຫຼື ໜາອັບອາຍ). ການລົງໂທດແມນຈະຖືກ
ພິຈາລະນາຈາກພຶດຕິກາການກະທາຜິດຕາໆທີ່ສາມາດເຮັດໄດ:
ການລົງໂທດຂັ້ນທາມະດາ: ໃນກລະນີທີ່ມີການລົບກວນ, ຜິດຖຽງກັນ, ມີບັນຫາໃນຫອງຮຽນ ຫຼື ໃນ
ໂຮງຮຽນ, ບ່ໃຫຄວາມຮວມມື. ການລົງໂທດແມນການຕັດສິນໃຈໃນການປຶກສາຫາລືກັບນັກຮຽນ.
- ແຈງໃຫຮູຜານທາງ Pronote
- ມອບກິດຈະກາໃຫເຮັດ
- ມອບວຽກບານ ຫຼື ບົດສອບເສັງ ໃຫເຮັດໃນຊົ່ວໂມງນອກ
- ລົງໂທດໂດຍການໃຫມາຄົ້ນຄົ້ວບົດຮຽນຢູໂຮງຮຽນເຖິງແມນວາມື້ພັກໂຮງຮຽນກ່ຕາມ
- ໃຫເຮັດວຽກທີ່ເກີດຜົນປະໂຫຍກຕ່ໂຕເອງ ແລະ ສັງຄົມເຊັ່ນການອະນາໄມເປັນຕົ້ນ
ການລົງໂທດຂັ້ນຮາຍແຮງ: ໃນກລະນີທີ່ໃຊຄວາມຮຸນແຮງທາງຮາງກາຍ ຫຼື ທາງວາຈາ, ການກະທາທີ່
ຮາຍແຮງ. ໃນກລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ການລົງໂທດແມນກຽວຂອງກັບການຈັດຕັ້ງຄະນະກາມະການດານການສຶກສາ (ຫົວ
ໜາ, ຜູຕາງໜາພ່ແມ, ຜູຕາງໜາພະນັກງານ, ນັກຮຽນທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນ). ພວກເຂົາຕອງມີຂ້
ຍົກເວັ້ນ.

ການລົງໂທດຕອງໄດອະທິບາຍໃຫນັກຮຽນຮູ.

ການສົນທະນາທີ່ຖືກສາງຕັ້ງຂຶ້ນຕອງເຮັດໃຫລາວສາມາດ

ສະແດງທັດສະນະຂອງລາວ ແລະ ໄດຟັງ.
- ຈະຖືກບັນທຶກລົງໃນປະຫວັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຫຼື ປື້ມຕິດຕາມການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
- ການຄົ້ນຄົ້ວ, ຕັດສິນຂອງຄະນະສະມາຄົມຂອງວໂຮງຮຽນ
- ສົ່ງເຂົ້າຮວມຂະບວນການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດຄຸນສົມບັດ
- ການໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວ
- ການໂຈະການຮຽນຖາວອນ

ການລົງໂທດທັງໝົດອາດຈະຖືກໂຈະ. ການລົງໂທດສະເຫມີເຮັດໃຫມີການລາຍງານທີ່ເປັນຄວາມລັບ ແລະ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຖືກບັນທຶກລົງທະບຽນຂອງສະຖາບັນ. ຄອບຄົວ ແລະ ນັກຮຽນໄດຮັບຊາບກຽວກັບເນື້ອໃນ
ຂອງບົດລາຍງານນີ້. ໃນທຸກໆກລະນີ, ຫົວໜາຄວນຮັບປະກັນວາເດັກ ແລະ ຄອບຄົວມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢາງຈະແຈງກຽວ
ກັບການລົງໂທດ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ໂຮງຮຽນຈະພະຍາຍາມປອງກັນການລະເມີດກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້. ບອນທີ່ນັກຮຽນຖືກລະບຸວາມີ
ຄວາມຫຍຸງຍາກທາງດານສະໝອງ ຫຼື ພຶດຕິກາ, ໂຮງຮຽນຈະຊອກຫາລະບົບການສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ
ຂອງລາວຢາງເປັນລະບົບ.
ການຕິດຕາມແບບສະເພາະບຸກຄົນ,

ໃນຮູບແບບຂອງສັນຍາແຈງການຈຸດປະສົງທີ່ຊັດເຈນກຽວກັບພຶດຕິກາ,

ການເຮັດວຽກ ແລະ ການສັງເກດຈຸດທີ່ກາວໜາເປັນປົກກະຕິ, ແມນທີມງານສິດສອນ.

ກົດລະບຽບນີ້ໄດຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກາມະການບລິຫານໂຮງຮຽນ 19/11/2020
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