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 ພາສາຝຣັ່ ງ

 A1.1  ຫອ້ງເລີ່ ມຕົນ້ (ລວມ 40h): ວນັຈນັ,  ວນັພຸດ  ເວລາ 17h30-19h30

 A1.1  ຫອ້ງເລີ່ ມຕົນ້ (ລວມ 40h):  ວນັເສາົ ເວລາ 8h30-12h30

 A1.2 – B 2.4 (ລວມ 50h): ວນັຈນັ, ວນັພຸດ,  ວນັສຸກ ເວລາ 17h30-19h30

 A1.2 – B 2.4 (ລວມ 50h): ວນັຄານ,  ວນັພະຫດັ  ເວລາ 17h00-19h30

 A1.2 – B 2.4 (ລວມ 50h):  ວນັເສາົ ເວລາ 9h-12h

 Les loustics (6  ຫາ 12 ປີ):  ວນັເສາົ ເວລາ 8h30-12h30

 Adosphère (12 ຫາ 15 ປີ):  ວນັເສາົ  ເວລາ 8h30-12h30

 ພາສາລາວ

 Lao Kit de survie (20h): ວນັຄານ,  ວນັພະຫດັ ເວລາ de 13h-14h

 Lao Extensive (50h): ວນັຈນັ, ວນັພຸດ,  ວນັສຸກ ເວລາ 17h30-19h30

 ພາສາອງັກດິ

 Life (40h): ວນັຈນັ,  ວນັພຸດ ເວລາ 17h30-19h30

 Life (40h): ວນັຄານ,  ວນັພະຫດັ ເວລາ 17h30-19h30

 Academy Stars (24h):  ວນັເສາົ ເວລາ 9h-11h



ເງ ື່ອນໄຂການຮຽນຢູ່ທີ່ ສະຖາບນັຝຣັ່ ງ

ຮຽນເປັນກຸ່ມ
ສະຖາບນັຝຣັ່ ງຈດັການຮຽນພາສາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັປະຈາໍປີລວມມ:ີ  5 ເທມີເຄິ່ ງເລັ່ ງລດັ (ກາງເດອືນມງັກອນ,  ທາ້ຍເດອືນ
ກຸມພາ,  ທາ້ຍເດອືນເມສາ,    ກາງເດອືນກນັຍາ ແລະ ທາ້ຍເດອືນຕຸລາ),  3 ເທມີທົ່ ວໄປ (ເທມີຮຽນວນັເສາົ:  ກາງເດອືນມງັກອນ,  ທາ້ຍ
ເດອືນເມສາ,   ແລະ ກາງເດອືນກນັຍາ)    ແລະ ເທມີເລັ່ ງລດັ (ເດອືນສງິຫາ).   ສະຖາບນັຈະເປີດໃຫລ້ງົທະບຽນ 2  ອາທດິ ກ່ອນເຂົາ້ຮຽນ,
ພວກເຮາົຈດັ  ການທດົສອບວດັລະດບັພາສາ (   ພາກເວົາ້ ແລະ ຂຽນ) ສໍາລບັຄນົທີ່ ເຄຍີຮຽນພາສາມາກ່ອນແລວ້.

ເງ ື່ອນໄຂທົ່ ວໄປ
ການຊໍາລະຄ່າຮຽນ
1. ຕອ້ງໄດຈ່້າຍຄ່າຮຽນກ່ອນເຂົາ້ຮຽນທຸກຄັງ້.
2. ບ່ໍສາມາດແບ່ງຊໍາລະຄ່າຮຽນເປັນຫຼາຍໆຄັງ້ໄດ.້
3. ຄ່າຮຽນບ່ໍໄດລ້ວມຄ່າປຶມ້.  ປືມ້ແບບຮຽນທີ່ ຊືໄ້ປແລວ້ບ່ໍສາມາດສົ່ ງຄນືໄດຍ້ກົເວັນ້ໃນກລໍະນທີີ່ ເອກະສານໃນປຶມ້ບ່ໍຄບົ ເຊິ່ ງສາມາດ

  ເຂົາ້ມາສອບຖາມ ຫຼື ແລກປ່ຽນປຶມ້ຫວົໃໝ່ໄດສ້ະເພາະກລໍະນພີເິສດເທົ່ ານັນ້.
4. ລງົທະບຽນຮຽນພາສາຄັງ້ໜຶ່ ງສາມາດເປັນສະມາຊກິຫອ້ງສະໝຸດຟຣຕີາມໄລຍະເວລາຂອງຫຼກັສູດການຮຽນທີ່ ລງົທະບຽນ.
5. ຍກົເວັນ້ໃນກລໍະນພີເິສດທີ່ ຫອ້ງຮຽນເຕມັ, ຫອ້ງຮຽນໜຶ່ ງຈາໍກດັນກັຮຽນບ່ໍເກນີ 16 ຄນົຕໍ່ ຫອ້ງ, ສະຖາບນັເຮາົຈະໃຫສ້ດິທພິເິສດ

   ສະເພາະແຕ່ຜູທ້ີ່ ລງົທະບຽນ ແລະ ຊໍາລະຄ່າຮຽນກ່ອນລໍາດບັທີ 1  ຫາ 16 ມສີດິໃນການຈອງບ່ອນນັ່ ງກ່ອນເທົ່ ານັນ້. 

ເງ ື່ອນໄຂຫຼກັສູດການຮຽນ
6.   ສະຖາບນັຈດັການທດົສອບວດັລະດບັພາສາຟຣີ ແຕ່ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົໂມງນດັກ່ອນລ່ວງໜາ້ ກ່ອນທີ່ ຈະແນະນາໍຫອ້ງຮຽນທີ່ ແທດ
ເໝາະກບັລະດບັພາສາຂອງນກັສກຶສາ. ສະຖາບນັຂໍສະຫງວນສດິທີ່ ຈະປະຕເິສດການລງົທະບຽນທີ່ ບ່ໍແທດເໝາະຕໍ່ ລະດບັພາສາຂອງ
ນກັສກຶສາ.   ກລໍະນີ ການທດົສອບລະດບັພາສານອກໂມງທີ່ ສະຖາບນັກາໍນດົ ຈະຕອ້ງໄດເ້ສຍຄ່າທໍານຽມວດັລະດບັພາສາເອງ.
7.    ກລໍະນີ ທີ່ ອາຈານສອນບ່ໍສະບາຍ ຫຼື ມເີຫດຜນົສ່ວນຕວົເຊິ່ ງບ່ໍສາມາດເຂົາ້ສອນໄດ,້   ສະຖາບນັພວກເຮາົຈະທດົແທນຊົ່ ວໂມງໃຫ ້ ຫຼື
ປ່ຽນໂມງສອນທດົແທນໃຫພ້າຍຫຼງັ.
8. ຖາ້ຫອ້ງຮຽນບ່ໍແທດເໝາະກບັລະດບັພາສາ,  ສາມາດພວົພນັພະແນກຕອ້ນຮບັ ເພື່ ອຍາ້ຍຫອ້ງຮຽນຕາມລະດບັພາສາທີ່ ນກັສກຶສາ
ຕອ້ງການໃນເທມີຮຽນນັນ້.
9. ສະຖາບນັຂໍສະຫງວນສດິທີ່ ຈະປະຕເິສດຕໍ່ ຜູລ້ງົທະບຽນທີ່ ປອມຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົຂອງຜູອ້ື່ ນເພື່ ອເຂົາ້ມາຮຽນທີ່ ສະຖາບນັ.
10. ນກັສກຶສາທີ່ ເຂົາ້ຮຽນຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ຊບັສນິຂອງຕນົ, ສະຖາບນັຈະບ່ໍຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ຊບັສນິທີ່ ເສຍຫາຍເກດີຂືນ້.
11.     ສາມາດຮອ້ງທຸກ ຫຼື ສາມາດສົ່ ງຄໍາຕໍານຕິຊິມົຕ່າງໆ ຫາຜູອ້ໍານວຍການໄດທ້ີ່ (cours@if-laos.org)   ແລະ ຫອ້ງເລຂາ
(info@if-laos.org). 

ຄໍາຮອ້ງຂໍຄນືເງນິຄ່າຮຽນ
12. ນກັສກຶສາທີ່ ລງົທະບຽນຕອ້ງໄດອ່້ານເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການລງົທະບຽນຢ່າງຈະແຈງ້ກ່ອນຈ່າຍເງນິທຸກຄັງ້.  ຄໍາຮອ້ງຂໍຄນືເງນິຄ່າ

 ຮຽນແມ່ນຈາໍຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງເປັນລາຍລກັອກັສອນທີ່ ເມວ accueil@if-laos.org. ຄ່າທໍານຽມຍກົເລກີແມ່ນ: 25% ຂອງລາຄາທງັໝດົ
  ຂອງຫຼກັສູດການຮຽນ ຖາ້ການຮອ້ງຂໍທີ່ ສົ່ ງທາງເມວກ່ອນມືເ້ລີ່ ມຮຽນຫຼາຍກວ່າ 6 ມືຂ້ຶນ້ໄປ,  ຖາ້ການຮອ້ງຂໍຕໍ່ າກວ່າ 6  ມື້ ສະຖາບນັ

 ພວກເຮາົຈະຫກັຄ່າທໍານຽມ 50% ຂອງລາຄາຮຽນທີ່ ລງົທະບຽນ.
13.      ບ່ໍມກີານຄນືເງນິ ຫຼື ທດົແທນບາງສ່ວນ ສໍາລບັນກັສກຶສາທີ່ ບ່ໍເຂົາ້ຮຽນ ຫຼື ຢຸດການຮຽນໃນລະຫວ່າງເທມີ, ຍກົເວັນ້ໃນກລໍະນທີີ່ ມ ີ

 ຄວາມຈາໍເປັນ (ບນັຫາທາງສຸຂະພາບ, ໃບຢັງ້ຢືນອາ້ງອງີຈາກການແພດ,   ວຽກທາງການທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ມໃີບຢັງ້ຢືນຈາກຂັນ້ເທງິໃຫ ້
 ໂຈະການຮຽນ ໆລໆ... ).

14. ສະຖາບນັອາດໄດຍ້ກົເລກີບາງຫອ້ງຮຽນໃນກລໍະນທີີ່ ຈາໍນວນນກັສກຶສາທີ່ ລງົທະບຽນບ່ໍພຽງພໍ,  ກລໍະນນີີ ້ ຄ່າຮຽນຈະຖກືສົ່ ງຄນື
ເຕມັຈາໍນວນ. ນອກນັນ້,  ສະຖາບນັກໍ່ ຍງັສາມາດສະເໜໃີຫເ້ຂົາ້ຮຽນຫລກັສູດພເິສດ (   ເປັນກຸ່ມ ຫຼື ສ່ວນບຸກຄນົ) ທີ່ ຊ່ວຍປັບປຸງທກັສະ
ຂອງນກັສກຶສາໄດອ້ກີດວ້ຍ. 

  ວນັທີ     ລາຍເຊນັ


