
                  

CAMPUS FRANCE ເຂຂຂາຮ ຮວມງານຕະຫຫາດນ ນດແຮງງານ ແລະ ການສສກສາ
ທທ 19 – 21 ພສດສະພາ 2016

ພາຍໃນງານດ ນຮງກ ຮາວ  ທທຮ ຖຖກຈ ນດຂສຂນໂດຍບ ນນດາສະຖາບ ນນການສສກສາຂ ນຂນສສູງທທຮ ສ ສາຄ ນນຂອງລາວ  ທທຮ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ນນ,
Campus  France  ຈະມານ ສາສະເໜທກ ຮຽວກ ນບການເຄຖຮ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕ ຂນ ແລະ ການໃຫຂທສນການສສກສາຂອງຝຣຮ ນງ
ແລະ ຂອງປະເທດທທຮ ນ ສາໃຊຂພາສາຝຣຮ ນງ.

ທຮານ ນາງ  Sophie  Lalanne,  ຜສູຂຮ ນບຜຜດຊອບຫຂອງການ Campus  France ຄ ຂນໃໝຮ ຈະມາປະຈ ສາຫຂອງວາງສະແດງກ ຮຽວ
ກ ນບອາຊທບຕຮາງໆ ໃນວ ນນພະຫ ນດ ທທ19, ວ ນນສສຸກ ທທ 20 ແລະ ວ ນນເສຂາ ທທ 21 ພສດສະພາ 2016. 

ການໃຫຂທສນການສສກສາ ແມ ຮນການສຂາງໂອກາດ  ແລະ  ຫຫ ນກຖານ
ສະແດງເຖຜງການປນບຕ ຂວຂອງນ ນກສສກສາເຂຂຂາຫາບສລຜສ ນດ  ແລະ  ຜສູຂ
ຈ ຂາງງານຂອງຕ ຂນ.  ພາຍໃນງານ ບ ນນດານ ນກສສກສາ ແລະ ບ ນນດາຜສູຂ
ທທຮ ຫາກສຮ ເຂຂຂາເຮນດວຽກໃໝຮໆ  ຈະໄດຂຕຜດຕສຮ ພ ຂວພ ນນໂດຍຕ ຂງ  ກ ນບບສລຜສ ນດ
ແລະຜສູຂຕາງໜຂາສະຖາບ ນນການສສກສາຂ ນຂນສສູງຕຮາງປະເທດ.  ພວກເຂຂາ
ສາມາດສອບຖາມ  ແລະ  ໄດຂຮ ນບການຊຮວຍເຫຫຖອ  ເພຖຮ ອເຮນດໃຫຂໂຄງ
ການການສສກສາຂອງຕ ຂນປະກ ຂດຜ ຂນເປນນຈຜງຢຮາງເປນນຮສູບປະທ ສາ ເພຖຮ ອ
ສຂາງຕ ຂວເອງໃຫຂເປນນບສຸກຄ ຂນທທຮໜຂາສ ຂນໃຈ ໃນອາຊທບເປຂຂາໝາຍ.

ພາລະໜຂາທທຮ ຂອງຫຂອງການ Campus France ປະຈ ສາລາວ : 

 ໃຫຂຂສຂມສູນ 

ກຮຽວກ ນບການສສກສາຂ ນຂນສສູງຂອງຝຣຮ ນງ 

ກຮຽວກ ນບທສນການສສກສາຂອງຝຣຮ ນງ ແລະປະເທດທທຮ ນ ສາໃຊຂພາສາຝຣຮ ນງ
ທທຮ ມ ທຢສູຮໃນປະຈສຸບ ນນ ສ ສາລ ນບນ ນກສສກສາຄ ຂນລາວ.

 ໃຫຂທຜດຊທຂນ ສາ
ນ ນກສສກສາ ແລະ ຊຮວຍເຫຫຖອພວກເຂຂາ ໃນຂ ນຂນຕອນກະກຽມຕຮາງໆ 
ເພຖຮ ອໄປສສກສາຕສຮ ທທຮ ປະເທດຝຣຮ ນງ.

 ນ ນດພ ຂບ
ນ ນກສສກສາຕຮາງປະເທດ ເພຖຮ ອຮ ນບຟນງຄວາມຕຂອງການຂອງພວກເຂຂາ
ນ ນກສສກສາຄ ຂນລາວ ເພຖຮ ອຕອບຄ ສາຖາມຂອງພວກເຂຂາ

 



                  

ເຈຂຂາຕຂອງການຮສູ ຂເພທຮ ມຕຖຮ ມກ ຮຽວກ ນບການສສກສາຂ ນຂນສສູງຂອງຝຣຮ ນງບສຮ  ?
ເຈຂຂາຕຂອງການໄປສສກສາຕສຮ ທທຮ ປະເທດຝຣຮ ນງບສຮ  ?

ເຈຂຂາຕຂອງການຍ ຂກລະດ ນບພາສາຝຣຮ ນງຂອງເຈຂຂາ ດຂວຍການໄປສສກສາທທຮ ປະເທດຝຣຮ ນງບສຮ  ?

ຂສເຊທນຊວນທສຸກຄ ຂນມາພ ຂບ Campus France ໄດຂ :

 ວ ນນສສຸກ ທທ 20 ພສດສະພາ 2016 ເວລາ 13:45

ງານຕະຫຫາດນ ນດແຮງງານ ແລະ ການສສກສາ ຄ ນຂງທທ5 

ທທຮ ສະໂມສອນໃຫຍຮ ຄະນະວຜສະວະກ ສາສາດ ມະຫາວຜທະຍາໄລແຫຮງຊາດ,  12 ຖະໜຂນ ລາວ-ໄທ,  ນະຄອນຫຫວງວຽງ
ຈ ນນ, ສປປ ລາວ 

ຫຂອງວາງສະແດງ ແລະ ນ ສາສະເໜທກຜດຈະກ ສາ ແລະ ແຜນທສນການສສກສາທທຮ ໃຊຂພາສາຝຣຮ ນງ ສ ສາລ ນບນ ນກສສກສາ ຄ ຂນລາວ
ຈະດ ສາເນທນໄປຕະຫຫອດຕອນສວາຍ.  ຫຂອງວາງສະແດງນທຂ ຈະມ ທ  Campus  France  ແລະ ສສູນກຜດຈະ ກ ສາຝຣຮ ນງໂກໂຟນ
(ຊສຮ ງເປນນຜສູຂຮ ນບຜຜດຊອບກຜດຈະກ ສາວຜທທການຂຽນ CV ສະໝນກວຽກ). 

ງານດ ນຮງກ ຮາວ ຖຖກຈ ນດຂສຂນໂດຍ ຄະນະວຜສະວະກ ສາສາດ ມະຫາວຜທະຍາໄລແຫຮງຊາດ, ສະພາອສຸດສາຫະກ ສາ ແລະ ການ
ຄຂາເອທຣ ຂບ ແລະ ສະພາອສຸດສາຫະກ ສາ ແລະ ການຄຂາແຫຮງຊາດລາວ ແລະ ຈະມ ທບ ນນດານ ນກສສກສາ ແລະ ຜສູຂປະກອບອາ
ຊທບເຂຂຂາຮຮວມງານ.

 ວ ນນສສຸກ ທທ 20 ພສດສະພາ 2016 ເວລາ 15:00 

ກຮຽວກ ນບການສສກສາ ແລະ ອາຊທບ (ມທ 12 ຄະນະເຂຂຂາຮຮວມ) 

ທທຮ ມະຫາວຜທະຍາໄລແຫຮງຊາດ

 ວ ນນເສຂາ ທທ 21 ແລະ ວ ນນອາທຜດ ທທ 22 ພສດສະພາ 2016 ເວລາ 9:00 – 17:00

ງານຕະຫຫາດນ ນດແຮງງານ ແລະ ການສສກສາ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ນນ ປະຈ ສາປທ ຄ ນຂງທທ6  ຈ ນດຂສຂນໂດຍ ສະມາຄ ຂມນ ນກສສກ
ສາເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຂາ ສາກ ຂນ ຫຫຖ AIESEC  
ຫຂອງວາງສະແດງ Campus France, ທທຮ  ດອນຈ ນນ ພາເລດ, ໜຮວຍ 6, ບຂານເພຍວ ນດ, ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ນນ 

 ວ ນນພສຸດທທ 25 – ວ ນນພະຫ ນດ ທທ 26 ພສດສະພາ 2016 ເວລາ 9:00 – 17:00

ກອງປະຊສຸມກ ຮຽວກ ນບວຽກເຮນດງານທ ສາ ຂອງມະຫາວຜທະຍາໄລແຫຮງຊາດ 

(ກ ສາລ ນງກະກຽມ) 

ຕຜດຕສຮ  : Mme Sophie LALANNE, ຜສູຂຮ ນບຜຜດຊອບຫຂອງການ Campus France ປະຈ ສາລາວ
ສະຖາບ ນນຝຣຮ ນງ, ຖະໜຂນລຂານຊຂາງ, ຕສູຂ ປ.ນ 6572 ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ນນ
ໂທ : (856-20) 59 04 15 30
campusfrance@if-laos.org

mailto:campusfrance@if-laos.org

