
ຖະແຫຫງຂຂາວຮຂວມ
ສະຖານທທູດຝຣ ຣຂງ - ບບລລສ ຣດ NTPC

« ທທນການສທກສາເພພຂ ອອານາຄ ຄດທທຂ ສ ຄດໃສ » ຂອງສະຖານທທູດຝຣຂ ຣງ ແລະ ບບລລສ ຣດ NTPC :

ການຝທກອ ຄບຮ ຄມກຽມຄວາມພພອມເພພຂ ອໄປສທກສາຕບຂ ທທຂ ປະເທດຝຣຂ ຣງ ໄດພເລທຂ ມຂພພນແລພວ

ທທ 27 ມທຖຖຸນາ 2016, ສະຖາບ ຣນຝຣຂ ຣງ, ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຣນ

ເລທຂ ມສ ຄກຮຽນ 2016 ນທພ, ນ ຣກສທກສາທທຂ ໄດພຮ ຣບທທນການສທກສາຈ ບານວນ 4 ຄ ຄນ ດ ຣຂງກ ຂາວ ຈະໄປສທກສາຕບຂ ທທຂ ສະຖາບ ຣນເຕຣກ

ໂນໂລຊທຂ ຣພນມະຫາວລທະຍາໄລຕຂາງໆຂອງປະເທດຝຣຂ ຣງ  (IUT)  ເປຣນເວລາສອງປທ, ເຊລຂ ງເປຣນສະຖາບ ຣນການສທກສາລະດ ຣບສທູງ

ດພານວລທະຍາສາດ ແລະ ເຕຣກນລກ ທທຂ ເໝາະສ ຄມກ ຣບຜທູພທທຂ ຕພອງການມ ທວຽກເຮຣດງານທ ບາໄວ. ພາຍຫຫ ຣງທທຂ ຈ ຄບການສທກສາດພານເຕຣກນລກ

ເປຣນເວລາສອງປທ,  ນ ຣກສທກສາເຫຫຄຂ ານທພ  ຈະກ ຣບຄພນມາປະເທດລາວ  ເພພຂ ອຮຂວມງານນ ບາບບລລສ ຣດໄຟຟພານ ບພາເທທນ 2  ແລະ  ປະກອບ

ສຂວນໃນການພ ຣດທະນາປະເທດຂອງຕ ຄນ.  

ເພພຂ ອຮ ຣບປະກ ຣນໃຫພໄດພນ ຣກສທກສາທທຂ ດທເລທດເພພຂ ອໄປສທກສາຕບຂ ທທຂ ປະເທດຝຣຂ ຣງ,  ໄດພມ ທການຈ ຣດຕ ຣພງປະຕລບ ຣດຂະບວນການສອບ

ເສຣງຄ ຣດເລພອກທທຂ ເຄຣຂ ງຂ ຣດສທູງ, ໂດຍສະເພາະ ເລພຂ ອງລະດ ຣບຄວາມຮທູ ພດ ພານພາສາຝຣຂ ຣງ.  ຜຂານການສອບເສຣງພາກຂຽນ ແລະ ເວຄພາ,

ສາມາດຄ ຣດເລພອກໄດພ 8 ຄ ຄນ ໃນຈ ບານວນ 30 ຜທູພສະໝຣກທທນທທຂ ມາຈາກ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຣນ, ສະຫວ ຣນນະເຂດ ແລະ ປາກ

ເຊ. ຈາກນ ຣພນ ຜຂານການສອບເສຣງພາກເວຄພາຮອບສຖຸດທພາຍ ທທຂ ຖພກຈ ຣດຂພພນທທຂ ເຂພຂ ອນໄຟຟພານ ບພາເທທນ 2 ແຂວງຄ ບາມ ຂວນ ລະຫວຂາງວ ຣນ

ທທ  27 – 29 ພທດສະພາ, ສາມາດຄ ຣດເລພອກໄດພ 4 ຄ ຄນ ເພພຂ ອໄປສທກສາຕບຂ ທທຂ ປະເທດຝຣຂ ຣງ.  ນອກຈາກນທພ ຍ ຣງມ ທນ ຣກສທກສາເພດ

ຍລງອທກໜທຂ ງຄ ຄນ ທທຂ ໄດພຮ ຣບທທນການສທກສາຈາກລ ຣດຖະບານຝຣຂ ຣງ ທທຂ ຖພກຄ ຣດເລພອກໂດຍສະຖານທທູດຝຣຂ ຣງ  ເພພຂ ອໄປສທກສາຕບຂ ທທຂ ສະຖາ

ບ ຣນ IUT ເປຣນເວລາສອງປທ ຄພກ ຣບບ ຣນດານ ຣກສທກສາສທຂ ຄ ຄນທທຂ ກ ຂາວມານ ຣພນ. 

ສ ບາລ ຣບຂບພມທູນເພທຂ ມຕພຂ ມ, ກະລຖຸນາຕລດຕບຂ ທຂານ ນາງ Sophie Lalanne, ຜທູພຮ ຣບຜລດຊອບຫພອງການ Campus France : 

campusfrance@if-laos.org . ໂທ : 2059041530

« ຈ ຄບຈາກຝຣ ຣຂງ ມ ທວຽກເຮຣດຢທູຂລາວແນຂນອນ »
ໂຄງການ « ທທນການສທກສາເພພຂ ອອານາຄ ຄດທທຂ ສ ຄດໃສ » ທທຂ ເລທຂ ມຈ ຣດຕ ຣພງປະຕລບ ຣດ ໃນປທ 2015 ໂດຍ ສະຖານທທູດຝຣຂ ຣງ ແລະ ບບ

ລລສ ຣດໄຟຟພານ ບພາເທທນ 2 (NTPC) ໄດພສພບຕບຂ ອທກໃນປທນທພ : ນ ຣກສທກສາລາວທທຂ ໄດພພາສາຝຣຂ ຣງ ແລະ ເປຣນຍລງທ ຣງໝ ຄດ ຈ ບານວນ 4

ຄ ຄນ ໄດພຖພກຄ ຣດເລພອກໃຫພໄປສທກສາຕບຂ ທທຂ ປະເທດຝຣຂ ຣງ ໃນຂະແໜງວລທະຍາສາດເຕຣກໂນໂລຊທ ເປຣນເວລາ 2 ປທ ກ ຂອນກ ຣບຄພນມາ

ຮຂວມວຽກກ ຣບບບລລສ ຣດໄຟຟພານ ບພາເທທນ 2. ໃນວ ຣນທທ  27  ມ ທຖຖຸນາ  ທທຂ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຣນ,  ນ ຣກສທກສາທທຂ ໄດພຮ ຣບທທນການສທກສາ

ດ ຣຂງກ ຂາວນທພໄດພມາເຕຄພາໂຮມກ ຣນເພພຂ ອເລທຂ ມຝທກອ ຄບຮ ຄມກຽມຄວາມພພອມກຂອນໄປສທກສາຕບຂ ທທຂ ປະເທດຝຣຂ ຣງ  ແລະ ເຂຄພາຮຂວມພລທທມອບ-

ຮ ຣບອຖຸປະກອນດພານໄອທທ ທທຂ ຈ ບາເປຣນຕບຂ ການກຽມຄວາມພພອມເດທນທາງໄປສທກສາຕບຂ ທທຂ ປະເທດຝຣຂ ຣງ ໃນເດພອນສລງຫາ 2016 ນທພ. 
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ນ ຣກສທກສາທທຂ ຖພກຄ ຣດເລພອກທ ຣງຫພາຄ ຄນນທພ ແມ ຂນມາຈາກເຄພອຂຂາຍຫພອງຮຽນສອງພາສາ ທທຂ ມ ທການຮຽນ-ການສອນ ເປຣນພາ

ສາຝຣ ຣຂງ ແລະ ລາວ ແຕຂປທ1995 ເປຣນຕ ຄພນມາ. ຫວຂາງບບຂ ດ ຄນມານທພ ຫພອງຮຽນສອງພາສາດ ຣຂງກ ຂາວ ໄດພຮ ຣບໃບຢ ຣພງຢພນ ຫຫພ ກາໝາຍ

ຢຣພງຢພນຄຖຸນນະພາບການສລດສອນ  FrancEducation  ຈາກອ ຄງການເພພຂ ອການສລດສອນພາສາຝຣຂ ຣງທທຂ ຕຂາງປະເທດ  (Agence

pour l'Enseignement français à l’Étranger  ຫຫພ AEFE) ແລະ ລາວເປຣນປະເທດທ ບາອລດໃນອາຊທ ທທຂ ໄດພຮ ຣບກາໝາຍ

ຢຣພງຢພນຄຖຸນນະພາບດ ຣຂງກ ຂາວນທພ.  ຫພອງຮຽນສອງພາສາຝຣຂ ຣງ-ລາວນທພ  ແມ ຂນນອນຢທູຂໃນລະບ ຄບການສທກສາພາກລ ຣດຂອງລາວ  ແລະ

ໄດພຮ ຣບການຈ ຣດຕ ຣພງປະຕລບ ຣດ ທທຂ ແຂວງຫຫວງພະບາງ, ປາກເຊ, ສະຫວ ຣນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຣນ. 

ເລທຂ ມແຕຂເດພອນກບລະກ ຄດນທພ ນ ຣກສທກສາທທຂ ໄດພທທນທ ຣງໝ ຄດ ຈະໄດພເຂຄພາຮຂວມຝທກອ ຄບຮ ຄມ ທທຂ ເອທພນວຂາ « pré-France » ເພພຂ ອ

ກຽມຄວາມພພອມໃນການເດທນທາງ  ແລະ  ຄວາມພພອມໃນການສທກສາຢທູຂສະຖາບ ຣນ IUT ຂອງຝຣຂ ຣງ  ໃນເງ ພຂອນໄຂທທຂ ດທທທຂ ສຖຸດເທຄຂ າທທຂ

ຈະເຮຣດໄດພ ຊທຂ ງການຝທກອ ຄບຮ ຄມດ ຣຂງກ ຂາວນທພ  ໄດພຮ ຣບການຊຂວຍເຫຫພອຈາກສະຖາບ ຣນຝຣຂ ຣງ,  Campus France  ແລະ ໂຮງຮຽນ

Josué-Hoffet. 

ໃນໄລຍະສອງປທທທຂ ສທກສາຢທູຂປະເທດຝຣຂ ຣງ,  ນ ຣກສທກສາເຫຫຄຂ ານທພ  ຈະໄດພຮ ຣບຄ ບາແນະນ ບາ  ແລະ  ການຊທພນ ບາຊຂວຍເຫຫພອຈາກ

Campus France, ສະມາຄ ຄມຜທູພອ ບານວຍການສະຖາບ ຣນເຕຣກໂນໂລຊທຂ ຣພນມະຫາວລທະຍາໄລ (ADIUT) ແລະ ພະນ ຣກງານບບລລ

ສ ຣດ NTPC ຈ ຄນຮອດໄລຍະລ ຄງຝທກງານທທຂ ບບລລສ ຣດ NTPC.  

***

ໃນໂອກາດທທຂ ບ ຣນດານ ຣກສທກສາດ ຣຂງກ ຂາວ ມາຮຂວມຝທກອ ຄບຮ ຄມເພພຂ ອກຽມຄວາມພພອມ  ໃນວ ຣນທທ  27  ມ ທຖຖຸນາ  2016  ທທຂ ສະ

ຖາບ ຣນຝຣຂ ຣງ,  ທຂານ ດາວທດ ເລທ ນທ (David Le Ny),  ຫ ຄວໜພາຝຂາຍບຖຸກຄະລະກອນ ແລະ ບບລລຫານ ຂອງບບລລສ ຣດ  NTPC

ແລະ  ທຂານ ນາງ ໂກຫດທນ ເລທດທູ  (Claudine Ledoux),  ເອກອ ຣກຄະລ ຣດຖະທທູດຝຣຂ ຣງ ປະຈ ບາ ສປປ ລາວ  ໄດພມອບອຖຸປະ

ກອນດພານໄອທທທທຂ ຈ ບາເປຣນໃຫພແກ ຂນ ຣກສທກສາດ ຣຂງກ ຂາວ ເພພຂ ອຊຂວຍພວກເຂຄາໃນການກຽມຄວາມພພອມ ໃນການເດທນທາງໄປສທກສາຕບຂ ທທຂ

ປະເທດຝຣຂ ຣງ ໂດຍມ ທ ທຂານ ນາງ ຄ ບາສພອຍ ວ ຄງສ ບາພ ຣນ ອາດທດຮອງອ ບານວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈ ຣນ ທ ຣງເປຣນພະນ ຣກງານວລ

ຊາການທທຂ ໄດພຮ ຣບຫຫຽນຍພອງຍບຂ ຣພນວລຊາການຈາກປະເທດຝຣຂ ຣງ ເຂຄພາຮຂວມ. 
 

ສ ບາລ ຣບຂບພມທູນເພທຂ ມຕພຂ ມ, ກະລຖຸນາຕລດຕບຂ ທຂານ ນາງ Sophie Lalanne, ຜທູພຮ ຣບຜລດຊອບຫພອງການ Campus France : 

campusfrance@if-laos.org . ໂທ : 2059041530
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