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ກ ກດລະບຽບ 2016

Labcitoyen ແມ ຂນຫຍ ຂງ ?

ການແຂຂງຂ ຂນ  Labcitoyen  ແມ ຂນແຜນງານການເຄຄຂ ອນໄຫວກກດຈະກ ກາສ ກາລ ຂບຜຜຜທທຂ ໄດຜພາສາຝຣຂ ຂງທທຂ ມ ທອາຍສຸ  ແຕຂ  20
ຫາ 26 ປທ. ເປກຜາໝາຍແມ ຂນເພຄຂ ອນ ກາໃຊຜພາສາຝຣຂ ຂງເປຂນເຄຄຂ ອງມ ຄໃນການສ ກນທະນາປປກສາຫາລຄ ແລະ ເຄຄຂ ອນໄຫວວຽກ
ງານ ກຂຽວກ ຂບບ ຂນຫາທທຂ ສ ກາຄ ຂນໃນການພ ຂດທະນາ. 

ຍ ກກຕ ກວຢຂາງ, ການແຂຂງຂ ຂນ Labcitoyen ປະຈ ກາປທ  2015 ແມ ຂນເນຂຜນໃສຂຫ ກວຂກຜ ການປຂຽນແປງດກນຟຜາອາກາດ. ຊາວ
ໜສຸຂມຈ ການວນ 81 ຄ ກນ ຈາກ 53 ປະເທດ ຖຄກຖາມກຂຽວກ ຂບ "ສກດທກມະນສຸດ ຕກຂ ກ ຂບສກຂ ງທຜາທາຍດຜານສກຂ ງແວດລຜອມ" ຊປຂ ງ
ນອນຢຜຂໃນຂອບຂອງການແຂຂງຂ ຂນຄ ຂຜງທທ3 ຂອງແຜນງານດ ຂຂງກ ຂາວ.

ລາງວ ຂນຊະນະເລທດການແຂຂງຂ ຂນປະຈ ກາປທ 2016 ນທຜ ແມ ຂນຫຍ ຂງ ?

ສະຖານທຜດຝຣຂ ຂງ  ແລະ  ສະຖາບ ຂນຝຣຂ ຂງ  ປະຈ ກາ  ສປປ  ລາວ  ຂກສະເໜທລາງວ ຂນຊະນະການ
ແຂຂງຂ ຂນ ນ ຂຜນກກຂຄຄ ການທຂດສະນະສປກສາ ທທຂ  ປາຣທ,  ແຕຂວ ຂນທທ  3 – 11  ກກລະກ ກດ  2016.  ເຈກຜາ
ຈະໄດຜເຂກຜາຮ ຂວມກອງປະຊສຸມ, ເວທທສ ກນທະນາ ແລະ ກກດຈະກ ກາ ກຂຽວກ ຂບບ ຂນຫາສສຸຂະພາບໄວໜສຸຂມ.  

 ເນຄຂອງຈາກວຂາບ ຂນຫາດ ຂຂງກ ຂາວ ມ ທຄວາມສ ກາຄ ຂນເພຄຂ ອນ ກາພາປະເທດລາວກຜາວຂປຜນສຜ ຂປະເທດທທຂ ມ ທລາຍໄດຜ 
ຂ ຂຜນກາງ,  ຂກເຊທນຊວນທສຸກຄ ກນເຂກຜາຮ ຂວມການແຂຂງຂ ຂນໃນປທນທຜ  ໂດຍໃຫຜສສຸມຄວາມຄກດໃສຂ  ການເຂກຜາ  
ເຖກງການບກລກ ການສສຸຂະພາບແມ ຂ ແລະ ເດຂກ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຂຜອຍສາມາດເຂກຜາຮ ຂວມການແຂຂງຂ ຂນນທຜໄດຜ ຖ ຜາຫາກວຂາ ຂຜອຍແມ ຂນຄ ກນລາວ ແລະ … ?

1) ອາຍສຸ ແຕຂ 20 – 26 ປທ ;
2) ຢຂາງໜຜອຍມທໃບປະກາດ DELF B1 ;
3) ຢຜຂໃນສະຖານະພາບໃດໜປຂ ງ ດ ຂຂງຕກຂ ໄປນທຜ :

– ສ ກນໃຈ  ແລະ  ເຮຂດວຽກໃນຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ,  ຍ ກກຕ ກວຢຂາງ  ຜຂານວຽກງານແບບອາສາສະໝຂກ  ຫຫຄ
ແບບອາຊທບ ຫຫຄ ;
– ເປຂນນ ຂກສປກສາຂອງສະຖາບ ຂນການແພດເຂດຮຜອນ ຫຫຄ ;
– ເປຂນນ ຂກສປກສາຂອງມະຫາວກທະຍາໄລວກທະຍາສາດສສຸຂະພາບ.



ການແຂຂງຂ ຂນ  : ສສຸຂະພາບແມ ຂ ແລະ ເດຂກ
ກ ກດລະບຽບ 2016

ການດ ກາເນທນການສອບເສຂງ ມ ທຄຄແນວໃດ ?
1) ຂ ຂຜນຕອນທທ 1 : ພາກຂຽນ – ວ ຂນພສຸດ ທທ 2 ເຖກງ ວ ຂນພສຸດ ທທ 9 ມ ທນາ 

ຂຽນບ ກດຄວາມເປຂນພາສາຝຣຂ ຂງ (200 – 300 ຄ ກາ) ເພຄຂ ອແບຂງປຂນຄວາມຄກດເຫຂນ ແລະ ປະສ ກບການສຂວນຕ ກວ ກຂຽວ

ກ ຂບ ໜປຂ ງໃນສາມຄ ກາຖາມ ດ ຂຂງຕກຂ ໄປນທຜ : 

ກ.  ການເຂກຜາເຖກງການບກລກການສສຸຂະພາບແມ ຂ ແລະ ເດຂກ ໃນຕ ກວເມ ຄອງ ແລະ ເຂດຊ ກນນະບ ກດ ມ ທຄວາມແຕກຕຂາງ

ກ ຂນແນວໃດ ?

ຂ. ຈ ກຂງປຽບທຽບການເຂກຜາເຖກງການບກລກການສສຸຂະພາບແມ ຂ ແລະ ເດຂກໃນແຕຂລະຍສຸກແຕຂລະສະໄໝ: ປະສ ກບການການ

ເຂກຜາໃຊຜບກລກການສສຸຂະພາບແມ ຂ ແລະ  ເດຂກ  ໃນຍສຸກຂອງພກຂ ເຖກຜາແມ ຂເຖກຜາ,  ຍສຸກຂອງພກຂ ແມ ຂ ແລະ  ໃນຍສຸກເຈກຜາ  ເປຂນຄຄ

ແນວໃດ ?

ຄ. ບ ກດບາດຂອງຜຜຜຊາຍຕກຂ ກ ຂບສສຸຂະພາບແມ ຂ ແລະ ເດຂກ ມ ທຄຄແນວໃດ ?
ກະລສຸນາສ ກຂງຟອມລ ກງທະບຽນ ແລະ ບ ກດຄວາມ ໃຫຜ ພາກວກຊາພາສາຝຣຂ ຂງ ມະຫາວກທະຍາໄລວກທະຍາສາດສສຸຂະພາບ
ກຂອນຕອນແລງຂອງວ ຂນພສຸດ ທທ  9  ມ ທນາ ຫຫຄ  ຈະສ ກຂງໃຫຜ  Chloé Laboisne  ທາງອທເມວ ກກຂໄດຜເຊຂຂ ນດຽວກ ຂນ
(chloe.laboisne@gmail.com).  ແບບຟອມລ ກງທະບຽນແມ ຂນຢຜຂໜຜາສສຸດທຜາຍຂອງກ ກດລະບຽບດ ຂຂງກ ຂາວນທຜ ແລະ ສາ
ມາດດາວໂຫຫດເອກາທາງເວບໄຊສະຖານທຜດຝຣຂ ຂງ ກກຂໄດຜ. 

>> ຫຫ ຂງຈາກແລຜວພາກຂຽນ, ຄະນະກ ກາມະການ ຈະຄ ຂດເລຄອກເອກາ 5 ຄ ກນ. 

2) ຂ ຂຜນຕອນທທ 2 : ພາກເວກຜາ – ວ ຂນພສຸດ ທທ 23 ມທນາ, 14:00 – 16:00 ໂມງ
ຜຜຜສະໝຂກທທຂ ຖຄກຄ ຂດເລຄອກທຂງ  5  ຄ ກນ  ນທຜ  ຕຜອງສ ກາພາດຄ ກນອຜອມຂຜາງ  3  ຄ ກນ  ກຂຽວກ ຂບຄ ກາຖາມທທຂ ຕ ກວເອງເລຄອກ
ເພຄຂ ອເຕທມເຕຂມຄ ກາຕອບຂອງຕ ກນ.  ຫຫ ຂງຈາກນ ຂຜນ  ໃຫຜກຽມບ ກດບ ຂນຍາຍ  ໂດຍໃຊຜເວລາ  5  –  10  ນາທທ  ແລະ
ເຄຄຂ ອງຊຂວຍໃນການການບ ຂນຍາຍ  (Powerpoint,  ວທດທໂອ,  ຮຜບພາບ …)  ເພຄຂ ອຈະສະເໜທໃນວ ຂນພສຸດ ທທ  23  ມ ທນາ
ຕກຂໜຜາຄະນະກ ກາມະການ ທທຂ ສະຖາບ ຂນຝຣຂ ຂງ. 
>> ຫຫ ຂງຈາກແລຜວພາກເວກຜາ, ຄະນະກ ກາມະການ ຈະຄ ຂດເລຄອກເອກາ 3 ຄ ກນ. 

3) ຮອບສສຸດທຜາຍ – ວ ຂນເສກາ ທທ 26 ມທນາ
ທທຂ ສະຖາບ ຂນຝຣຂ ຂງ,  ຜຜຜເຂກຜາຮອບສສຸດທຜາຍທຂງ 3 ຄ ກນ ຈະເປຂນຜຜຜດ ກາເນທນກອງປະຊສຸມໂຕະມ ກນ ກຂຽວກ ຂບຫ ກວຂກຜ ສສຸຂະພາບ
ແມ ຂ ແລະ ເດຂກ.  ມ ຄຜຕກຂ ມາ ຈະປະກາດຊຄຂ ຜຜ ຜຊະນະເລທດ ໃນງານສະເຫຫທມສະຫຫອງວ ຂນຝຣຂ ຂງໂກໂຟນທ ທທຂ ເດທຂນກກລາໂຮງໝກ
103.  
>> ຜຜຜຊະນະເລທດການແຂຂງຂ ຂນດ ຂຂງກ ຂາວນທຜ ແລະ ຜຜຜຊະນະເລທດການແຂຂງຂ ຂນ ໂອແລຂມປທອາດ ຝຣຂ ຂງໂກໂຟນທ ຈະໄດຜ
ເຂກຜາຮ ຂວມງານ Labcitoyen ທທຂ  ປາຣທ ໃນເດຄອນ ກກລະກ ກດ 2016. 
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CONCOURS  : Santé Mère et Enfant
Règlement 2016  

Formulaire d’inscription à communiquer avant le Mercredi 9
Mars au soir: 

Nom

Prénom

Date de naissance

Statut et établissement d’origine 
(USS, IFMT, nom de l’ONG, autre)

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Niveau de DELF (B1 minimum, B2)

Attention :

 Formulaire à remplir et à envoyer avec votre essai en français à Chloé 
Laboisne (chloe.laboisne@gmail.com).

 Vous pourrez également apportez votre formulaire et votre essai au département de 
français de l’Université des Sciences de la Santé.

 Toute candidature communiquée après le 9 mars ne sera pas examinée.
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