
 

 

ມນູນທິເິດກັເພດັສຕ໌າລອັດຊ ີ່ ປະຈ າ ສປປ ລາວ 
ກ າລງັຊອກຫາທ ີ່ປກຶສາດາ້ນວຽກງານການປກົປອ້ງເດກັ ແລະ ການເຂ ົ້າເຖງິການສກຶສາຂອງເດກັ ເພ ີ່ອ

ອອກແບບເນ ົ້ອໃນ ແລະ ສ ີ່ໂຄສະນາ 

1. ຄວາມເປນັມາ: 

ມູນນິທິເດັກເພັດສ໌ຕາລັອດຊ ີ່ ເປັນອ ງການຈັດຕັົ້ງສາກ ນທ ີ່ມ ສ ານັກງານໃຫຍ່ຕັົ້ງຢູູ່ຖະນ ນ ຄິນເດ ດອບ 
20, 9043 ໂຕຼເກິນ, ປະເທດ ສະວດິເຊ ແລນ. ໂທລະສັບ: 41 71 343 73 73, ແຟກສ໌: 41 71 343 

73 00, ເວັບໄຊ: www.pestalozzi.ch, ອ ເມວ: info@pestalozzi.ch 

ມູນນິທິເດັກເພັດສ໌ຕາລັອດຊ ີ່ ມ ວໄິສທດັໃນການສ ົ່ງເສ ມເດກັ ແລະ ໄວໜ ່ມ ໃຫ້ເປັນພ ນລະເມ ອງດ , 
ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢູ່າງຫ້າວຫັນຕ ໍ່ການສ້າງໂລກແຫ່ງສັນຕິສ ກ; ສ ົ່ງເສ ມສັນຕິພາບ
ໂລກ ຜາ່ນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ເດກັນ້ອຍ ແລະ ໄວໜ ່ມທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ພວກເຂ າມ 
ໂອກາດເຂ ົ້າເຖິງການສກຶສາທ ີ່ມ ຄ ນນະພາບຮອບດາ້ນ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນວດັທະນະທ າການຢູູ່
ຮ່ວມກັນຢູ່າງສັນຕິ. ມູນນິທິເດັກເພັດສ໌ຕາລັອດຊ ີ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການໃນຂ ງເຂດວຽກງານການ
ພັດທະນາຄ ນນະພາບການສຶກສາ, ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ບ ດບາດຍິງຊາຍ ໂດຍການຮວ່ມມ ກັບບັນດາ 
ສະມາຄ ມ, ວິທະຍາໄລຄ,ູ ໂຮງຮຽນອະນ ບານ ແລະ ປະຖ ມ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ປັດຈ ບັນ ມູນນິທິເດັກເພັດສ໌ຕາລັອດຊ ີ່ ກ າລັງສ ົ່ງເສ ມວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ໂດຍການສ ົ່ງເສ ມວຽກ
ງານປົກປ້ອງເດັກຕິດພັນກັບໂຄງການປັງປ ງຄ ນະພາບການສຶກສາຊັົ້ນປະ  ມສຶກສາ ແລະ ການສ ຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ.  ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຮ າກ າລັງຊອກຫາຜູຊ້່ຽວຊານ (ທ ີ່ປຶກສາ) ທ ີ່ມ ປະສ ບການໃນຂ ງເຂດວຽກງານການປົກ
ປ້ອງເດັກ ໂດຍສະເພາະການສ ົ່ງເສ ີ່ມການເຂ ົ້າເຖິງການສຶກສາທ ີ່ມ ຄ ນະພາບ ເພ ີ່ອອອກແບບທາງດ້ານເນ ົ້ອໃນ, 
ຮູບແບບ ແລະ ສ ີ່ໂຄສະນາ ເພ ີ່ອນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການໂຄສະນາວຽກງານການປົກປ້ອງເດັກອອກສູ່ສັງຄ ມຢູ່າງ
ກວ້າງຂວາງ. 

2. ຈ ດປະສ ງ: 

ເພ ີ່ອອອກແບບເນ ົ້ອໃນ ແລະ ສ້າງສ ີ່ໂຄສະນາ ທ ີ່ສ ົ່ງເສ ມຄວາມເທ ົ່າທຽມກັນໃນການເຂ ົ້າເຖິງການ
ສຶກສາຂອງເດກັ ແລະ ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ທ ີ່ເປັນປະເພດແຜ່ນພັບ ຫຼ  ໂບຣຊ ວ ແລະ ອ ີ່ນໆ 

3. ກອບຄວາມຮບັຜດິຊອບ: 

ທ ີ່ປຶກສາຈະເປັນຜູ້ຮັບຜດິຊອບໃນການຮວບຮວມຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບກ ດໝາຍ
ຂອງລັດ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ ົ່ງເສ ມການເຂ ົ້າເຖິງການສຶກສາຢູ່າງເທ ົ່າທຽມກັນຂອງເດັກ, ສດິທິເດກັ, ການ
ປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບຂອງເດກັ. ອອກແບບສ ີ່ໂຄສະນາປະເພດແຜ່ນພັບ ຫຼ  ໂບຣຊ ວ ທ ີ່
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງເດກັນ້ອຍ ຫຼ  ສັງຄ ມໂດຍສະເພາະ ໃນພ ົ້ນທ ີ່ຂອບເຂດໂຄງການ ເພ ີ່ອໃຫ້
ເຂ າເຈ ົ້າສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຢູ່າງມ ປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະເນ ົ້ອໃນກ ດໝາຍ ແລະ ສ ີ່ໂຄສະນາທ ີ່ກ ານ ດໃນ
ຈ ດປະສ ງ. 
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4. ເງ ີ່ອນໄຂຂອງຜູສ້ະໝກັ:  

➢ ຈ ບຈາກຂັົ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນສາຂາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມ ປະສ ບການໃນຂ ງເຂດວຽກງານດັົ່ງກ່າວ
ຢູ່າງໜ້ອຍ 3-5 ປີ ຂຶົ້ນໄປ. 

➢ ມ ຄວາມຮູ,້ ປະສ ບການທາງດ້ານກ ດໝາຍ, ສິດທເິດັກ, ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການອອກແບບສ ີ່
ໂຄສະນາ ທ ີ່ພ ວພັນກັບເດັກ ຫຼ  ຊຸມຊ ນ ເຂດຊ ນນະບ ດ ຈະຖ ກພິຈາລະນາພິເສດ. 

➢ ມ ຄວາມຫາ້ວຫັນ, ຄວາມຄດິສ້າງສັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງຕ ໍ່ໜ້າທ ີ່ຮັບຜດິຊອບ. 

5. ເວລາ ແລະ ງ ບປະມານ: 

ບ ກຄ ນ ຫຼ  ທ ມງານທ ີ່ສ ນໃຈແມ່ນໃຫ້ສ້າງແຜນວຽກທັງໝ ດ ແລະ ງ ບປະມານຄ່າບ ລິການລວມທັງ
ໝ ດ ຫຼ  ຄາ່ບ ລິການລາຍວັນ ຕິດຂັດມາພ້ອມເອກະສານສະໝັກ. 

6. ສນັຍາ ແລະ ຄາ່ບ ລກິານ: 

ຫຼັງຈາກທັງສອງຝູ່າຍສາມາດຕ ກລ ງເງ ີ່ອນໄຂ, ໜາ້ວຽກ ແລະ ຄາ່ບ ລິການ ຕ່າງໆສ າເລດັ ແມ່ນຈະ
ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮວ່ມກັນເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ສ າລັບການຈ່າຍຄ່າບ ລິການ ທ ີ່ປຶກສາ
ຈະໄດ້ຮັບຄາ່ບ ລິການທັງໝ ດຫຼັງຈາກວຽກງານສ າເລັດ, ສ ົ່ງມອບ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນ ມດັໂດຍມູນນິທິ.  

7. ວທິ ສະໝກັ: 

ບ ກຄ ນ ຫຼ  ທ ມງານ ທ ີ່ສ ນໃຈ ຕ້ອງສ ົ່ງປະຫວັດ ຫຼ  ປະສ ບການໂດຍຫຍ ໍ້, ຕ ວຢູ່າງສ ີ່ທ ີ່ໄດ້ອອກແບບ

ຜ່ານມາ ຫຼ  ເອກະສານອ ີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ ົ່ງມາທາງອ ເມວທ ີ່: k.homsombath@pestalozzi.ch 

ພ້ອມທັງ cc ຫາ k.homdouangxay@pestalozzi.ch ໂດຍລະບ ຫ ວຂ ໍ້ວ່າ: ທ ີ່ປຶກສາວຽກງານປົກ

ປ້ອງເດັກ. ກ ານ ດເວລາ 30 ມິຖຸນາ 2021 ແລະ ຫາກມ ຄ າຖາມກະລ ນາພ ວພັນ: ຄ າສະ ຫອມສ ມບັດ ເບ 

ໂທ: 020 22444099. 

(ຜູທ້ ີ່ຜາ່ນເງ ີ່ອນໄຂການຄດັເລ ອກເທ ົ່ານັົ້ນທ ີ່ຈະຖ ກຕດິຕ ໍ່ກບັ) 
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