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ຂອບວຽກງານສ�າລັບການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່
ເມສາ 2020

ການປິດໂຮງຮຽນໃນທ່ົວໂລກ ເພ່ືອໂຕ້ຕອບກັບການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການ 
ສຶກສາ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການເປັນຢູ່ທ່ີດີຂອງເດັກແບບທ່ີບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານ ແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ, ເລຂາທິການ 
ໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈັດບູລິມະສິດດ້ານການສຶກສາ ສ�າລັບເດັກທຸກຄົນ 
ລວມທັງຜູ້ທ່ີດ້ອຍໂອກາດທ່ີສຸດ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນດ້ານການສຶກສາໂລກ (Global Education Coalition) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງ 
ຂ້ຶນເພ່ືອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເປີດໂຮງ 
ຮຽນຄືນໃໝ່.

ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີຫັຼກຖານພຽງພໍທ່ີຈະວັດຜົນກະທົບຂອງການປິດໂຮງຮຽນຕ່ໍການຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ຜົນກະທົບທ່ີບໍເ່ພ່ິງປາຖະ
ໜາຂອງການປິດໂຮງຮຽນຕ່ໍຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ, ການເປັນຢູ່ທ່ີດີ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ການຢຸດໃຫ້ 
ບໍລິການດ້ານການສຶກສາ ຍັງມີຜົນສະທ້ອນທ່ີຮ້າຍແຮງຕ່ໍເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ: ຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ, 
ຜົນເສຍດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມທ່ີຫຸຼດລົງ. ໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 
ແມ່ນບໍ່ສົມບູນ ແລະ ຜູ້ມີອ�ານາດໃນການຕັດສິນໃຈຈ�າເປນັຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງການປະເມີນທ່ີດີທ່ີສດຸໃນສະພາບຂອງຂ້ໍມູນທ່ີບໍສ່ົມບູນ ແລະ 
ບໍ່ແນ່ນອນ. ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ້ອງເຮັດວຽກໄປພ້ອມໆກັນ ເພ່ືອສົ່ງເສີມ ແລະ ປກົປ້ອງສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນຕ່ໍການ
ສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທ່ີໄດ້ກ�ານົດໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ. ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກຕ້ອງເປັນສິ່ງ
ສ�າຄັນ.



ຜູ້ນ�າແຕ່ລະປະເທດກ�າລັງຕ່ໍສູ້ກັບສະຖານະການທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນ ເຊິ່ງພວກເຂົາພິຈາລະນາປດິປະເທດເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງນັ້ນລົງ. ຂອບວຽກງານນີ້ເຮັດໜ້າທ່ີແຈ້ງຂ້ັນຕອນການຕັດສິນໃຈເວລາທ່ີຈະເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່, ສະໜັບສະໜູນການກຽມຄວາມ 
ພ້ອມລະດັບຊາດ ແລະ ໃຫ້ຄ�າແນະນ�າຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃນຖານະທ່ີເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການວາງແຜນດ້ານ 
ການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ການສ້າງບໍລິບົດ ແລະ ການດັດປັບຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງແມ່ນຈ�າເປັນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງກັບສະພາບການ 
ຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮຽນຮູ້, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ. 

ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງເປີດໂຮງຮຽນຄືນ?
ການຢຸດສະງັກຂອງການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນສົ່ງຜົນກະທົບທ່ີຮ້າຍແຮງຕ່ໍຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກໄດ້. ເດັກດ້ອຍ
ໂອກາດບໍ່ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນດົນນານ ມີແນວໂນ້ມຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາຮຽນໜ້ອຍລົງ. ເດັກທ່ີມາຈາກຄອບຄົວທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ
ມແີນວໂນ້ມທ່ີຈະບໍ່ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖົມສກຶສາຫຼາຍກວ່າເດັກທ່ີມາຈາກຄອບຄວົທ່ີຮັ່ງມທ່ີີສຸດເກອືບຫ້າເທ່ົາ. ການທ່ີບໍ່ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ 
ຍັງເພ່ີມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຖືພາແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ການຖືກລະເມີດທາງເພດ, ການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ໄພຂ່ົມຂູ່ອ່ືນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປິດໂຮງຮຽນທ່ີແກ່ຍາວ ຍັງເຮັດໃຫ້ການບໍລິການທ່ີຈ�າເປັນໃນໂຮງຮຽນຢຸດສະງັ ກ ເຊັ່ນ: 
ການບໍລິການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ, ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທາງຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ, ແລະ 
ສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ປະຕິສ�າພັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໝູ່ເພ່ືອນ ແລະ 
ເຮັດກິດຈະວັດປະຈ�າວັນຢຸດສະງັກ. ຜົນກະທົບທາງລົບເຫ່ົຼານີ້ ຈະສູງຂ້ຶນຢ່າງຊັດເຈນໃນເດັກທ່ີດ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ນ: ເດັກທ່ີອາໄສຢູ່ໃນ 
ປະເທດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ວິກິດການທ່ີຢືດເຍ້ືອຍາວນານ, ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖ່ິນຖານ, ຜູ້ທ່ີຖືກບັງຄັບໃຫ້ອົບພະຍົບ, 
ຊຸມຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ເດັກພິເສດ ແລະ ເດັກທ່ີຢູ່ໃນສະຖານສົງເຄາະ. ການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ຕ້ອງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ 
ການໂຕ້ຕອບດ້ານສຸຂະພາບຕ່ໍພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍມາດຕະການທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອປົກປ້ອງນັກຮຽນ, 
ພະນັກງານ, ຄູ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.

ເມື່ອໃດ, ຢູ່ໃສ ແລະ ໂຮງຮຽນໃດທ່ີຈະເປີດຄືນ?
ໄລຍະເວລາຂອງການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ ຄວນແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ ແລະການພິຈາລະນາດ້ານສາທາລະນະສຸກໂດຍ
ລວມອີງໃສ່ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ດ້ວຍຫັຼກຖານດ້ານສະພາບການ 
ສະເພາະ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງປັດໃຈດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 
ການວິເຄາະນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍ ຈັດບູລິມະສິດມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ການຕັດສິນໃຈຄວນເຮັດຮ່ວມກັບທຸກພາກສວ່ນທ່ີກ່ຽ
ວຂ້ອງໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກໆການປະຕິບັດໄດ້ອີງໃສ່ການວິເຄາະຕາມແຕ່ລະສະພາບການຂອງທ້ອງຖ່ິນ. 

ການຕັດສິນໃຈໃນການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຮວບຮວມຂ້ໍມູນທ່ີສ�າຄັນໂດຍໄວ ກ່ຽວກັບ 
ໂຮງຮຽນ, ຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີກ�າລັງຮັບມືກັບການປິດໂຮງຮຽນ ແລະ ການແຜ່ລະບາດ. ການສ�າຫຼວດ 
ແບບຮີບດ່ວນຂອງໂຮງຮຽນ, ຜູ້ນ�າໃນທ້ອງຖ່ິນ, ຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ສາມາດຊ່ວຍສະໜອງຂ້ໍມູນນີ້ໄດ້. 
ຈາກນັ້ນ ຜູ້ມີອ�ານາດໃນການຕັດສິນໃຈຈະຕ້ອງປະເມີນວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເປັນຢູ່ທ່ີດີ 
ໃນແຕ່ລະສະພາບການແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທ່ີສຸດ ໂດຍການພິຈາລະນາພິເສດເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການສອນໃນ 
ຫ້ອງຮຽນໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ທາງໄກ, ຕ່ໍປັດໄຈດ້ານຄວາມສ່ຽງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່, 
ໃຫ້ຄ�ານຶງວ່າ ຫັຼກຖານຍັງບໍ່ມີຂ້ໍມູນພິສູດທ່ີແນ່ນອນໃນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊື້ອທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ: 
• ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນມີຄວາມສ�າຄັນແນວໃດ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸຜົນການຮຽນຮູ້ຕາມລ�າດັບ (ຂ້ັນພ້ືນຖານ, 

ສາມາດສົ່ງຕ່ໍໄດ້, ດິຈິຕອນ, ດ້ານວຽກງານສະເພາະ), ການຮັບຮູ້ປະເດັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມສ�າຄັນຂອງການປະຕິສ�າ



ພັນໂດຍກົງກັບຄູ ເພ່ືອການຮຽນຮູ້ຈາກການຫ້ິຼນກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ເພ່ືອພັດທະນາທັກສະພ້ືນຖານ? 

• ການຮຽນຮູ້ຜ່ານລະບົບທາງໄກທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ແລະ ມີໃຫ້ການບໍລິການແນວໃດ 
(ເພ່ືອຜົນການຮຽນຮູ້, ກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ)?

• ວິທີການຮຽນຮູ້ທາງໄກໃນປະຈຸບັນ ສາມາດມີຄວາມຍືນຍົງໄດ້ດົນປານໃດ ຊຶ່ງລວມມີຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນຮູ້, 
ການເປັນຢູ່ທ່ີດີດ້ານສງັຄມົ-ອາລມົຈດິ ອີງໃສ່ຄວາມກດົດັນຂອງຜູ້ດູແລເດັກ ແລະ ປັດໄຈສະພາບການສະເພາະດ້ານອ່ືນ?

• ຜູ້ດູແລເດັກມີເຄື່ອງມືທ່ີຈ�າເປັນໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງອອນລາຍ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມ 
ຮຸນແຮງທາງເພດທາງອອນລາຍ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາກ�າລັງຮຽນຮູ້ຜ່ານລະບົບອອນລາຍບໍ?

• ຈຸດຂ້າມຜ່ານທ່ີສ�າຄັນ “ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ” ຕ່ໍການດ�າເນີນການຮຽນ-ການສອນ (ຄວາມພ້ອມສ�າລັບໂຮງຮຽນ; 
ການຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ເລື່ອນຊັ້ນ; ການຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການເລື່ອນຊັ້ນສູ່ການສຶກສາຊັ້ນສູງ) 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບແນວໃດ?

• ຄູ ແລະ ອ�ານາດການປົກຄອງດ້ານການສຶກສາມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມສາມາດແນວໃດເພ່ືອດັດປັບວິທີການດ້ານ
ການບໍລິຫານ ແລະ ວິທີການຮຽນຮູ້ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ? ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວບໍທ່ີຈະປະຕິບັດ 
ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ?

• ມີການປ້ອງກັນທ່ີຄ�ານຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍເດັກທ່ີບໍ່ໄດ້ມາໂຮງຮຽນບໍ ເຊັ່ນ: ຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະເກີດຄວາມຮຸນແຮງໃນ 
ຄອບຄົວເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຕ່ໍເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ?

• ການປດິໂຮງຮຽນໄດ້ປັບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານອ່ືນໆທ່ີໂຮງຮຽນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ບໍ ເຊັ່ນ: ກິດຈະກ�າດ້ານສຸຂະພາບ 
ແລະ ໂພຊະນາການຕ່າງໆໃນໂຮງຮຽນ?

• ອັນໃດແມ່ນຜົນກະທົບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການເປັນຢູ່ທ່ີດີຂອງເດັກທ່ີບໍ່ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ?

• ໂຮງຮຽນມີຂີດຄວາມສາມາດຂອງຫຍັງແດ່ ເພ່ືອຮັກສາການດ�າເນີນງານຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ 
ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນ: ການເວ້ັນໄລຍະຫ່າງ (ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນ ເມື່ອສົມທຽບຕ່ໍຈ�ານວນນັກຮຽນ); 
ແລະ ສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບນ�້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ການຮັກສາຄວາມສະອາດ?

• ການຕິດເຊື້ອແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບໃດ ລະຫວ່າງບຸກຄະລາກອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າ ເຊັ່ນ: 
ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ທ່ີມີພະຍາດປະຈ�າຕົວ? ຖ້າມີການຕິດເຊື້ອສູງຂ້ຶນ, ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີໄດ້ດ�າເນີນການນັ້ນ 
ພຽງພໍແລ້ວບໍຕ່ໍການຫຸຼດຜ່ອນ? 

• ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຄູ ແລະ ຜູ້ອ�ານວຍການ ເດີນທາງໄປ ແລະ ກັບຈາກໂຮງຮຽນແນວໃດ?

• ອັນໃດແມ່ນປັດໄຈສ່ຽງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸມຊົນ ລວມເຖິງປັດໄຈດ້ານການລະບາດວິທະຍາ, ຂີດຄວາມສາມາດ 
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການດູແລສຸຂະພາບ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ, ການຢຶດໝັ້ນຕໍ່ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ 
ແລະ ການປະຕິບັດການຮັກສາຄວາມສະອາດທ່ີດີ?

ການວິເຄາະຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບການສະເພາະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດບູລິມະສິດຂອງໂຮງຮຽນ 
(ຫືຼ ອົງປະກອບຂອງໂຮງຮຽນ) ສ�າລັບການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່; ການຈັດບູລິມະສິດຂອງມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ; ແລະ ຂອບເຂດຈຸດສຸມສ�າລັບການຮຽນຮູ້ທາງໄກ. 



ວິທີການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ 
ເວລາຄັດເລືອກໂຮງຮຽນ ເພ່ືອເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ ຕ້ອງກ�ານົດໄປ 
ຕາມ 6 ມິຕິທ່ີສ�າຄັນ ເພ່ືອປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການຖະແຫຼງການ 
ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການເປີດໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງມີ: ນະໂຍບາຍ, 
ການເງິນ, ການປະຕິບດັເພ່ືອຄວາມປອດໄພ, ການຮຽນຮູ້, ການເຂ້ົາເຖິງ 
ຜູ້ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງທ່ີສຸດ ແລະ ການເປັນຢູ່ທ່ີດີ/ການປ້ອງກັນ. ການພິຈາ 
ລະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຄວນພ້ອມ
ກັນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີຈ�າເປນັ ເພ່ືອໃຫ້ແຕ່ລະມິຕິມີຄວາມສອດ
ຄອ່ງກັນ. 

ບໍລິບົດ ແລະ ການດັດປັບມີຄວາມສ�າຄັນຕ່ໍການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະພາບຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາວະ
ທ່ີມຂ້ໍີຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ (ເຊັ່ນ: ພ້ືນທ່ີທ່ີມປີະຊາກອນໜາແໜ້ນ, ການຈດັສນັນ�້າບໍ່ພຽງພໍ, ຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ອ່ືນໆ). ການວິເຄາະຕ້ອງນ�າ 
ເອົາສະພາວະກ່ອນການລະບາດເຂ້ົາມາຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາດ້ວຍການຮັບຮູ້ຄວາມຈ�າກັດສອງຢ່າງຄື: ສະພາບທ່ີມີຊັບພະຍາກອນໜ້ອຍ 
ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນປະຈຸບັນ ທ່ີຈະປັບປຸງເງ່ືອນໄຂດ້ານການດ�າເນີນງານ ແລະ ການຮຽນຮູ້. ການຕອບສະໜອງໃຫ້ເປັນຕົວຊ່ວຍ 
ເພ່ືອປັບປຸງຜົນການຮຽນຮູ້, ເພ່ີມການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການປ້ອງກັນ, ດ້ານສຂຸະພາບ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ.

ກ່ອນການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ ໂຮງຮຽນເປີດຄືນໃໝ່ແລ້ວຂະບວນການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່

ກະກຽມນະໂຍບາຍ, ຂ້ັນຕອນ ແລະ ແຜນການ 
ເ ງິ ນ ທ່ີສ�າຄັນ  ແລະ ເ ພ່ືອປັບປຸງໂຮງຮຽນ 
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການດ�າເນີນງານທ່ີປອດໄພ ລວມ
ທັງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານການຮຽນຮູ້ 
ທາງໄກ.

ນ�າໃຊ້ວິທີການປ້ອງກັນ ເພ່ືອໃຊ້ກັບເດັກທ່ີບໍ່ໄດ້
ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ. ລົງທຶນໃສ່ນ�້າ 
ສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ຄວາມສະອາດ ເພ່ືອ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແນໃສ່ການສຶກສາ 
ແບບແກ້ໄ ຂ  ເ ພ່ື ອ ທົ ດແທນ ເວລ າສອນ 
ທ່ີເສຍໄປ.

ຕິດຕາມຕົວຊີ້ບອກດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງຈິງຈັງ, 
ແນໃສ່ການຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນ ແລະ 
ຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດີ. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານ 
ການສອນ, ດັດປັບການສຶກສາທາງໄກເພ່ືອ 
ການຮຽນ-ການສອນແບບປະສົມປະສານ ລວມ
ທັງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ 
ການປ້ອງກັນ.
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ຂອບເຂດສ�າລັບການຕັດສິນໃຈໃນການເປີດ 
ໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່. ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງການ 
ຄວາມກ້າວໜ້າ, ການເລີ່ມຕ້ົນໃນຂົງເຂດທ່ີມີ 
ອັດຕາການແຜ່ເຊືອ້ ແລະ ມຄີວາມສ່ຽງໃນລະດັບ 
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕ�່າທີ່ສຸດ. 

ການເປີດໂຮງຮຽນ ຍັງສາມາດດ�າເນີນການ 
ໄດ້ໃນຫຼາຍລະດັບ - ຕົວຢ່າງ: ໃນເບື້ອງຕ້ົນ   
ພວກເຂົາອາດຈະຖືກຈ�າກັດໃນສອງສາມມື້ຕ່ໍ 
ອາທິດ ຫືຼ ຈັດໃຫ້ໃນຊັ້ນ ຫືຼ ລະດັບທ່ີແນ່ນອນ 
ເທ່ົານັນ້. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຄວນໃຫ້ຄ�າແນະນ�າ 
ທ່ີຈະແຈ້ງສ�າລັບການປະເມີນ ແລະ ການຕັດສິນ 
ໃຈລະດັບທ້ອງຖ່ິນ.

ອ�ານາດການປົກຄອງດ້ານການສຶກສາຄວນ 
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານການສື່ສານ ແລະ ກົນ
ໄກການປະສານງານທ່ີສາມາດສົ່ງເສີມການສົນ
ທະນາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
ກັບຊຸມຊົນ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ເດັກໃນວຽກ 
ງານສຶກສາ. 

ພັດທະນາຮູບແບບການຕັດສິນໃຈສ�າລັບການ 
ເປີດ ແລະ ການປິດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ຕາມທ່ີ 
ຈ�າເປນັ ເນື່ອງຈາກມີການຕິດເຊື້ອຄືນໃໝ່ໃນ
ຊຸມຊົນ.

ພັດທະນາລະບຽບການທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ
ງາ່ຍໃນມາດຕະການເວ້ັນໄລຍະຫ່າງດ້ານຮ່າງ 
ກາຍ ລວມເຖິງການຫ້າມກິດຈະກ�າຕ່າງໆທ່ີມີ 
ການລວມຕົວກັນຈ�ານວນຫຼາຍ, ຈັດຕຽມເວລາ 
ເປີດ ແລະ ປິດໂຮງຮຽນແບບສະຫັຼບກັນ, 
ຈັດເວລາກິນເຂ້ົາແບບສະຫັຼບກັນ, ການຍ້າຍ 
ຫ້ອງຮຽນໄປຮຽນໃນສະຖານທ່ີໂລ່ງ ຫືຼ ກາງ 
ແຈ້ງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຈັດຜຽນມາໂຮງຮຽນ 
ເພ່ືອຫຸຼດຈ�ານວນນັກຮຽນໃນຫ້ອງ.

ເພ່ີມອັດຕາສ່ວນຂອງນ�້າສະອາດໃນໂຮງຮຽນ, 
ສະຖານທ່ີລ້າງມື, ອຸປະກອນທ�າຄວາມສະອາດ 
ແລະ  ສິ່ ງ ທ່ີ ພໍ ເ ປັນ ໄປໄ ດ້ໃນການສ້າ ງ  ຫືຼ 
ຂະຫຍາຍຫ້ອງນ�້າ ຫືຼ ສ້ວມແຍກເພດ ລວມເຖິງ 
ການກ�ານົດວິທີການຈັດການ ກ່ຽວກັບຮອບ 
ປະຈ�າເດືອນ ໃຫ້ຖືກສຸຂະອະນາໄມ.

ການປະຕິບັດ
ທີ່ປອດໄພ

ນະໂຍບາຍ
ການເງິນ

ການຮຽນຮູ້ ການເຂ້ົາເຖິງຜູ້ທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ

ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ
ແລະ

 ການປ້ອງກັນ
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ພັດທະນາລະບຽບການຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບ 
ມາດຕະການທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ລວມທັງ 
ການລ້າງມື, ມາລະຍາດໃນການໄອ ແລະ ຈາມ, 
ການນ�າໃຊ້ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ, ຂ້ັນຕອນການທ�າ
ຄວາມສະອາດສ�າລັບສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ 
ແລະ ການປະຕິບັດເພ່ືອການກະກຽມອາຫານທ່ີ
ປອດໄພ.

ຝຶກອົບຮມົພະນກັງານບລໍຫິານ ແລະ ຄູ ກ່ຽວກບັ 
ການປະຕິບັດການເວ້ັນໄລຍະຫ່າງດ້ານຮ່າງກາຍ 
ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມສະອາດໃນໂຮງຮຽນ 
ແລະ ເພ່ີມພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນຕາມທ່ີຈ�າເປັນ. 
ພະນັກງານອະນາໄມຄວນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກບັການຂ້າເຊືອ້ ແລະ ການນ�າໃຊ້ອຸປະກອນ 
ປ້ອງກັນສ່ວນບກຸຄົນເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ້.

ເນັ້ນການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກ�າ ເພ່ືອເພ່ີມທັງ 
ຄວາມຕ້ັງໃຈ ແລະ ຄວາມສະໝ�່າສະເໝີໃນກິດ
ຈະກ�າທ�າຄວາມສະອາດ ແລະ ພາວະບໍ່ຕິດເຊື້ອ 
ແລະ ປັບປຸງການປະຕິບັດການຈັດການກັບ 
ຂ້ີເຫຍ້ຶອ.

ປັບປຸງນະໂຍບາຍບຸກຄົນ ແລະ ການເຂ້ົາຮ່ວມ 
ສະຫະພັນຄູ ເພ່ືອຮອງຮັບການຂາດສອນທ່ີມີ 
ບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສະໜັບ 
ສະໜູນການສອນທາງໄກ ແລະ ການສອນແບບ 
ປະສົມປະສານ.

ນະໂຍບາຍຄວນປົກປ້ອງພະນັກງານ, ຄູ ແລະ 
ນັກຮຽນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເນ່ືອງຈາກອາຍຸ ຫືຼ 
ຜູ້ທ່ີມີພະຍາດປະຈ�າຕົວ, ແຜນນີ້ຈະຄຸ້ມຄອງຄູ 
ທ່ີຂາດການສອນ ແລະ ສືບຕ່ໍໃຫ້ການສຶກສາ  
ທາງໄກ ເ ພ່ືອສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທ່ີບໍ່ 
ສາມາດເຂ້ົາໂຮງຮຽນ, ແລະ ເພ່ືອຮອງຮັບ    
ສະຖານະການຂອງແຕ່ລະຄົນໃນຂອບເຂດທ່ີ 
ເປັນໄປໄດ້.

ໃຫ້ຄ�າແນະນ�າຜູ້ນ�າໂຮງຮຽນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພ່ືອ 
ສ້າ ງ ຂ້ັນຕອນການຮັບມື  ຖ້ານັກຮຽນ ຫືຼ 
ພະນັກງານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ. ຄ�າແນະນ�າຄວນຈະ
ລວມເຖິງການຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນ 
ແລະ ພະນັກງານ, ການຮັກສາການຕິດຕໍ່ເປັນປົກ 
ກະຕິກັບເຈົ້າໜ້າທ່ີສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ປັບປຸງແຜນສ�າລັບພາວະສຸກເສີນ ແລະ 
ລາຍຊື່ການຕິດຕ່ໍປະສານງານ.

ໂຮງຮຽນຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີພ້ືນທ່ີ ເພ່ືອ 
ແຍກນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານທ່ີບໍ່ສະບາຍ 
ອອກຊົ່ວຄາວ ໂດຍປາສະຈາກການສ້າງຄວາມ 
ແບ່ງແຍກ. ແບ່ງປັນຂ້ັນຕອນການຮັບມືກັບ 
ພະນັກງານ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ ລວມທັງ 
ການໃຫ້ຄ�າແນະນ�ານັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານທ່ີ
ບໍ່ສະບາຍໃຫ້ພັກຢູ່ເຮືອນ.

ກ�ານົດການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຟື້ນຄືນດ້ານການເງິນ 
ເພ່ືອການລົງທຶນໃສ່ນ�້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ 
ແລະ  ການຮັກສາຄວາມສະອາດທັນ ທີ . 
ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການ 
ແລະ ການຈັດຫາອຸປະກອນ ເພ່ືອທ�າຄວາມ 
ສະອາດ ແລະ ຂ້າ ເຊື້ ອພາຍໃນໂຮງຮຽນ 
ຢ່າງລະອຽດ. 

ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດຄວາມສະອາດໃນທຸກ 
ລະດັບ ແລະ ເພ່ືອພະນັກງານທຸກຄົນໃນລະບົບ
ໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງເນັ້ນການລ້າງມື  ແລະ 
ມາລະຍາດໃນການໄອ ແລະ ຈາມ.

ສົ່ງເສີມການນ�າໃຊ້ເຈວລ້າງມື ແລະ ສິ່ງອ່ືນໆທ່ີ
ໄດ້ແນະນ�າໂດຍຄະນະສະເພາະກິດ ເພ່ືອປ້ອງກັນ 
ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ 
ໂຄວິດ-19 ລະດັບຊາດ ໂດຍເນ້ັນການໃຫ້ຄວາມ 
ສ�າຄັນກັບການນ�າໃຊ້ໜ້າກາກຜ້າ. ຄວນຈະມີຂ້ໍມູນ 
ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງ 
ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງເປັນພາສາຊຸມຊົນ 
ກຸ່ມນ້ອຍ ຫືຼ ຕົວອັກສອນນູນ ແລະ ພາສາທ່ີ 
ເຂ້ົາໃຈງ່າຍສ�າລັບເດັກ.

ໃຊ້ມາດຕະການໂຕ້ຕອບໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເປັນ 
ໂອກາດ ເພ່ືອທົບທວນນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກບັການ 
ນ�າໃຊ້ສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນ 
ໃນລະຫວ່າງພາວະສຸກເສີນ (ເຊັ່ນ: ບອ່ນລ້ີໄພ, 
ສິ່ງອ�ານວຍດ້ານສຸຂາພາບ, ສະຖານທ່ີກັກກັນ 
ແລະ ອ່ືນໆ).
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ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູ 
ແລະ ຜູ້ນ�າໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກບັການຮຽນຮູ້ທາງໄກ 
ແລະ ວິທີການຊ່ວຍນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ 
ຂະນະທ່ີໂຮງຮຽນປດິ. ສິ່ງດ່ັງກ່າວນ້ີ ລວມເຖິງ
ການສ້າ ງກຸ່ມ ໝູ່ເ ພ່ືອນທາງລະບົບມື ຖື  ຫືຼ        
ສະໜອງເງິນໂທລະສັບເພ່ືອຕິດຕ່ໍຜູ້ປົກຄອງ.

ແກ້ໄຂນະໂຍບາຍການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ຂ້ໍກ�ານົດ
ທ່ີສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາສາກົນ 
ໂດຍການກ�າຈັດຂ້ໍຫຍູ້ງຍາກ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ 
ຂ້ໍກ�ານົດຕ່າງໆໃນການເຂ້ົາຮຽນ.

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານທ່ີເທ່ົາທຽມ ແລະ 
ການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບການ
ຮັບເອົາທາງເລືອກອ່ືນໃນການຮຽນຮູ້

ເພ່ີມການລົງທຶນໃນການຮຽນຮູ້ທາງໄກ (1) ເພ່ືອ 
ກະກຽມສ�າລັບໂຮງຮຽນທ່ີຈະປດິໃນອະນາຄົດ, 
(2) ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານການຮຽນ 
ແລະ ການສອນສ�າລັບໂຮງຮຽນທ່ີຍັງປິດຢູ່ ແລະ 
(3) ເພ່ືອເສີມຊົ່ວໂມງການສອນໄປພ້ອມກັບຮູບ
ແບບປະສົມປະສານທ່ີໂຮງຮຽນອາດຈະດ�າເນີນ 
ການສ່ວນໜ່ຶງ ຫືຼ ຖ້າບໍ່ດ່ັງນັນ້ ໃຫ້ປັບຕາຕະລາງ. 

ລວມເຖິງການເພ່ີມທຶນສ�າລັບການສ້າງຂີດ 
ຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູ.

ກ່ອນການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ ໂຮງຮຽນເປີດຄືນໃໝ່ແລ້ວຂະບວນການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່
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ພັດທະນາປະຕິທິນວິຊາການແບບສະຫັຼບກັນ 
ອີງໃສສ່ະຖານະການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ພິຈາລະນາຫຼາຍຮູບແບບ ເພ່ືອນ�າເຂ້ົາມາໃຊ້ສ�າ
ລັບການຮຽນຮູ້ທາງໄກ.

ຈັດກຽມໃຫ້ຄູສາມາດທັງຟື້ນຟູສະພາບຮຽນ 
ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ 
ຈິດຕະສັງຄົມ (MHPSS) ຂອງນັກຮຽນ. ຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການຝຶກອົບຮົມຕ້ອງສາມາດພັດ
ທະນາຄວາມສາມາດຂອງຄູໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເພ່ືອ
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮູ້ໜັງສື/ການຄິດໄລ່ 
ຕົວເລກພື້ນຖານຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ 
ການດ້ານສັງຄົມ-ອາລົມຈິດ ໂດຍສະເພາະໃນ 
ໂຮງຮຽນທ່ີມີອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທ່ີມີ 
ຄວາມສ່ຽງສູງ.

ຄູຄວນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພ່ືອກ�ານົດອາຍຸ
ທ່ີສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກ�າ 
ແລະ ຄວາມຮັບຮູ ້ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ການຮຽນຮູ້ຕາມອາຍຸທ່ີເໝາະສົມ.

ພິຈາລະນາຍົກເວ້ັນການສອບເສັງທ່ີບໍ່ສ�າຄັນໃຫ້
ໜ້ອຍລົງ ເຊັ່ນ: ການສອບເສັງເພ່ືອເລ່ືອນຊັ້ນທ່ີ
ແນໃສ່ຊັບພະຍາກອນ ຮັບປະກັນວ່າ ການສອບ 
ເສັງນັ້ນສ�າຄັນ (ເຊັ່ນ: ການສອບເສັງທີ່ໃຊ້ສ�າລັບ 
ການຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມ ຫືຼ ການສອບເສັງເຂ້ົາ 
ມະຫາວິທະຍາໄລ) ໄດ້ຮັບການດ�າເນີນໄປ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ໃນທິດທາງ 
ທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ, ພ້ອມດ້ວຍການພິຈາລະນາຢ່າງ 
ຮອບຄອບ ຕ່ໍການເວ້ັນໄລຍະຫ່າງດ້ານຮ່າງກາຍ 
ແລະ ຂ້ໍກ�ານົດດ້ານສຸຂະພາບອ່ືນໆ.

ພິຈາລະນາການເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນ 
ເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ້ ແລະ ປະເມີນລະດັບການຮຽນ
ຮູ້ຂອງນັກຮຽນພາຍຫັຼງໂຮງຮຽນປິດ ເພ່ືອໃຫ້ 
ກຽມການສອນບ�າລຸງນັກຮຽນທ່ີຮຽນອ່ອນ.

ປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍຂະແໜງການສຶກສາພາກ 
ເອກະຊົນ ແລະ ພິຈາລະນາການຕອບສະໜອງ
ທ່ີພໍເປັນໄປໄດ້ ລວມເຖິງການຂະຫຍາຍການ 
ສະໜອງຈາກພາກລັດ, ການສະໜອງເອກະຊົນ
ດ້ວຍການເງິນຂອງລັດ ຫືຼ ການໂຕ້ຕອບອ່ືນໆ 
ທ່ີເໝາະສົມ.

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການແກ້ໄຂຂະໜາດໃຫຍ່ 
ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສູນເສຍດ້ານການຮຽນ 
ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດຂ້ຶນຂອງຄວາມບໍ່ເທ່ົາ 
ທຽມກັນດ້ານການຮຽນພາຍຫັຼງທ່ີໂຮງຮຽນປິດ, 
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກ 
ສ�າລັບເດັກທ່ີມີເກນອາຍຸຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ 
ການເຂ້ົາເຖິງສິ່ງອ�ານວຍຕ່າງໆ ສ�າລັບເດັກ 
ພິການ.

ຮູບແບບການສຶກສາແບບເລັ່ງລັດສາມາດໄດ້ຮັບ 
ການພັດທະນາໄປພ້ອມໆກັນກັບການຮວບ 
ຮວມເອົາເດັກທ່ີບໍ່ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກ 
ທີ່ມີອາຍຸເກີນ. 

ສະໜັບສະໜູນຄູໃຫ້ນ�າໃຊ້ວິທີການໃໝ່ເຊັ່ນ: 
ພັດທະນາວິຊາຊບີທາງອອນລາຍ, ການຝຶກສອນ 
ຫືຼ ນ�າໃຊ້ຄູສອນສ່ວນຕົວ ເພ່ືອຊ່ວຍພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຂະຫຍາຍໄວຂ້ຶນ. ການ 
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງທັກສະນີ້ ຍັງສາມາດ
ສອດແຊກເຂ້ົາໃນລະບົບການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈ�າ
ການ ແລະ ກອ່ນປະຈ�າການໄດ້.
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ເພ່ີມການສະໜອງສຸຂະພາບຈດິ ແລະ ການບລໍກິານ 
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ
ທ່ີສາມາດແກ້ໄຂການບໍ່ຍອມຮັບ/ການຈ�າແນກ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ 
ພວກເຂົາໃນການຮັບມືກັບຄວາມບໍແ່ນ່ນອນ 
ຂອງການແຜ່ລະບາດທ່ີຍັງດ�າເນີນຢູ່.

ແບ່ງປັນຂ້ໍມູນທ່ີຈະແຈ້ງ, ກະທັດຮັດ ແລະ ຊັດເຈນ 
ກ່ຽວກບັໂຄວິດ-19, ສ້າງຂ້ໍຄວາມແບບທ�າມະດາ 
ກຽ່ວກັບຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈ 
ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມຍຸດທະສາດ ການດູແລຕົນເອງ 
ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ 
ພວກເຂົາ  ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄູ ແລະ ພະນັກງານ 
ໂຮງຮຽນອ່ືນໆນ�າ.

ຮັບປະກັນການຊ�າລະເງິນເດືອນຂອງຄູໃຫ້ຕົງ 
ເວລາ ແລະ ຕ່ໍເນືອ່ງ ພ້ອມກບັເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄູສນັຍາ 
ຈ້າງ ຫືຼ ຄູອາສາສະໝັກ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນສາເຫດ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການທໍ້ຖອຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມ 
ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງຄູ. 

ດ�າເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສ�າລັບຄູ ແລະ 
ພະນັກງານຄົນອ່ືນໆ (ໂດຍພິຈາລະນາອາຍຸ, 
ພະຍາດປະຈ�າຕົວ, ແລະ ປັດໃຈດ້ານຄວາມສ່ຽງ 
ອ່ືນໆ), ຈາກນັ້ນປະຕິບັດວິທີການຈັດກຽມແບບ 
ສະຫັຼບກັນເພ່ືອການກັບມາໂຮງຮຽນຄືນ. 

ທົບທວນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານລະບົບ
ສົ່ງຕໍ່ ໂດຍສະເພາະກໍລະນີທ່ີມີຄວາມຮຸນແຮງ. 
ຮບັປະກນັວ່າ ຜູ້ສະໜອງຮບັຮູ້ການບລໍກິານດູແລ 
ອ່ືນໆ ລວມທັງການບໍລິການຈັດສົ່ງສ�າລັບກໍລະ
ນີທ່ີມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ /ການ 
ປ້ອງກັນຈາກການຂ່ົມຂູ່ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ 
ທາງເພດ (GBV/PSEA) ແລະ ການບໍລິການ 
ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.

ຈັດຕ້ັງໃຫ້ມີການບໍລິການທ່ີຈ�າເປັນ ເພ່ືອໃຫ້ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີປອດໄພ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ. 
ການບລິໍການນີ ້ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈ�າກດັສະເພາະໂພສະນາການ, 
ນ�້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ການຮັກສາຄວາມສະອາດ 
(WASH) ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: 
ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ການເຜີຍແຜ່ 
ກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ການປ້ອງກັນ 
ຜູ້ສົ່ຕ່ໍ (ສຸຂະພາບຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ 
ດ້ານຈິດຕະສັງຄົມ (MHPSS), ຄວາມຮຸນແຮງ, 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ 
ການບໍລິການພິເສດສ�າລັບເດັກພິການ.

ບ່ອນທ່ີບໍ່ມີການບໍລິການເຫ່ົຼານີ້ໃນໂຮງຮຽນ,  
ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສົ່ງຕ່ໍເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ລວມທັງ 
ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນ (SRH) ທ່ີເປັນມິດກັບໄວໜຸ່ມ ແລະ 
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຢ່າງເຕັມທ່ີ.

ກ່ອນການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ ໂຮງຮຽນເປີດຄືນໃໝ່ແລ້ວຂະບວນການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່
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ສຸດ
ຊີ້ນ�າການລະດົມທຶນດ້ານການສຶກສາ ສ�າລັບ  
ໂຮງຮຽທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກ
ວິກິດ, ຕົວຢ່າງ: ການລະດົມທຶນຕາມສູດການ
ຈັດບູລິມະສິດໃຫ້ແກ່ບ່ອນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງທ່ີສດຸ. 
ໃນດ້ານກົນໄກ, ພິຈາລະນາການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ
ໂຮງຮຽນເປັນກ້ອນ ແລະ ການໂອນ ເງິນສົດ 
(ແບບມີເງື່ອນໄຂ ຫືຼ ບໍ່ມີເງື່ ອນໄຂ) ໃຫ້ແກ່ 
ນັກຮຽນ. 

ຍົກເວ້ັນຄ່າທ�ານຽມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ່າອ່ືນໆ 
(ຊຸດໂຮງຮຽນ ອ່ືນໆ) ທ່ີເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ກ�າຈັດສິ່ງກີດຂວາງອ່ືນໆ ເພ່ືອເພ່ີມອັດຕາການ
ລົງທະບຽນຮຽນຄືນໃຫ້ຫຼາຍສຸດ.

ຈດັບູລມິະສດິດ້ານການເງິນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ 
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູໃໝ່ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນ 
ທ່ີດ້ອຍໂອກາດ. ວິທີການໜ່ຶງແມ່ນ ເພ່ືອລະງັບ 
ຫືຼ ແກ້ໄຂອົງປະກອບການປະຕິບັດໃນການລະດົມ
ທຶນຕ່ໍຫົວຄົນຊົ່ວຄາວ, ເຊິ່ງສາມາດຮັບປະກັນ 
ດ້ານການເງິນຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ປ້ອງກັນການຫຸຼດລົງ 
ເນື່ອງຈາກຂາດຜົນສ�າເລັດ ຫືຼ ຄວາມສອດຄ່ອງ.

ດັດປັບນະໂຍບາຍ ແລະ ດ�າເນີນການເປີດໂຮງຮຽນ 
ເພ່ືອຂະຫຍາຍການເຂ້ົາເຖິງກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ 
ເຊັ່ນ: ເດັກທ່ີບໍ່ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນມາກ່ອນ, ຊຸມຊົນ 
ກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ເດັກທ່ີຍົກຍ້າຍຖ່ິນຖານ/ພັດພາກ 
ຖ່ິນຖານ. ສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານການສື່ສານ 
ທ່ີສ�າຄັນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ໂດຍສ້າງໃຫ້ມີພາສາ
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ, ຮູບແບບການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ປັບປຸງ
ໃຫ້ເຂ້ົາກັບປະຊາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃຊ້ມາດຕະການເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການປ້ອງກັນ 
ຄວາມສ່ຽງໃນຂະນະທ່ີເດັກ ແລະ ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ
ອ່ືນບໍ່ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການບໍລິການສົ່ງຕ່ໍທ່ີໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາເພ່ີມຂ້ຶນ. 

ໃຊ້ມາດຕະການສະເພາະເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ  
ການກັບເຂ້ົາມາໂຮງຮຽນຄືນຂອງຜູ້ຍິງຜ່ານການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ.

ຮັບປະກັນອຸປະກອນ/ຮູບແບບການຮຽນຮູ້, ຂໍ້ມູນ, 
ການບລໍກິານ ແລະ ສິງ່ອ�ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ 
ເຂົ້າເຖິງຄົນພິການ. ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຶ່ສານດ້ານ 
ສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ 
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ລວມທັງຜູ້ທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງ
ດ້ານສາຍຕາ ແລະ ການໄດ້ຍິນສຽງ.

ການປັບປຸງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ເພ່ືອຮັບປະກັນການ
ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການນ�້າ, ການຮັກສາຄວາມ 
ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ວາງແຜນເພ່ືອ    
ສືບຕ່ໍໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຊ່ວຍເຫືຼອຖ້າມີການ
ປິດໂຮງຮຽນຄືນ.

ຄ�າແນະນ�າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
Several supplementary resources and tools are available or in development to underpin this framework. This list will be updated regularly.
WFP, FAO, UNICEF, Mitigating the effects of the COVID-19 pandemic on food and nutrition of schoolchildren https://www.wfp.org/publications/ mitigating-effects-covid-19-pandemic-food-and-nutrition 
-schoolchildren
UNESCO, COVID 19 Education Response – Education Issue Note N° 7.1 – April 2020 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, COVID-19 Guidance Note Protecting Residents of Informal Settlements https://unhabitat.org/ sites/default/files/2020/04/guidance_note_-_infor-
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