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ผังมโนทัศน์ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พันธ
กิจ

๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม
ทุกช่วงวัยฯ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคี
เครื อข่ าย ให้เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการสนั บสนุ นและจั ดการศึ กษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ

๓. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม
การวั ดและประเมิ นผลในทุ กรู ปแบบให้ มี คุ ณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

๕. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รและบุ ค ลากรให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสง
ค์

๑. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษาฯ
๒. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองฯ
๓. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ
๔. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๕. ชุ มชนและภาคี เครือข่ายทุ กภาคส่ วน มี ส่ วนร่วมในการจั ด ส่ งเสริม
และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง
การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน

๖. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และ
เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน

๗. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่ อแก้ ปัญหาและพั ฒนาคุณภาพชีวิ ต ที่ ตอบสนองกับการ
เปลี่ ยนแปลงบริ บทด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง วั ฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมฯ

๘. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๙. บุคลากร กศน.ทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓.๔ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓.๕ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
และกลุ่มเป้าหมาย

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
๑.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
๑.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ
๑.๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนฯ
๒.๒ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ออนไลน์
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓.๖ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
๓.๗ ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจาการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่น ๆ
๓.๘ พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
๓.๙ เตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
๓.๑๐ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชน
๓.๑๑ ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติฯ
๕.๒ สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างสังคมสีเขียว

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓.๒ พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น
๓.๓ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
๓.๕ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
และกลุ่มเป้าหมาย
๓.๙ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
๓.๑๐ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน
(Credit Bank System)
๓.๑๑ สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๔.๒ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓.๑ สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
และการเรียนรู้
๓.๖ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
ด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy)
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๕.๓ ส่ งเสริ มให้ หน่ วยงานและสถานศึ กษาใช้ พลั งงานที่ เป็ นมิ ตร
กับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
๖.๑ พั ฒนาและปรั บระบบวิ ธี การปฏิ บั ติ ราชการให้ ทั นสมั ย
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖.๒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้
ในการบริหารและพัฒนางาน
๖.๓ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๔. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
๕. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีบ่ ริเวณชายแดน

๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๖. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
๓. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๒. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมิ นผล งานบริ การทางวิ ชาการ และการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา

๕. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นที่บริเวณชายแดน
๖. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โครงการสาคัญตาม พ.ร.บ. งปม.

วิสัยทัศน์ : “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวติ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑”

๑. โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (พื้นฐาน)
๒. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นฐาน)
๓. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ยุทธศาสตร์)
๔. โครงการภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่อสารด้านอาชีพ (ยุทธศาสตร์)
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๗. โครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารฯ (ยุทธศาสตร์)
๘. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก สานักงาน กศน. (ยุทธศาสตร์)
๙. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข (ยุทธศาสตร์)
๑๐. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตฯ (ยุทธศาสตร์)
๑๑. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (ยุทธศาสตร์)
๑๒. กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์)
๑๓. กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ)

๑. โครงการติวเข้มเต็มความรู้ (พื้นฐาน)
๒. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกลุ่มประเทศอาเซียน
(พื้นฐาน)
๓. กิจกรรมสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล (พื้นฐาน)
๔. โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พื้นฐาน)

๑. โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
(พื้นฐาน)
๒. โครงการคลั งความรู้ กศน. เพื่ อการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต (Thailand
Knowledge Portal : TKP)
๓. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

๑. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่
เกษตรธรรมชาติ (พื้นฐาน)
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พื้นฐาน)
๓. โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(พื้นฐาน)
๔. โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ยุทธศาสตร์)
๕. โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน. (ยุทธศษสตร์)
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Ģġ ÝĞćîüîðøąßćßîìĊęĕéšøĆïÖćøòřÖĂïøöõćþćêŠćÜðøąđìýđóČęĂÖćøÿČęĂÿćøéšćîĂćßĊó
ĢĢ ÝĞćîüîñĎšñŠćîÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖćøéĎĒúñĎšÿĎÜĂć÷č
Ģģǰ ÝĞćîüîðøąßćßîìĊęñŠćîÖćøĂïøöÝćÖýĎî÷ŤéĉÝĉìĆúßčößî
ĢĤ ÝĞ ćîüîýĎ î÷Ť ÖćøđøĊ ÷îßč ößîǰÖýîǰïîóČĚ îìĊę ÿĎ Ü ĔîóČĚ îìĊę Ħ ÝĆ ÜĀüĆ éǰìĊę ÿŠ Üđÿøĉ öÖćøóĆ çîćìĆ Öþą
ÖćøôŦÜǰóĎéõćþćĕì÷đóČęĂÖćøÿČęĂÿćøǰøŠüöÖĆîĔîÿëćîýċÖþćÿĆÜÖĆéǰÿóåǰêßéǰĒúąÖýî
Ģĥǰ ÝĞćîüîĀúĆÖÿĎêøĀøČĂÿČęĂĂĂîĕúîŤìęĊĔĀšïøĉÖćøÖĆïðøąßćßîǰìĆĚÜÖćøýċÖþćîĂÖøąïïøąéĆïÖćøýċÖþć
×ĆĚîóČĚîåćîǰÖćøýċÖþćêŠĂđîČęĂÜǰĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷
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ģ

êĆüßĊĚüĆéđßĉÜÙčèõćó
Ģ øš Ă÷úą×ĂÜÙąĒîîđÞúĊę ÷ñúÖćøìéÿĂïìćÜÖćøýċ ÖþćøąéĆ ïßćêĉ ǰÖćøýċ ÖþćîĂÖøąïïǰ N-/&5 ǰ
ìčÖøć÷üĉßćìčÖøąéĆïǰ
ģ øšĂ÷úą×ĂÜñĎšđøĊ÷îìĊęĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÖćøÝĆéÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîđìĊ÷ïÖĆïÙŠćđðŜćĀöć÷ǰ
Ĥ øšĂ÷úą×ĂÜðøąßćßîÖúčŠöđðŜćĀöć÷ìĊęúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîìčÖĀúĆÖÿĎêøÖĉÝÖøøöÖćøýċÖþćêŠĂđîČęĂÜ
đìĊ÷ïÖĆïđðŜćĀöć÷
ĥ øš Ă÷úą×ĂÜñĎš ñŠ ćîÖćøòř ÖĂïøöóĆ ç îćìĆ ÖþąĂćßĊ óøą÷ąÿĆĚ î ÿćöćøëîĞ ć ÙüćöøĎš ĕðĔßš ĔîÖćø
ðøąÖĂïĂćßĊóĀøČĂóĆçîćÜćîĕéš
Ħ øš Ă÷úą×ĂÜñĎš đøĊ ÷îĔîđ×êóČĚ îìĊę ÝĆ ÜĀüĆ éßć÷ĒéîõćÙĔêš ìĊę ĕéš øĆ ïÖćøóĆ çîćýĆ Ö÷õćóǰĀøČ ĂìĆ Öþą
éšćîĂćßĊóǰÿćöćøëöĊÜćîìĞćĀøČĂîĞćĕððøąÖĂïĂćßĊóĕéš
ħ øš Ă÷úą×ĂÜñĎš Ý ïĀúĆ ÖÿĎ êøÖĉ ÝÖøøöìĊę ÿ ćöćøëîĞ ćÙüćöøĎš Ùüćöđ×š ćĔÝĕðĔßš ĕéš ê ćöÝč éöčŠ ÜĀöć÷
×ĂÜĀúĆÖÿĎêøÖĉÝÖøøöǰÖćøýċÖþćêŠĂđîČęĂÜ
Ĩ øš Ă÷úą×ĂÜðøąßćßîìĊę ĕéš øĆ ïïøĉ ÖćøöĊ Ùüćöóċ ÜóĂĔÝêŠ ĂÖćøïøĉ Öćøđ×š ćøŠ üöÖĉÝÖøøöÖćøđøĊ ÷îøĎš
ÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷
ĩ øšĂ÷úą×ĂÜðøąßćßîÖúčŠöđðŜćĀöć÷ìĊęĕéšøĆïïøĉÖćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöìĊęöĊÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝđÝêÙêĉ
ìĆÖþąǰêćöÝčéöčÜŠ Āöć÷×ĂÜÖĉÝÖøøöìĊęÖĞćĀîéǰ×ĂÜÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ǰ
Ī øšĂ÷úą×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęđðŨîÖúčŠöđðŜćĀöć÷ǰöĊēĂÖćÿöćđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöÖćøýċÖþćêúĂéßĊüĉê
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Ĥ

îē÷ïć÷đøŠÜéŠüîđóČęĂøŠüö×ĆïđÙúČęĂî÷čìíýćÿêøŤÖćøóĆçîćðøąđìý
Ģ÷čìíýćÿêøŤéšćîÙüćööĆęîÙÜ
ĢĢ óĆçîćĒúąđÿøĉöÿøšćÜÙüćöÝÜøĆÖõĆÖéĊêŠĂÿëćïĆîĀúĆÖ×ĂÜßćêĉ óøšĂöìĆĚÜîšĂöîĞćĒúąđñ÷ĒóøŠýćÿêøŤ
óøąøćßćǰĀúĆÖðøĆßâć×ĂÜđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷ÜǰøüöëċÜĒîüìćÜóøąøćßéĞćøĉêŠćÜǰė
Ģģ đÿøĉ ö ÿøš ć ÜÙüćöøĎš Ù üćöđ×š ć ĔÝ ĒúąÖćøöĊ ÿŠ ü îøŠ ü öĂ÷Š ć ÜëĎ Ö êš Ă ÜÖĆ ï ÖćøðÖÙøĂÜøąïĂï
ðøąßćíĉðĕê÷ĂĆîöĊóøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤìøÜđðŨîðøąöč× Ĕîïøĉïì×ĂÜĕì÷ öĊÙüćöđðŨîóúđöČĂÜéĊǰ÷ĂöøĆïĒúąđÙćøó
ÙüćöĀúćÖĀúć÷ìćÜÙüćöÙĉéĒúąĂčéöÖćøèŤǰ
ĢĤ ÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćđóČę ĂðŜĂÜÖĆîĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀćõĆ÷ÙčÖÙćöĔîøĎðĒïïĔĀöŠ
ìĆĚÜ÷ćđÿóêĉéǰÖćøÙšćöîčþ÷ŤǰõĆ÷ÝćÖĕàđïĂøŤǰõĆ÷óĉïĆêĉÝćÖíøøößćêĉǰēøÙĂčïĆêĉĔĀöŠǰĄúĄ
Ģĥ ÷ÖøąéĆïÙčèõćóÖćøýċÖþćĒúąÿøšćÜđÿøĉöēĂÖćÿĔîÖćøđ×šćëċÜïøĉÖćøÖćøýċÖþćǰĔîđ×êóĆçîćóĉđýþ
đÞóćąÖĉÝÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêšǰĒúąóČĚîìĊęßć÷ĒéîĂČęîǰė
ĢĦ ÿøš ćÜÙüćöøĎš ǰÙüćöđ×š ćĔÝĔî×îïíøøöđîĊ ÷öǰðøąđóèĊ ǰüĆ çîíøøö×ĂÜðøąđìýđóČę Ăîïš ć îǰ
ÖúčŠößćêĉóĆîíčŤǰĒúąßćüêŠćÜßćêĉìĊęöĊÙüćöĀúćÖĀúć÷

ģǰ÷čìíýćÿêøŤéšćîÖćøÿøšćÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
ģĢ ÷ÖøąéĆ ï ÖćøÝĆ é Öćøýċ ÖþćĂćßĊ ó ǰÖýî đóČę ĂóĆ ç îćìĆ ÖþąĂćßĊ ó×ĂÜðøąßćßîĔĀš øĂÜøĆ ï
Ăč êÿćĀÖøøöđðŜ ćĀöć÷×ĂÜðøąđìýǰ First S - curve ĒúąǰNew S - curve) ēé÷đÞóćąĔîóČĚ îìĊę đ×êøąđïĊ ÷Ü
đýøþåÖĉ Ý ǰĒúąđ×êóĆ ç îćóĉ đ ýþêćöõĎ öĉ õ ćÙêŠ ć Üǰėǰ×ĂÜðøąđìýǰÿĞ ć ĀøĆ ï óČĚ î ìĊę ð Öêĉ Ĕ Āš óĆ ç îćĂćßĊ ó ìĊę đ îš î
ÖćøêŠĂ÷ĂéýĆÖ÷õćóĒúąêćöïøĉïì×ĂÜóČĚîìĊę
ģģ ÝĆéÖćøýċÖþćđóČęĂóĆçîćóČĚîìĊęõćÙêąüĆîĂĂÖǰ÷ÖøąéĆïÖćøýċÖþćĔĀšÖĆïðøąßćßîĔĀšÝïÖćøýċÖþć
Ă÷Š ćÜîš Ă÷Öćøýċ ÖþćõćÙïĆ ÜÙĆ ï ÿćöćøëîĞ ćÙč èüč çĉ ìĊę ĕéš øĆ ïĕðêŠ Ă÷ĂéĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊ ó øĂÜøĆ ïÖćøóĆ çîć
đ×êóČĚîìĊęøąđïĊ÷ïđýøþåÖĉÝõćÙêąüĆîĂĂÖǰ EEC
ģĤ óĆ çîćĒúąÿŠ Üđÿøĉ öðøąßćßîđóČę ĂêŠ Ă÷ĂéÖćøñúĉ êĒúąÝĞ ćĀîŠ ć÷ÿĉ îÙš ćĒúąñúĉ êõĆ èæŤ ǰÖýîǰ
ĂĂîĕúîŤ óøš ĂöìĆĚ ÜðøąÿćîÙüćöøŠ üööČ ĂÖĆ ïõćÙđĂÖßîĔîÖćøđóĉę ößŠ ĂÜìćÜÖćøÝĞ ćĀîŠ ć÷ÿĉ îÙš ćĒúąñúĉ êõĆ èæŤ
ĔĀšÖüšćÜ×üćÜ÷ĉęÜ×ċĚî

Ĥǰ÷čìíýćÿêøŤéšćîÖćøóĆçîćĒúąđÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť
ĤĢ ÿøøĀćǰĒúąóĆçîćÙøĎĒúąïčÙúćÖøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöĒúąÖćøđøĊ÷îøĎš đðŨîñĎšđßČęĂöē÷Ü
ÙüćöøĎšÖĆïñĎšđøĊ÷îĒúąñĎšøĆïïøĉÖćøǰöĊÙüćöđðŨîǰ“ÙøĎöČĂĂćßĊó” öĊÝĉêïøĉÖćøǰöĊÙüćöøĂïøĎšĒúąìĆîêŠĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
×ĂÜÿĆÜÙöǰĒúąđðŨîǰ“ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖćøđøĊ÷îøĎš” ìĊęÿćöćøëïøĉĀćøÝĆéÖćøÙüćöøĎšǰÖĉÝÖøøöǰĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęéĊ
Ģ đóĉęöĂĆêøć×šćøćßÖćøÙøĎĔĀšÖĆïÿëćîýċÖþćìčÖðøąđõìǰ
ģ óĆçîć×šćøćßÖćøÙøĎĔîøĎðĒïïÙøïüÜÝøǰêćöĀúĆÖÿĎêøìĊđę ßČęĂöē÷ÜÖĆïüĉì÷åćîąǰ
Ĥ óĆçîćÙøĎĔĀš ÿćöćøëðäĉïĆ êĉÜćîĕéšĂ÷Š ćÜöĊðøąÿĉ ìíĉ õćóǰēé÷đîšîđøČęĂÜÖćøóĆçîćìĆ ÖþąÖćøÝĆ é
ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĂĂîĕúîŤǰìĆÖþąõćþćêŠćÜðøąđìýǰìĆÖþąÖćøÝĆéÖøąïüîÖćøđøĊ÷îøĎš
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ĥ

ĥ óĆçîćýċÖþćîĉđìýÖŤǰĔĀšÿćöćøëðäĉïĆêĉÖćøîĉđìýĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
Ħ óĆ çîćïč ÙúćÖøìčÖøąéĆ ïìč ÖðøąđõìĔĀš öĊ ÙüćöøĎš ĒúąìĆ ÖþąđøČę ĂÜÖćøĔßš ðøąē÷ßîŤ ÝćÖéĉ Ýĉ ìĆ úǰ
ĒúąõćþćêŠćÜðøąđìýìĊę ÝĞ ćđðŨî øüöìĆĚÜÙüćöøĎš đÖĊę ÷üÖĆ ïĂćßĊ óìĊę øĂÜøĆïĂč êÿćĀÖøøöđðŜ ćĀöć÷×ĂÜðøąđìýǰ First
S - Curve ĒúąǰNew S - Curve
Ĥģ óĆ çîćĀúĆ ÖÿĎ êøÖćøÝĆ é Öćøýċ ÖþćĂćßĊ óøą÷ąÿĆĚ îǰĔĀš öĊ ÙüćöĀúćÖĀúć÷ǰìĆ îÿöĆ ÷ǰđĀöćąÿö
ÖĆïïøĉïì×ĂÜóČĚîìĊęǰĒúąêĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜðøąßćßîñĎšøĆïïøĉÖćø
ĤĤ ÿŠÜđÿøĉöÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęìĆîÿöĆ÷ĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóǰđĂČĚĂêŠĂÖćøđøĊ÷îøĎšÿĞćĀøĆïìčÖÙîǰÿćöćøë
đøĊ÷îĕéšìčÖìĊęìčÖđüúćǰöĊÖĉÝÖøøöìĊęĀúćÖúć÷ǰîŠćÿîĔÝǰÿîĂÜêĂïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜßčößî
Ĥĥ đÿøĉöÿøšćÜÙüćöøŠüööČĂÖĆïõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷ ðøąÿćîǰÿŠÜđÿøĉöÙüćöøŠüööČĂõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷ǰìĆĚÜõćÙøĆåǰ
đĂÖßîǰðøąßćÿĆ ÜÙöǰĒúąĂÜÙŤ ÖøðÖÙøĂÜÿŠ üîìš ĂÜëĉę îǰøüöìĆĚ ÜÿŠ Üđÿøĉ öĒúąÿîĆ ïÿîč îÖćøöĊ ÿŠ üîøŠ üö×ĂÜßč ößî
đóČę Ăÿøš ćÜÙüćöđ×š ćĔÝǰĒúąĔĀš đÖĉéÙüćöøŠ üööČ ĂĔîÖćøÿŠ Üđÿøĉ öǰÿîĆ ïÿîč îǰĒúąÝĆ éÖćøýċ ÖþćĒúąÖćøđøĊ ÷îøĎš ĔĀš ÖĆ ï
ðøąßćßîĂ÷ŠćÜöĊÙčèõćó
ĤĦ óĆ ç îćîüĆ ê ÖøøöìćÜÖćøýċ Ö þćđóČę Ă ðøąē÷ßîŤ êŠ Ă ÖćøÝĆ é Öćøýċ Ö þćĒúąÖúčŠ ö đðŜ ć Āöć÷
đßŠ î ÝĆ éÖćøýċ ÖþćĂĂîĕúîŤ ǰÖýîǰìĆĚ ÜĔîøĎ ðĒïï×ĂÜÖćøýċ Öþć×ĆĚ îóČĚ îåćîǰÖćøóĆ çîćìĆ ÖþąßĊ üĉ ê ìĆ ÖþąĂćßĊ óǰ
ĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ǰøüöìĆĚÜÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšđìÙēîēú÷ĊĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøǰÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎš
ĒúąĔßšÖćøüĉÝ÷Ć Ă÷ŠćÜÜŠć÷đóČęĂÿøšćÜîüĆêÖøøöĔĀöŠ
Ĥħ óĆçîćýĆ Ö÷õćóÙøĎ Ēúąïč ÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ĒúąðøąßćßîìĆę üĕðǰéš ćîÙüćöøĎšÙüćöđ×š ćĔÝ
ĒúąìĆÖþąĔîÖćøĔßšđìÙēîēú÷ĊéĉÝĉìĆúǰ Digital Literacy)
ĤĨ ÷ÖøąéĆïÖćøýċÖþćĔĀšÖĆïÖúčŠöđðŜćĀöć÷ìĀćøÖĂÜðøąÝĞćÖćøǰøüöìĆĚÜÖúčŠöđðŜćĀöć÷óĉđýþĂČęîǰė
ĂćìĉǰñĎšêšĂÜ×ĆÜǰÙîóĉÖćøǰđéĘÖĂĂÖÖúćÜÙĆîǰðøąßćÖøüĆ÷đøĊ÷îìĊęĂ÷ĎŠîĂÖøąïïÖćøýċÖþćǰĔĀšÝïÖćøýċÖþćîĂÖøąïï
øąéĆïÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî
Ĥĩ óĆçîćìĆÖþąõćþćêŠ ćÜðøąđìýđóČę ĂÖćøÿČę Ăÿćø×ĂÜðøąßćßîĔîøĎðĒïïêŠćÜ ėǰēé÷đîšîìĆÖþą
õćþćđóČęĂĂćßĊóǰìĆĚÜĔîõćÙíčøÖĉÝǰÖćøïøĉÖćøǰĒúąÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü
ĤĪ đêøĊ÷öÙüćöóøšĂö×ĂÜðøąßćßîĔîÖćøđ×šćÿĎŠÿĆÜÙöñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęđĀöćąÿöĒúąöĊÙčèõćóǰ
ĤĢġ ÝĆéÖĉÝÖøøöüĉì÷ćýćÿêøŤđßĉÜøčÖĔĀšÖĆïðøąßćßîĔîßčößî ēé÷ĔĀšÙüćöøĎšüĉì÷ćýćÿêøŤĂ÷ŠćÜÜŠć÷
ìĆĚÜüĉì÷ćýćÿêøŤĔîüĉ ëĊßĊüĉêǰĒúąüĉì÷ćýćÿêøŤĔîßĊüĉêðøąÝĞćüĆ î øüöìĆĚ ÜÙüćöÖšćüĀîšćìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ ǰđìÙēîēú÷Ċ ǰ
ĒúąîüĆêÖøøö
ĤĢĢ ÿŠÜđÿøĉöÖćøøĎšõćþćĕì÷ĔĀš ÖĆïðøąßćßîĔîøĎðĒïïêŠćÜǰė ēé÷đÞóćąðøąßćßîĔîđ×êóČĚîìĊęÿĎ Ü
ĔĀšÿćöćøëôŦÜǰóĎéǰĂŠćîǰĒúąđ×Ċ÷îõćþćĕì÷ǰđóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøĔßšßĊüĉêðøąÝĞćüĆîĕéš
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Ħ

ĥǰ÷čìíýćÿêøŤéšćîÖćøÿøšćÜēĂÖćÿĒúąÙüćöđÿöĂõćÙìćÜÿĆÜÙö
ĥĢ óĆ çîćĒĀúŠ ÜđøĊ ÷îøĎš ĔĀš öĊ ï øø÷ćÖćýĒúąÿõćóĒüéúš ĂöìĊę đ ĂČĚ ĂêŠ ĂÖćøđøĊ ÷îøĎš öĊ Ùüćöóøš Ăö
ĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøÖĉÝÖøøöÖćøýċÖþćĒúąÖćøđøĊ÷îøĎš
Ģ đøŠÜ÷ÖøąéĆïǰÖýîêĞćïúîĞćøŠĂÜǰĪģĩ ĒĀŠÜǰ ĂĞćđõĂúąǰĢ ĒĀŠÜ ǰĔĀšđðŨîǰÖýîêĞćïúǰĦ éĊǰóøĊđöĊ÷öǰ
ìĊęðøąÖĂïéšü÷ǰÙøĎéĊǰÿëćîìĊęéĊǰ êćöïøĉïì×ĂÜóČĚîìĊę ǰÖĉÝÖøøöéĊǰđÙøČĂ×Šć÷éĊǰĒúąöĊîüĆêÖøøöÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęéĊöĊðøąē÷ßîŤ
ģ ÝĆ é ĔĀš öĊ ýĎ î ÷Ť Ö ćøđøĊ ÷ îøĎš êš î ĒïïǰÖýîǰđóČę Ă ÷ÖøąéĆ ï ÖćøđøĊ ÷ îøĎš đðŨ î óČĚ î ìĊę Ö ćøđøĊ ÷ îøĎš
Co - Learning Space ǰìĊęìĆîÿöĆ÷ÿĞćĀøĆïìčÖÙîǰöĊÙüćöóøšĂöĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøêŠćÜǰėǰ
Ĥ óĆçîćĀšĂÜÿöčéðøąßćßîǰ“đÞúĉöøćßÖčöćøĊ” ĔĀšđðŨîǰDigital Library
ĥģ ÝĆ éêĆĚ ÜýĎ î ÷Ť ÖćøđøĊ ÷îøĎš ÿĞ ćĀøĆ ïìč ÖßŠ üÜüĆ ÷ìĊę öĊ Öĉ ÝÖøøöìĊę ĀúćÖĀúć÷ǰêĂïÿîĂÜÙüćöêš ĂÜÖćø
ĔîÖćøđøĊ÷îøĎšĔîĒêŠúąüĆ÷ǰđóČęĂĔĀšöĊóĆçîćÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęđĀöćąÿöǰĒúąöĊÙüćöÿč×ÖĆïÖćøđøĊ÷îøĎšêćöÙüćöÿîĔÝ
ĥĤ ÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆ ïÿîč îÖćøÝĆ éÖćøýċÖþćĒúąÖćøđøĊ ÷îøĎš ÿĞćĀøĆ ïÖúčŠ öđðŜćĀöć÷ñĎš óĉÖćø ēé÷đîš î
øĎðĒïïÖćøýċÖþćĂĂîĕúîŤ

Ħǰ÷čìíýćÿêøŤéšćîÖćøÿøšćÜÖćøđêĉïēêïîÙčèõćóßĊüĉêìĊęđðŨîöĉêøêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂö
ĦĢ ÿŠ Ü đÿøĉ ö ĔĀš öĊ Ö ćøĔĀš Ù üćöøĎš ÖĆ ï ðøąßćßîĔîÖćøøĆ ï öČ Ă ĒúąðøĆ ï êĆ ü đóČę Ă úéÙüćöđÿĊ ÷ Āć÷
ÝćÖõĆ÷íøøößćêĉĒúąñúÖøąìïìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿõćóõĎöĉĂćÖćý
Ħģ ÿøš ćÜÙüćöêøąĀîĆ Öëċ ÜÙüćöÿĞćÙĆ â×ĂÜÖćøÿøš ćÜÿĆ ÜÙöÿĊ đ×Ċ ÷ü ÿŠÜđÿøĉöÙüćöøĎšĔĀšÖĆïðøąßćßî
đÖĊę÷üÖĆïÖćøÙĆéĒ÷ÖêĆĚÜĒêŠêšîìćÜǰÖćøÖĞćÝĆé×÷ąǰĒúąÖćøîĞćÖúĆïöćĔßšàĚĞć
ĦĤ ÿŠ Üđÿøĉ öĔĀš ĀîŠ ü÷ÜćîĒúąÿëćîýċ ÖþćĔßšóúĆ ÜÜćîìĊę đðŨ îöĉ êøÖĆ ïÿĉę ÜĒüéúš Ăö øüöìĆĚ ÜúéÖćøĔßš
ìøĆó÷ćÖøìĊęÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöǰđßŠîǰøèøÜÙŤđøČęĂÜÖćøúéÖćøĔßšëčÜóúćÿêĉÖǰÖćøðøąĀ÷ĆéĕôôŜćǰđðŨîêšî

ħǰ÷čìíýćÿêøŤéšćîÖćøðøĆïÿöéčúĒúąóĆçîćøąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøõćÙøĆå
ħĢ óĆ çîćĒúąðøĆ ïøąïïüĉíĊÖćøðäĉïĆêĉ øćßÖćøĔĀš ìĆîÿöĆ ÷ǰöĊ ÙüćöēðøŠ ÜĔÿǰðúĂéÖćøìč Ýøĉ êĒúą
ðøąóùêĉöĉßĂïǰïøĉĀćøÝĆéÖćøïî×šĂöĎúĒúąĀúĆÖåćîđßĉÜðøąÝĆÖþŤǰöčŠÜñúÿĆöùìíĉĝöĊÙüćöēðøŠÜĔÿǰ
ħģ îĞćîüĆêÖøøöĒúąđìÙēîēú÷ĊøąïïÖćøìĞćÜćîìĊęđðŨîéĉÝĉìĆúöćĔßšĔîÖćøïøĉĀćøĒúąóĆçîćÜćîǰ
ħĤ ÿŠÜđÿøĉöÖćøóĆçîćïčÙúćÖøìčÖøąéĆïĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĔĀšöĊÙüćöøĎšĒúąìĆÖþąêćööćêøåćîêĞćĒĀîŠÜǰ
ĔĀšêøÜÖĆïÿć÷Üćî ÙüćößĞćîćâ ĒúąÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜïčÙúćÖø
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ħ

õćøÖĉÝêŠĂđîČęĂÜ
ĢǰéšćîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćĒúąÖćøđøĊ÷îøĎš
ĢĢ ÖćøýċÖþćîĂÖøąïïøąéĆïÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî
Ģ ÿîĆ ïÿîč îÖćøÝĆ éÖćøýċÖþćîĂÖøąïïêĆĚÜĒêŠ ðåöüĆ ÷ÝîÝïÖćøýċÖþć×ĆĚ îóČĚ îåćî ēé÷éĞ ćđîĉ îÖćø
ĔĀš ñĎš đøĊ ÷îĕéš øĆ ïÖćøÿîĆ ïÿîčîÙŠ ćÝĆ éàČĚ ĂĀîĆ ÜÿČ ĂđøĊ ÷î ÙŠ ćÝĆ éÖĉ ÝÖøøöóĆ çîćÙč èõćóñĎš đøĊ ÷îǰĒúąÙŠ ćÝĆ éÖćøđøĊ ÷î
ÖćøÿĂîĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜĒúąđóĊ÷ÜóĂ đóČęĂđóĉęöēĂÖćÿĔîÖćøđ×šćëċÜïøĉÖćøìćÜÖćøýċÖþćìĊęöĊÙčèõćóēé÷ĕöŠđÿĊ÷ÙŠćĔßšÝŠć÷
ģ ÝĆ é Öćøýċ Ö þćîĂÖøąïïøąéĆ ï Öćøýċ Ö þć×ĆĚ î óČĚ î åćîĔĀš ÖĆ ï ÖúčŠ ö đðŜ ć Āöć÷ñĎš éš Ă ÷ǰóúćéǰ
Ēúą×ćéēĂÖćÿìćÜÖćøýċÖþćǰñŠćîÖćøđøĊ÷îĒïïđøĊ÷îøĎšéšü÷êîđĂÜǰÖćøóïÖúčŠöǰÖćøđøĊ÷îĒïïßĆĚîđøĊ÷îǰĒúąÖćøÝĆé
ÖćøýċÖþćìćÜĕÖú
Ĥ óĆ ç îćðøąÿĉ ìíĉ õ ćóǰÙč è õćóǰĒúąöćêøåćîÖćøÝĆ é Öćøýċ ÖþćîĂÖøąïïøąéĆ ïÖćøýċ Öþć
×ĆĚîóČĚîåćîǰìĆĚÜéšćîĀúĆÖÿĎêø øĎðĒïïÖøąïüîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî ÿČęĂĒúąîüĆêÖøøö øąïïÖćøüĆéĒúąðøąđöĉîñú
ÖćøđøĊ÷î ĒúąøąïïÖćøĔĀšïøĉÖćøîĆÖýċÖþćĔîøĎðĒïïĂČęîė
ĥ ÝĆ éĔĀš öĊ Öćøðøąđöĉ îđóČę ĂđìĊ ÷ïøąéĆ ïÖćøýċ ÖþćǰĒúąÖćøđìĊ ÷ïēĂîÙüćöøĎš ĒúąðøąÿïÖćøèŤ
ìĊę öĊ ÙüćöēðøŠ ÜĔÿǰ÷č êĉ í øøöǰêøüÝÿĂïĕéš ǰ öĊ ö ćêøåćîêćöìĊę ÖĞ ć ĀîéǰĒúąÿćöćøëêĂïÿîĂÜÙüćöêš ĂÜÖćø
×ĂÜÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
Ħ ÝĆéĔĀšöĊÖĉÝÖøøöóĆçîćÙčèõćóñĎšđøĊ÷îìĊęöĊÙčèõćóìĊęñĎšđøĊ÷îêšĂÜđøĊ÷îøĎšĒúąđ×šćøŠüöðäĉïĆêĉÖĉÝÖøøöǰ
đóČęĂđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÖćøÝïĀúĆÖÿĎêøǰĂćìĉǰÖĉÝÖøøöđÿøĉöÿøšćÜÙüćöÿćöĆÙÙĊǰÖĉÝÖøøöđÖĊę÷üÖĆïÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąĒÖšĕ×
ðŦâĀć÷ćđÿóêĉé ÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĊāćǰÖćøïĞćđóĘâÿćíćøèðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøðÖÙøĂÜĔîøąïĂï
ðøąßćíĉðĕê÷ĂĆ îöĊ óøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤìøÜđðŨîðøąöč ×ǰÖĉ ÝÖøøöúĎ ÖđÿČ ĂǰđîêøîćøĊǰĒúą÷č üÖćßćéǰÖĉ ÝÖøøöÝĉ êĂćÿćǰ
ĒúąÖćøÝĆéêĆĚÜßöøößčöîčöǰóøšĂöìĆĚÜđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšđøĊ÷îîĞćÖĉÝÖøøöÖćøïĞćđóĘâðøąē÷ßîŤĂČęî ė îĂÖĀúĆÖÿĎêøǰöćĔßš
đóĉęößĆęüēöÜÖĉÝÖøøöĔĀšñĎšđøĊ÷îÝïêćöĀúĆÖÿĎêøĕéš
Ģģ ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøøĎšĀîĆÜÿČĂ
Ģ óĆçîćøąïïåćî×šĂöĎúñĎšĕöŠøĎšĀîĆÜÿČĂǰĔĀšöĊÙüćöÙøïëšüîǰëĎÖêšĂÜǰìĆîÿöĆ÷ĒúąđðŨîøąïïđéĊ÷üÖĆî
ìĆĚÜÿŠüîÖúćÜĒúąÿŠüîõĎöĉõćÙ
ģ óĆ ç îćĀúĆ ÖÿĎ ê øǰÿČę ĂǰĒïïđøĊ ÷ î đÙøČę ĂÜöČ ĂüĆ é ñúĒúąđÙøČę ĂÜöČ ĂÖćøéĞ ćđîĉ î ÜćîÖćøÿŠ Ü đÿøĉ ö
ÖćøøĎšĀîĆÜÿČĂìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćóĒêŠúąÖúčŠöđðŜćĀöć÷ǰ
Ĥ óĆçîćÙøĎǰÖýî ĒúąõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷ìĊęøŠüöÝĆéÖćøýċÖþć ĔĀšöĊÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëǰĒúąìĆÖþąÖćøÝĆé
ÖøąïüîÖćøđøĊ÷îøĎšĔĀšÖĆïñĎšĕöŠøĎšĀîĆÜÿČĂĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰĒúąĂćÝÝĆéĔĀšöĊĂćÿćÿöĆÙøÿŠÜđÿøĉöÖćøøĎšĀîĆÜÿČĂĔîóČĚîìĊę
ìĊęöĊÙüćöêšĂÜÖćøÝĞćđðŨîđðŨîóĉđýþ
ĥ ÿŠ Üđÿøĉ öǰÿîĆ ïÿîč îĔĀš ÿëćîýċ ÖþćÝĆ éÖĉ ÝÖøøöÿŠ Üđÿøĉ öÖćøøĎš ĀîĆ ÜÿČ ĂǰÖćøÙÜÿõćóÖćøøĎš ĀîĆ ÜÿČ Ăǰ
ÖćøóĆ çîćìĆ ÖþąÖćøøĎšĀîĆÜÿČĂĔĀšÖĆïðøąßćßîđóČęĂđðŨîđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøýċÖþćĒúąđøĊ ÷îøĎšĂ÷ŠćÜêŠ ĂđîČęĂÜêúĂéßĊüĉ ê
×ĂÜðøąßćßî
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Ĩ

ĢĤ ÖćøýċÖþćêŠĂđîČęĂÜ
Ģ ÝĆ éÖćøýċÖþćĂćßĊ óđóČęĂÖćøöĊ ÜćîìĞćĂ÷Š ćÜ÷Ćę Ü÷Č îǰēé÷ĔĀš ÙüćöÿĞ ćÙĆ âÖĆ ïÖćøÝĆ éÖćøýċ ÖþćĂćßĊ ó
đóČęĂÖćøöĊÜćîìĞćĔîÖúčŠöĂćßĊóđÖþêøÖøøöǰĂčêÿćĀÖøøöǰóćèĉß÷ÖøøöǰÙĀÖøøöǰĒúąĂćßĊóđÞóćąìćÜĀøČĂÖćøïøĉÖćøǰ
øüöëċÜÖćøđîšîĂćßĊóßŠćÜóČĚîåćîǰìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïýĆÖ÷õćó×ĂÜñĎšđøĊ÷îǰÙüćöêšĂÜÖćøĒúąýĆÖ÷õćó×ĂÜĒêŠúąóČĚîìĊę
öĊÙčèõćóĕéšöćêøåćîđðŨîìĊę÷ĂöøĆïǰÿĂéøĆïÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜêúćéĒøÜÜćîǰĒúąÖćøóĆçîćðøąđìý êúĂéÝî
ÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜĔĀšÖĆïýĎî÷ŤòřÖĂćßĊóßčößîǰēé÷ÝĆéĔĀšöĊĀîċęÜĂćßĊóđéŠî øüöìĆĚÜĔĀšöĊÖćøÖĞćÖĆïǰêĉéêćöǰĒúąøć÷Üćî
ñúÖćøÝĆéÖćøýċÖþćĂćßĊóđóČęĂÖćøöĊÜćîìĞćĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïĒúąêŠĂđîČęĂÜ
ģ ÝĆ éÖćøýċ ÖþćđóČę ĂóĆ ç îćìĆ ÖþąßĊ üĉ êĔĀš ÖĆ ï ìč ÖÖúčŠ öđðŜ ćĀöć÷ǰēé÷đÞóćąÙîóĉ ÖćøǰñĎš ÿĎ ÜĂć÷č
ìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćøÝĞćđðŨî×ĂÜĒêŠúąïčÙÙúǰĒúąöčŠÜđîšîĔĀšìčÖÖúčŠöđðŜćĀöć÷öĊìĆÖþąÖćøéĞćøÜßĊüĉêêúĂéÝî
ÿćöćøëðøąÖĂïĂćßĊóóċęÜóćêîđĂÜĕéš öĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøßĊüĉê×ĂÜêîđĂÜĔĀšĂ÷ĎŠĔîÿĆÜÙöĕéš
Ă÷ŠćÜöĊÙüćöÿč× ÿćöćøëđñßĉâÿëćîÖćøèŤêŠćÜėǰìĊęđÖĉé×ċĚîĔîßĊüĉêðøąÝĞćüĆîĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰĒúąđêøĊ÷öóøšĂö
ÿĞćĀøĆïÖćøðøĆïêĆüĔĀšìĆîêŠĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜ×Šćüÿćø×šĂöĎúĒúąđìÙēîēú÷ĊÿöĆ÷ĔĀöŠĔîĂîćÙê ēé÷ÝĆéÖĉÝÖøøö
ìĊę öĊ đîČĚ ĂĀćÿĞ ćÙĆ âêŠ ćÜėǰđßŠ îǰÿč ×õćóÖć÷ĒúąÝĉ ê ÖćøðŜ ĂÜÖĆ î õĆ ÷÷ćđÿóêĉ é đóýýċ Öþć Ùč èíøøöĒúąÙŠ ćîĉ ÷ ö
ìĊę óċ ÜðøąÿÜÙŤ ÙüćöðúĂéõĆ ÷ĔîßĊ üĉ êĒúąìøĆ ó÷Ť ÿĉ î ñŠ ćîÖćøýċ ÖþćøĎ ðĒïïêŠ ćÜ ėǰĂćìĉ ǰÙŠ ć÷óĆ çîćìĆ ÖþąßĊ üĉ ê
ÖćøÝĆéêĆĚÜßöøößčöîčöǰÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöÿćöćøëóĉđýþêŠćÜ ėǰ
Ĥ ÝĆ éÖćøýċ ÖþćđóČę ĂóĆ ç îćÿĆ Ü ÙöĒúąßč ößîǰēé÷Ĕßš Ā úĆ ÖÿĎ ê øĒúąÖćøÝĆ éÖøąïüîÖćøđøĊ ÷ îøĎš
ĒïïïĎ øèćÖćøĔîøĎ ðĒïï×ĂÜÖćøòř ÖĂïøö ÖćøðøąßčöǰÿĆ ööîćǰÖćøÝĆ éđüìĊ ĒúÖđðúĊę ÷îđøĊ ÷îøĎš ÖćøÝĆ éÖĉ ÝÖøøö
Ýĉ êĂćÿćǰÖćøÿøš ćÜßč ößîîĆ Öðäĉ ïĆ êĉ ǰ ĒúąøĎ ðĒïïĂČę î ėǰìĊę đĀöćąÿöÖĆ ïÖúčŠ öđðŜ ćĀöć÷ǰĒúąïøĉ ïì×ĂÜßč ö ßî
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ÖúčŠöđðŜćĀöć÷ÿćöćøëđúČĂÖĔßšïøĉÖćøđóČęĂđ×šćëċÜēĂÖćÿìćÜÖćøýċÖþćĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšĕéšêćöÙüćöêšĂÜÖćø
ĤĦ ÿĞćøüÝǰüĉÝĆ÷ǰêĉéêćöðøąđöĉîñúéšćîÖćøĔßšÿČęĂđìÙēîēú÷ĊđóČęĂÖćøýċÖþćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ đóČęĂîĞćñú
öćĔßš ĔîÖćøóĆ çîćÜćîĔĀš öĊ ÙüćöëĎ Öêš ĂÜǰìĆ îÿöĆ ÷ ĒúąÿćöćøëÿŠ Üđÿøĉ öÖćøýċ ÖþćĒúąÖćøđøĊ ÷îøĎš êúĂéßĊ üĉ ê
×ĂÜðøąßćßîĕéšĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ

ĥ éšćîēÙøÜÖćøĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉǰĀøČĂēÙøÜÖćøĂĆîđÖĊę÷üđîČęĂÜÝćÖøćßüÜýŤǰ
ĥĢ ÿŠ Üđÿøĉ öĒúąÿîĆ ïÿîč îÖćøéĞ ćđîĉ îÜćîēÙøÜÖćøĂĆ îđîČę ĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞ ćøĉ ĀøČ ĂēÙøÜÖćø
ĂĆîđÖĊę÷üđîČęĂÜÝćÖøćßüÜýŤ
ĥģ ÝĆéìĞćåćî×šĂöĎúēÙøÜÖćøĒúąÖĉÝÖøøö×ĂÜǰÖýî ìĊęÿîĂÜÜćîēÙøÜÖćøĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉ
ĀøČĂēÙøÜÖćøĂĆ îđÖĊę÷üđîČęĂÜÝćÖøćßüÜýŤ đóČęĂîĞćĕðĔßšĔîÖćøüćÜĒñîǰÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúĒúąÖćøóĆçîćÜćî
ĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
îē÷ïć÷ĒúąÝčéđîšîÖćøéĞćđîĉîÜćîǰÿĞćîĆÖÜćîǰÖýîǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè óýǰģĦħĤ

Ģġ

ĥĤ ÿŠ Üđÿøĉ öÖćøÿøš ćÜđÙøČ Ă×Š ć÷ÖćøéĞ ćđîĉ îÜćî đóČę ĂÿîĆïÿîč îēÙøÜÖćøĂĆîđîČę ĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞ ćøĉ ǰ
đóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćöđ×šöĒ×ĘÜĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷
ĥĥ óĆçîćýĎî÷ŤÖćøđøĊ÷îßčößîßćüĕì÷õĎđ×ćǰ“ĒöŠôŜćĀúüÜ” đóČęĂĔĀšöĊÙüćöóøšĂöĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþć
îĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷êćöïìïćìĀîšćìĊęìĊęÖĞćĀîéĕüšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
ĥĦ ÝĆ éĒúąÿŠ Üđÿøĉ öÖćøđøĊ ÷îøĎš êúĂéßĊ üĉ ê ĔĀš ÿĂéÙúš ĂÜÖĆ ïüĉ ëĊ ßĊ üĉ ê×ĂÜðøąßćßîïîóČĚ îìĊę ÿĎ Ü
ëĉęîìčøÖĆîéćø ĒúąóČĚîìĊęßć÷×Ăï

Ħ éšćîÖćøýċÖþćĔîÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêš óČĚîìĊęđ×êđýøþåÖĉÝóĉđýþ ĒúąóČĚîìĊęïøĉđüèßć÷Ēéî
ĦĢ óĆçîćÖćøÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ĔîÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêš
Ģ ÝĆ éĒúąóĆ ç îćĀúĆ ÖÿĎ êøǰĒúąÖĉ Ý ÖøøöÿŠ Ü đÿøĉ öÖćøýċ ÖþćĒúąÖćøđøĊ ÷îøĎš ìĊę êĂïÿîĂÜðŦ âĀć
ĒúąÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜÖúčŠöđðŜćĀöć÷ øüöìĆĚÜĂĆêúĆÖþèŤĒúąÙüćöđðŨîóĀčüĆçîíøøö×ĂÜóČĚîìĊę
ģ óĆçîćÙčèõćóÖćøýċÖþćîĂÖøąïïøąéĆïÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîĂ÷ŠćÜđ×šö×šîĒúąêŠĂđîČęĂÜ đóČęĂĔĀš
ñĎšđøĊ÷îÿćöćøëîĞćÙüćöøĎšìĊęĕéšøĆïĕðĔßšðøąē÷ßîŤĕéšÝøĉÜ
Ĥ ĔĀšĀîŠü÷ÜćîĒúąÿëćîýċÖþćÝĆéĔĀšöĊöćêøÖćøéĎĒúøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷ĒÖŠïčÙúćÖøĒúąîĆÖýċÖþćǰ
Öýî êúĂéÝîñĎšöćĔßšïøĉÖćøĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜ
Ħģ óĆçîćÖćøÝĆéÖćøýċÖþćĒïïïĎøèćÖćøĔîđ×êóĆçîćđýøþåÖĉÝóĉđýþǰ
Ģ ðøąÿćîÙüćöøŠ üööČ ĂÖĆ ïĀîŠ ü÷ÜćîìĊę đÖĊę ÷ü×š ĂÜĔîÖćøÝĆ éìĞ ćĒñîÖćøýċ Öþćêćö÷č ìíýćÿêøŤ
Ēúąïøĉïì×ĂÜĒêŠúąÝĆÜĀüĆéĔîđ×êóĆçîćđýøþåÖĉÝóĉđýþ
ģ ÝĆ éìĞ ćĀúĆ ÖÿĎ êøÖćøýċ Öþćêćöïøĉ ïì×ĂÜóČĚ îìĊę ǰ ēé÷đîš îÿć×ćìĊę đðŨ îÙüćöêš ĂÜÖćø×ĂÜêúćéǰ
ĔĀšđÖĉéÖćøóĆçîćĂćßĊóĕéšêøÜêćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜóČĚîìĊę
ĦĤ ÝĆéÖćøýċÖþćđóČęĂÙüćööĆęîÙÜ ×ĂÜýĎî÷ŤòřÖĒúąóĆçîćĂćßĊóøćþãøĕì÷ïøĉđüèßć÷Ēéî ýòß
Ģ) óĆ çîćýĎ î÷Ť òř ÖĒúąóĆ çîćĂćßĊ óøćþãøĕì÷ïøĉ đüèßć÷Ēéî đóČę ĂĔĀš đðŨ îýĎ î÷Ť òř ÖĒúąÿćíĉ ê
ÖćøðøąÖĂïĂćßĊ óéš ćîđÖþêøÖøøö ĒúąýĎî÷Ť ÖćøđøĊ ÷îøĎš êš îĒïïÖćøÝĆ éÖĉ ÝÖøøöêćöĒîüóøąøćßéĞ ćøĉ ðøĆ ßâć
đýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷ÜǰÿĞćĀøĆïðøąßćßîêćöĒîüßć÷Ēéî éšü÷üĉíĊÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęĀúćÖĀúć÷
ģ) öčŠÜÝĆ éĒúąóĆçîćÖćøýċÖþćĂćßĊóēé÷ĔßšüĉíĊÖćøĀúćÖĀúć÷ ĔßšøĎ ðĒïïđßĉ ÜøčÖ đóČęĂÖćøđ×šćëċ Ü
ÖúčŠöđðŜćĀöć÷ đßŠî ÖćøÝĆéöĀÖøøöĂćßĊóǰÖćøðøąÿćîÙüćöøŠüööČĂÖĆïđÙøČĂ×Šć÷ǰÖćøÝĆéĂïøöĒÖîîĞćéšćîĂćßĊóǰ
ìĊęđîšîđøČęĂÜđÖþêøíøøößćêĉìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïïøĉïì×ĂÜßčößîßć÷ĒéîǰĔĀšĒÖŠðøąßćßîêćöĒîüßć÷Ēéî

ħǰéšćîïčÙúćÖø øąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøǰĒúąÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜìčÖõćÙÿŠüî
ħĢ ÖćøóĆçîćïčÙúćÖøǰ
Ģ óĆ çîćïč ÙúćÖøìčÖøąéĆï ìč ÖðøąđõìĔĀš öĊ ÿöøøëîąÿĎ Ü×ċĚ îĂ÷Š ćÜêŠ ĂđîČę ĂÜǰìĆĚ ÜÖŠ ĂîĒúąøąĀüŠ ćÜ
ÖćøéĞ ćøÜêĞ ćĒĀîŠ ÜđóČę ĂĔĀš öĊ đÝêÙêĉ ìĊę éĊ ĔîÖćøðäĉ ïĆ êĉ Üćîǰÿćöćøëðäĉ ïĆ êĉ ÜćîĒúąïøĉ ĀćøÝĆ éÖćøÖćøéĞ ćđîĉ îÜćî
×ĂÜĀîŠ ü ÷ÜćîĒúąÿëćîýċ Öþćĕéš Ă÷Š ćÜöĊ ðøąÿĉ ìíĉ õćó øüöìĆĚ ÜÿŠ Ü đÿøĉ öĔĀš ×š ćøćßÖćøĔîÿĆ ÜÖĆ é óĆ ç îćêîđĂÜ
đóČęĂđúČęĂîêĞćĒĀîŠÜĀøČĂđúČęĂîüĉì÷åćîą ēé÷đîšîÖćøðøąđöĉîüĉì÷åćîąđßĉÜðøąÝĆÖþŤ

îē÷ïć÷ĒúąÝčéđîšîÖćøéĞćđîĉîÜćîǰÿĞćîĆÖÜćîǰÖýîǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè óýǰģĦħĤ

ĢĢ

ģ óĆ çîćýċ Öþćîĉ đìýÖŤ ǰÖýîǰĔĀš öĊ ÿöøøëîąìĊę ÝĞ ćđðŨ îÙøïëš üîǰöĊ ÙüćöđðŨ îöČ ĂĂćßĊ óǰÿćöćøë
ðäĉ ïĆ êĉ Öćøîĉ đìýĕéš Ă ÷Š ćÜöĊ ýĆ Ö÷õćóǰđóČę Ă øŠ ü ö÷ÖøąéĆ ï Ùč èõćóÖćøÝĆ éÖćøýċ ÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċ Öþć
êćöĂĆí÷ćýĆ÷ĔîÿëćîýċÖþć
Ĥ óĆçîćĀĆüĀîšćǰÖýî êĞćïúĒ×üÜ ĔĀšöĊÿöøøëîąÿĎÜ×ċĚî đóČęĂÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøǰÖýî êĞćïúĒ×üÜǰ
ĒúąÖćøðäĉ ïĆ êĉ ÜćîêćöïìïćìõćøÖĉ ÝĂ÷Š ćÜöĊ ðøąÿĉ ìíĉ õćóǰēé÷đîš îÖćøđðŨ îîĆ ÖÝĆ éÖćøÙüćöøĎš ĒúąñĎš ĂĞ ćîü÷
ÙüćöÿąéüÖĔîÖćøđøĊ÷îøĎšđóČęĂĔĀšñĎšđøĊ÷îđÖĉéÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ
ĥ óĆçîćÙøĎ ÖýîǰĒúąïčÙúćÖøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøÝĆéÖćøýċÖþćĔĀšÿćöćøëÝĆéøĎðĒïïÖćøđøĊ÷îøĎšĕéš
Ă÷ŠćÜöĊÙčèõćó ēé÷ÿŠÜđÿøĉöĔĀšöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÝĆéìĞćĒñîÖćøÿĂîǰÖćøÝĆéÖøąïüîÖćøđøĊ÷îøĎšǰÖćøüĆé
ĒúąðøąđöĉîñúǰĒúąÖćøüĉÝĆ÷đïČĚĂÜêšî
Ħ óĆçîćýĆÖ÷õćóïčÙúćÖøǰìĊęøĆïñĉéßĂïÖćøïøĉÖćøÖćøýċÖþćĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšǰĔĀšöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë
ĒúąöĊÙüćöđðŨîöČĂĂćßĊóĔîÖćøÝĆéïøĉÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê×ĂÜðøąßćßî
ħ ÿŠÜđÿøĉöĔĀšÙèąÖøøöÖćø Öýî ìčÖøąéĆïǰĒúąÙèąÖøøöÖćøÿëćîýċÖþć öĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøïøĉĀćø
ÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöïìïćìõćøÖĉÝ×ĂÜǰÖýî Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
Ĩ óĆçîćĂćÿćÿöĆÙøǰÖýîǰĔĀšÿćöćøëìĞćĀîšćìĊęÿîĆïÿîčîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþć
êćöĂĆí÷ćýĆ÷ĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
ĩ óĆ çîćÿöøøëîąĒúąđÿøĉ öÿøš ćÜÙüćöÿĆ öóĆ îíŤ øąĀüŠ ćÜïč ÙúćÖø øüöìĆĚ ÜõćÙĊ đÙøČ Ă×Š ć÷ìĆĚ ÜĔî
ĒúąêŠćÜðøąđìýĔîìčÖøąéĆï ēé÷ÝĆéĔĀš öĊÖĉÝÖøøöđóČęĂđÿøĉöÿøšćÜÿĆöóĆîíõćóĒúąđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøìĞćÜćî
øŠüöÖĆîĔîøĎðĒïïìĊęĀúćÖĀúć÷Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĂćìĉǰÖćøĒ×ŠÜ×ĆîÖĊāćǰÖćøĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøóĆçîćðøąÿĉìíĉõćó
ĔîÖćøìĞćÜćî
ħģ ÖćøóĆçîćēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîĒúąĂĆêøćÖĞćúĆÜ
Ģ ÝĆéìĞ ćĒñîÖćøóĆ çîćēÙøÜÿøšćÜóČĚ îåćîĒúąéĞ ćđîĉ îÖćøðøĆ ïðøčÜÿëćîìĊę ĒúąüĆ ÿéč ĂčðÖøèŤ ĔĀš öĊ
ÙüćöóøšĂöĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćĒúąÖćøđøĊ÷îøĎš
ģ ïøĉ ĀćøĂĆ êøćÖĞ ćúĆ ÜìĊę öĊ Ă÷ĎŠ ìĆĚ ÜĔîÿŠ üîìĊę đðŨ î×š ćøćßÖćøǰóîĆ ÖÜćîøćßÖćøǰĒúąúĎ ÖÝš ćÜǰĔĀš đÖĉ é
ðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜÿčéĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
Ĥ ĒÿüÜĀćÙüćöøŠ üööČ ĂÝćÖõćÙĊ đÙøČ Ă×Š ć÷ìč ÖõćÙÿŠ üîĔîÖćøøąéöìøĆó÷ćÖøđóČę ĂîĞ ćöćĔßš ĔîÖćø
ðøĆïðøčÜēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîĔĀšöĊÙüćöóøšĂöÿĞćĀøĆïéĞćđîĉîÖĉÝÖøøöÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷
ĒúąÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøđøĊ÷îøĎšÿĞćĀøĆïðøąßćßî
ħĤ ÖćøóĆçîćøąïïïøĉĀćøÝĆéÖćø
Ģ óĆ ç îćøąïïåćî×š ĂöĎ ú ĔĀš öĊ Ù üćöÙøïëš ü îǰëĎ Öêš ĂÜǰìĆ î ÿöĆ ÷ ǰĒúąđßČę Ăöē÷ÜÖĆ î ìĆę ü ðøąđìý
Ă÷Š ćÜđðŨ îøąïïđóČę ĂĔĀš ĀîŠ ü÷ÜćîĒúąÿëćîýċ ÖþćĔîÿĆ ÜÖĆ éÿćöćøëîĞ ćĕðĔßš đðŨ îđÙøČę ĂÜöČ ĂÿĞ ćÙĆ âĔîÖćøïøĉ Āćøǰ
ÖćøüćÜĒñîǰÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúǰøüöìĆĚÜÝĆéïøĉÖćøÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷
Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
ģ đóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÜïðøąöćèǰēé÷óĆçîćøąïïÖćøÖĞćÖĆïǰÙüïÙčöǰĒúąđøŠÜøĆé
ÖćøđïĉÖÝŠć÷ÜïðøąöćèĔĀšđðŨîêćöđðŜćĀöć÷ìĊęÖĞćĀîéĕüš
îē÷ïć÷ĒúąÝčéđîšîÖćøéĞćđîĉîÜćîǰÿĞćîĆÖÜćîǰÖýîǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè óýǰģĦħĤ

Ģģ

Ĥ óĆçîćøąïïåćî×šĂöĎúøüö×ĂÜîĆÖýċÖþćǰÖýî ĔĀšöĊÙüćöÙøïëšüîǰëĎÖêšĂÜǰìĆîÿöĆ÷ǰĒúąđßČęĂöē÷Ü
ÖĆ îìĆę üðøąđìýǰÿćöćøëÿČïÙšîĒúąÿĂïìćîĕéš ìĆîÙüćöêš ĂÜÖćøđóČę Ăðøąē÷ßîŤ ĔîÖćøÝĆ éÖćøýċ ÖþćĔĀš ÖĆïñĎš đøĊ ÷î
ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
ĥ ÿŠ Üđÿøĉ öĔĀš öĊ ÖćøÝĆ éÖćøÙüćöøĎš ĔîĀîŠ ü÷ÜćîĒúąÿëćîýċ Öþćìč ÖøąéĆ ïǰøüöìĆĚ ÜÖćøýċ Öþćüĉ ÝĆ ÷
đóČę ĂÿćöćøëîĞ ćöćĔßš ĔîÖćøóĆ çîćðøąÿĉ ìíĉ õćóÖćøéĞ ćđîĉ îÜćîìĊę ÿĂéÙúš ĂÜÖĆ ïÙüćöêš ĂÜÖćø×ĂÜðøąßćßî
ĒúąßčößîóøšĂöìĆĚÜóĆçîć×ĊéÙüćöÿćöćøëđßĉÜÖćøĒ×ŠÜ×Ćî×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĒúąÿëćîýċÖþć
Ħ ÿøš ćÜÙüćöøŠ üööČ Ă×ĂÜìč ÖõćÙÿŠ üîìĆĚ ÜĔîðøąđìýĒúąêŠ ćÜðøąđìýǰĔîÖćøóĆ çîćĒúąÿŠ Üđÿøĉ ö
ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ǰĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê
ħ ǰÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšøąïïÿĞćîĆÖÜćîĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ & - PGGJDF ĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøǰđßŠîǰøąïïÖćøúćǰ
øąïïÿćøïøøèĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰøąïïÖćø×ĂĔßšøëøćßÖćøǰøąïïÖćø×ĂĔßšĀšĂÜðøąßčöǰđðŨîêšî
ħĥ ÖćøÖĞćÖĆïǰîĉđìý êĉéêćö ðøąđöĉîǰĒúąøć÷Üćîñú
Ģ ÿøšćÜÖúĕÖÖćøÖĞćÖĆïǰîĉđìýǰêĉéêćöǰðøąđöĉîǰĒúąøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîÖćøýċÖþćîĂÖøąïï
ĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ĔĀšđßČęĂöē÷ÜÖĆïĀîŠü÷ÜćîǰÿëćîýċÖþćǰĒúąõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷ìĆĚÜøąïïǰ
ģ ĔĀšĀîŠü÷ÜćîĒúąÿëćîýċÖþćìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìčÖøąéĆïǰóĆçîćøąïïÖúĕÖÖćøÖĞćÖĆïǰêĉéêćö Ēúąøć÷Üćî
ñúÖćøîĞćîē÷ïć÷ÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉǰĔĀšÿćöćøëêĂïÿîĂÜÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöîē÷ïć÷ĔîĒêŠúąđøČęĂÜĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
Ĥ ÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćøǰĒúąÿČęĂĂČęî ėǰìĊęđĀöćąÿöǰđóČęĂÖćøÖĞćÖĆïǰîĉđìýǰ
êĉéêćöǰðøąđöĉîñúǰĒúąøć÷ÜćîñúĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
ĥ óĆçîćÖúĕÖÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉøćßÖćøêćöÙĞćøĆïøĂÜÖćøðäĉïĆêĉøćßÖćøðøąÝĞćðŘ
×ĂÜĀîŠü÷ÜćîǰÿëćîýċÖþćǰđóČęĂÖćøøć÷ÜćîñúêćöêĆüßĊĚüĆéĔîÙĞćøĆïøĂÜÖćøðäĉïĆêĉøćßÖćøðøąÝĞćðŘǰ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîǰ
Öýî ĔĀšéĞćđîĉîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰđðŨîĕðêćöđÖèæŤǰüĉíĊÖćøǰĒúąøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîé
Ħ ĔĀš öĊÖćøđßČę Ăöē÷ÜøąïïÖćøîĉ đìýĔîìč ÖøąéĆ ïǰìĆĚ ÜĀîŠ ü÷Üćîõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖĂÜÙŤ ÖøǰêĆĚ ÜĒêŠ
ÿŠ üîÖúćÜǰõĎ öĉ õćÙǰÖúčŠ öÝĆ ÜĀüĆ éǰÝĆ ÜĀüĆ éǰĂĞ ćđõĂđ×êǰĒúąêĞ ćïúĒ×üÜǰđóČę ĂÙüćöđðŨ îđĂÖõćóĔîÖćøĔßš ×š ĂöĎ úǰ
ĒúąÖćøóĆçîćÜćîÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷

îē÷ïć÷ĒúąÝčéđîšîÖćøéĞćđîĉîÜćîǰÿĞćîĆÖÜćîǰÖýîǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè óýǰģĦħĤ
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