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भूमिका

परिवाि भनेको हाम्ो जीवनिा हािीले पमहलो पटक मिक्ा पाउने ठाउँ हो। िातामपताहरूले आफनो 

बच्ाहरूको मवकास तथा मिक्ािा िहतवपूर्ण भूमिका मनभाउँछन्। मिक्ा मवभाग (EDB) सबै 

िातामपताहरूलाई मनम्न सन्िे द्न चाहनछ:

1. मिक्ा परिवािबाट िुरू हुनछ। िातामपताहरू नै आफना बच्ाहरूको पमहलो तथा सवा्णमिक िहतवपूर्ण मिक्कहरू हुन्;

2. बच्ाको समभाििा, दकन्डिगाट्णनहरूले मनमचित रूपिा एउटा िहतवपूर्ण भूमिका मनभाएका हुनछन्, ति मिनीहरूले 

परिवािबाट पाउने मिक्ाको ठाउँ कमहलिै पमन मलन सक्नैन्।

दकन्डिगाट्णन जाने उिेिका 
बच्ाहरूलाई सहिोग गनने

िसै अवसििा हािी सन्िेका साथै बच्ाहरूसँग व्यवहाि गनने सीपबािे िातामपताहरूको धिान आकर्णर गिाउन चाहनछछँ।  

आफना बच्ाहरूलाई जीवन पि्णनत मिक्ाको जग बसालने एउटा साझा लक्ि प्ामतिका लामग िातामपता ि मवद्ालि मिलेि 

काि गनु्ण पनने ्मेिनछ। बच्ाहरूलाई उनीहरूको मवकास समबनिी आवशिकता पूिा गनने प्कािको जीवनको एउटा 

आनन्िि तथा मवमवि अनुभवहरू प््ान गिेि िो लक्ि प्ाति गन्ण सदकनछ, जसको फलसवरूप मिक्ाप्मत उनीहरूको रुमच 

जगाउन ि एउटा असल जीवन िापन गनने बानीहरू अपनाउन सहिोग गन्ण सदकनछ।

बच्ाहरूको पालनपोरर िातामपताको एउटा अनतरन्णमहत कत्णव्य हो ि बच्ाहरूको ्िेभाल गनु्ण एउटा कला हो। 

बच्ाहरूको सवसथ तथा सुिी मवकास समुनमचित गनने क्रििा समपूर्ण िातामपताहरूले एउटा सदक्रि भूमिका िेलनु हुनेछ भन्े 

हािी आिा िाखछछँ। िस पमुसतका िामथ िामनसहरूको िाि तथा सुझावको हार््णक सवागत ग््णछछँ। कृपिा तपाईकँो 

रटपपरी Kindergarten Inspection Section, Education Bureau, Wu Chung House, 213 Queen’s 

Road East, Wan Chai, Hong Kong िा पठाउनुहोला।
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पाठ 1

बाल मवकासबािे तपाई ँ
कमत जानु्हुनछ
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पाठ 1

तपाई ँदकन्डिगाट्णन बच्ाहरूका बािेिा जान्ु हुनछ?
उनीहरू के भनछन् ल सुनछँ त:
● िुरूका वर्णहरूिा, िेिो ििीिको वृमधि चाँ्डो गमतिा भिो। ििीि चलाउँ्ा सिनवि मसक्न तथा सथान समबनिी मवमभन् 

अविािराहरू जसतै िामथ वा तल, टाढा वा नमजक जसता कुिाहरूबािे बुझन िैले िेिै कसित गनु्ण पर्ियो। िलाई ्गुन्ण, उफ्रन, 

चढन, साइकल चलाउन िन लागर्िो। कृपिा िलाई हिेक द्न पिा्णति िािीरिक कसित गन्ण द्नुहोस् जसको सहािताले ि 

अगलो ि बमलिो हुन सके्नछु।         

बाल मवकासबािे तपाई ँकमत जान्ुहुनछ

● ि तीन वर्ण पुग्ा, लेख्न वा मचत्र कोन्णलाई िाम्िी पमेनसल सिाउन समक्नथें। िलाई सवतंत्र प्कािको मचत्र कोन्ण ि 

लेख्न थालनु भन्ा पूव्णको िेलहरू जसतै पले-्डो, मब्ड-थे्म्डङ आद्का लामग िेिै अवसि चामहनर्िो। चाि वा पाँच 

वर्णको बीचिा, आफनो औँला तथा पेमनसलिामथ मनिनत्रर िाम्ो हुन थालिो। िेिो सिनवििा पमन सिुाि हुन 

थालिो। तिसपमछ ि लेख्न तिाि भएँ।

● िेिो परिषकृत िािीरिक चाल क्िताहरूिा अभिास गन्ण िलाई िेिै िेलछनाहरूसँग िेलनु पर्ियो। िेलछनाहरू िेलनु 

ििाइलो लागर्िो। िसबाट िेिो बछमधिक मवकासिा पमन िद्दत पुगिो।  कुनै कुनै िेलछनाहरू, जसतै बलक ि पले-्डोद्ािा 

िेिो सृजनिीलता िुक्त हुन पाउँर्िो। पानी ि बालुवािा िेल्ा िेिो भावनाहरू िानत हुनथे। िेलका िाधििबाट 

मसक्ा आनन्िि मसकाइ वाताविर पाउथें, ि िलाई मछटो सोचन ि िाम्िी मसक्न सहिोग मिलर्िो!

         

● सव्णप्थि दकन्डिगाट्णनिा प्वेि ग्ा्ण, ि स-साना वाकिांिहरू िात्र भन् सकथें। िलाई आफँैसँग कुिा गन्ण ि ठूलाहरूले 

भनेका कुिाहरूको नक्कल गन्ण िन पर्ियो। दकन्डिगाट्णनिा, िैले िेल तथा िोल-पले ि कालपमनक िेल जसता 

कृिाकलापहरूको िाधििबाट मसके्न गथथें।  वर्ण मबत् ैजाँ् ा िेिो भामरक क्ितािा सिुाि हुँ्  ैगिो। कुनै बेला, ि बढी 

जरटल वाकिहरू तथा अिूत्ण िब्हरूको प्िोग ग्दै बढता प्भावकािी ढङगिा कुिाकानी गन्ण सके्न भएँ!
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पाठ 1 बाल मवकासबािे तपाई ँकमत जान्ुहुनछ

●  दकन्डिगाट्णनिा भना्ण भएपमछ, ि अमलक आति-केमनरित भएँ ि अरूको मवचाि वा िािरा बुझन समक्न मथएँ। 

दकन्डिगाट्णनका अनि बच्ाहरूसँग िेल्ा अरूसँग िेलमिलाप गन्ण आवशिक पनने उमचत व्यवहाि मसक्न सहािता 

पुगिो। िसै सिििा, िेिो आति मनिनत्ररिा सिुाि भिो ि सिूहको महससा हुँ् ा मनििहरूको पालन गन्ण जान्े भएँ।

●  िलाई सङगीत िन पर्ियो ि प्ाि िसिा ्ुडबथे। दकन्डिगाट्णनिा, िैले गाना गाउने, िुन सुनेि हललने तथा अरू 

बच्ाहरूसँग साङगीमतक िेल िेलने िेिै अवसिहरू पाएँ। िसबाट िेिो साङगीमतक कलािा बल द्न, सङगीतिा 

िेिो रुमचको मवकास गन्ण, ि िेिो कलपनाको मवकासिा सहिोग पुगिो!

●  िलाई कला ि हसतकला िन पर्ियो। दकन्डिगाट्णनिा, मिक्कहरूले िलाई हने्ण, मचत्र कोन्ण, अनवेरर गन्ण तथा मवमभन् 

कला सािग्ीहरूद्ािा सृजना गनने िछका द्नुहुनर्िो। ि आफनो वरिपरिका वसतुहरू प्मत बढी सचेत हुन थालेँ ि 

िसले ग्ा्ण िेिो सुझबुझ ि िसासवा्निा सहािता पुगिो। मवसतािै सँग, ि सािािर मचत्रहरू जसतै िामनस, घि, 

हवाईजहाज आद्को मचत्र बनाउन सके्न भएँ। िैले आफनो कलपनाद्ािा आफँैलाई व्यक्त गन्ण तथा िेिो आफनै मचत्र 

बनाउन सके्न भएँ।

●  दकन्डिगाट्णनिा प्वेि गनु्ण भन्ा पवू्ण, िलाई िाना िान, लुगा लगाउन ि चीजबीज मिलाउन ठूला िामनसहरूको 

सहािता चामहनर्िो। दकन्डिगाट्णनिा, िैले िाना िान, हात िुन, िुि पुछन, ि सविं िछचालि जान सके्न भएँ। आिा 

बुबा, कृपिा िलाई प्िास गनने िेिै अवसिहरू द्नुहोस्, जसले ग्ा्ण ि आफनो ्िेभाल िाम्िी गन्ण सके्न ि असल 

व्यमक्तगत सिसफाइका आ्तहरू अपनाउन सके्न हुनछु।

● िुरूका वर्णहरूिा, िैले जीवनका वासतमवक अनुभवहरूबाट मसक्न पाएँ। िेिो वरिपरिको वसतुहरूको छानमबन गन्ण 

िैले िेिो इमनरिि िमक्तको प्िोग गन्ण थालेँ, जसतै िैले आफनो आँिाले हने्ण, हातले कुनै वसतुिा छुन तथा चलाउन 

थालेँ। िुरूिा, िैले अनतर्ा्णनद्ािा वसतुहरूको अ्डकल लगाउथें। अरूसँग कुिाकानी ग्ा्ण िेिो अनुभविा सुिाि हुँ्  ै

जाँ्ा, अिूत्ण तक्ण  ि अविािराहरू जसतै िब् तथा सङकेतहरू िाम्िी बुझन थालेँ।

िातामपताहरूले मनम्न कुिाहरूको धिान िाख्नुपछ्ण:
प्तिेक बच्ाको वृमधि तथा मवकास एउटै हुनछ, ति प्तिेकको मवकास आ आफनै गमतिा हुनछ।  हिेक 

बच्ा अलग हुने भएकोले, एका अका्णिा बच्ाहरूको तुलना न गनु्णहोस्।
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पाठ 2

तपाईकँो बच्ाहरूलाई 
सुिी भएि हुक्ण न कसिी 
सहिोग गनने
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पाठ 2

ििीि, बुमधि तथा भावनाको क्ेत्रिा एउटा सनतुमलत मवकासद्ािा नै सवसथ तथा 
सुिी वृमधि हुन सकछ।

तपाईकँो बच्ाहरूको िािीरिक सवासर्िको ्िेभाल

● बच्ाहरूिा चाँ्डो सुते् तथा मबहान चाँ्ड ैउठने आ्त बसाउनुहोस्

● उनीहरूलाई पिा्णति मन्ाउन द्नुहोस्

● बस्ा ि उठ्ा ििीिको अवसथाबािे उमचत तरिका मसकाउनुहोस्।

● व्यमक्तगत सिसफाइबािे उनीहरूको र्ानिा वृमधि गनु्णहोस्

● उनीहरूलाई एउटा सनतुमलत तथा ताजा िानेकुिा उपलबि गिाउनुहोस्

तपाईकँो बच्ाहरूलाई सुिी भएि हुक्ण न 
कसिी सहिोग गनने

● उनीहरूलाई िाना िाने पिा्णति सिि द्नुहोस् 

● मनम्न अनुसािका असल िानपानका आ्तहरू बसाउन सहिोग गनु्णहोस्:

  ➢ एउटा सनतुमलत िानपान कािि गनने

  ➢ मनिमित सिििा रठक्क िात्रािा िाना िाने

  ➢ िेिै िाजा िाइ िहने बानी नगनने

  ➢ िाना िानुभन्ा पमहला हात िुने

  ➢ िाना नफिाँके्न

● घि तथा वरिपरि सिुमक्त िहने उपािहरू अपनाउनुहोस्।

 ➢ बच्ाहरूको लामग वाताविरिा अवमसथत समभामवत ितिाहरूको पत्ा लगाउनुहोस्।

● उनीहरूको सिनवि तथा सव-्िेभाल क्ितािा मवकास गनने उद्देशिले उनीहरूलाई आफनो ्िेभाल आफँै 

गन्ण, जसतै लुगा लगाउन, चीजबीज मिलाउन सहिोग गनु्णहोस्।

● उनीहरूलाई पिा्णति िािीरिक कृिाकलाप गन्ण द्नुहोस्।
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... 2 तपाईँको बच्चाहरूलाई 
न

तपाईकँो बच्ाहरूको बछमधिक मवकासलाई सहज बनाउनुहोस्
● आफना बच्ाहरूसँग कुिाकानी गनने िेिै अवसिहरू मलनुहोस्। उनीहरूलाई आफनो मवचाि तथा िाि सवतंत्र भएि 

व्यक्त गन्ण िुलला प्कािका प्श्नहरू गनने गनु्णहोस्।

● उनीहरूको कुिा िैि्णता साथ सुन्ुहोस् तथा उनीहरूको मवचाि ि भावनालाई बुझने प्िास गनु्णहोस्।

● आफना बच्ाहरूलाई उपिुक्त िाग्ण्ि्णन गनु्णहोस्, ि ्मैनक जीवनिा उनीहरूले मसकेका कुिाहरू अरूलाई बताउन 

प्ोतसाहन गनु्णहोस्।

● बच्ाहरूसँग मनिमित रूपिा पुसतकालि जाने गनु्णहोस्, ि पढाइिा उनीहरूको रुमच जगाउन सँगै बसेि पुसतकहरू 

पढनुहोस्।

● उनीहरूलाई प्ाि सङगीत सुन् द्नुहोस्। िसबाट उनीहरूको भावना, धिान ि कलपनािा िद्दत पुग्ेछ।

● आफना बच्ाहरूसँग बढी सिि िेलेि मबताउनुहोस्।

 ➢ उनीहरूलाई कुनै कुिािा अगुवाइ गन्ण द्नुहोस् तथा उनीहरूको सृजनिीलता ि कलपना िमक्तको   

 मवकासिा सघाउ पुिा्णउने उद्देशिले अमत िेिै मन्नेिनहरू ि िोकटोकहरू न गनु्णहोस्। 

● आफना बच्ाहरूका लामग कसिी िेलछना छान्े भन्े समबनििा सािानि सुझावहरू:

  ➢ उनीहरूको क्िता अनुसाि िेलछना छान्ुहोस्

  ➢ उनीहरूको रुमच अनुसाि िेलछना छान्ुहोस्

  ➢ तीिो तथा िारिलो िाले ि स-साना भागहरू हुने निोजनुहोस् ि िेलछनाका लामग प्िोग गरिएको वसतु  

 पमन सुिमक्त हुन पछ्ण 

  ➢ उनीहरूको सृजनिीलता िुक्त गन्ण मवमवि तथा िुलला सािग्ीहरूको प्िोग गनु्णहोस् 

  ➢ आफनै िेलछनाहरू तिाि गन्ण घिेलु सिसािान तथा पुनः प्िोग गरिने वसतुहरूको प्िोग गनु्णहोस्

● तपाईकँो बच्ाहरू उनीहरूको िेलछनासँग िेमलिहँ् ा, मनम्न कुिाहरूिा धिान द्नुहोस्:

  ➢ एकै सिििा उनीहरूलाई िेिैवटा िेलछना न द्नुहोस्

  ➢ िेमल सकेपमछ सबै कुिा मिलाएि िाख्न प्ोतसाहन गनु्णहोस्

  ➢ आफनो िेलछनाहरूको क्ि गिेि िाख्न तथा निाँ पाएपमछ पिुानो िेलछना नफिाँक्न मसकाउनुहोस्

● आफनो बच्ाहरूको लामग उपिुक्त टेमलमभजन काि्णक्रि तथा कमपिुटि िेलहरू िोजनुहोस्। सँगै बसिे रटभी हनेु्णहोस् ि 

आवशिक भएिा बुझाउने गनु्णहोस्। उनीहरूलाई रटभी हे् ा्ण वा कमपिूटििा हे् ा्ण आफनो आँिा बचाउने उमचत तरिका 

मसकाउनुहोस्।

● उनीहरूको जीवनको अनुभविा वृमधि गनने उदे्दशिले बच्ाहरूलाई भ्रिर वा प््ि्णनीहरूिा लाने गनु्णहोस्। बच्ाहरूको 

सािानि र्ानिा मवसताि गन्ण उनीहरूसँग सान्रभ्णक मवरििा छलफल गनने गनु्णहोस्।

तपाईकँो बच्ाहरूलाई सुिी भएि हुक्ण न 
कसिी सहिोग गनने

पाठ 2
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तपाईकँो बच्ाहरूलाई सुिी भएि हुक्ण न 
कसिी सहिोग गनने

पाठ 2

तपाईकँो बच्ाको भावनातिक तथा व्यवहािातिक मवकासबािे धिान पिुा्णउने 
● सब ै बच्ाहरूलाई िािा ि सहिोगको जरूित प््णछ। तपाईलँ े उनीहरूको विैमक्तक मविरेता मसवकानु्ण पछ्ण ि 

उनीहरूलाई मवमिष्ट तथा उपिकु्त प्ोतसाहन प््ान गनु्ण प््णछ। उनीहरूलाई आफनो आति समिान मनिा्णर गन्ण सहिोग 

गनु्णहोस।्

● अरूलाई समिान कसिी गनने भनिे उनीहरूल े मसकु्न भन्ा पमहला बच्ाहरूलाई पमन समिान गन्ण आवशिक हुनछ। 

उनीहरूल े के भनछन ् भनिे सनु्हुोस,् ि उनीहरूको भावनाको समिान गनने तथा बझुन े प्ित् गनु्णहोस।् िसबाट 

बच्ाहरूलाई आफनो आति समिानको मनिा्णर गन्ण िद्दत पगुछ।

● बच्ाहरूलाई अरूको नक्कल गन्ण िन पछ्ण। ठूला िामनसहरू सिैँ  उनीहरूको आ्ि्ण बनिे ्िेाउन ुपछ्ण। िा् िाख्नहुोस,् 

तपाईकँो कि्ण तपाईकँो बोली भन्ा बढी िमक्तिाली हुनछ।

● परिवािका स्सिहरू िाझ असल व्यवहाि तथा िलेमिलाप भनकेो बच्ाहरूल ेसिुमक्त िहससु गनने आिािहरू हुन।् 

एका अका्णिा िाम्ो स्हेपरू्ण वाताविरिा हुक्ण न ेबच्ाहरू भावनातिक रूपिा बढता मसथि हुन सकछन।्

● बच्ाहरूल ेप्ाि कुिाहरू आमंिक रूपिा बझुन ेगछ्णन।् उनीहरूल ेके ि कसिी गनु्ण पछ्ण भन् ेसन्भ्णिा तपाईलेँ ििै्णता साथ 

पिैू उनीहरूको िाग््ण ि्णन गनु्णपछ्ण। तपाईलँ ेद्न ेमन्नेिनहरू सपष्ट तथा मनर््णष्ट हुनपुछ्ण, जसत ै“िलेछनाहरू नहिाउ” 

भनु्को साटो “कृपिा िलेछनाहरू बासकेटिा थनकिाउ” भनु्होस।्

● आफना बच्ाहरूलाई ला्ड े बनाउन ु वा छा्डा छोडनाल े सही गलत छुट्ाउन े उनीहरूको क्ितािा बािा उतपन् 

गिाउँछ। िद् उनीहरूको व्यवहाि ितिनाक, िलबली िचाउन ेवा धविंातिक हुन गएिा, तपाईलेँ तरुूनत ैिोकु्न पछ्ण।

● तपाईकँो बच्ाहरूलाई व्यमक्तगत आलोचना गनु्ण भन्ा भएको गलतीिा औँलिाउनहुोस,् जसत ै“मतिी अतिनत ििाब 

बच्ा हछ” नभनिे “मतिी िुिी छैनछ भन् ेिलाई थाहा छ, ति फूल्ानीिा आफनो रिस पोख्न ुउमचत होइन” भन् ेगनु्णहोस।्

● तपाईलँाई आफनो बच्ाहरूको व्यवहाि ठीक नलाग् सकछ, तिैपमन तपाईलँे उनीहरूको भावनाको क्ि गनने प्िास 

गन्ण सकु्नहुनछ।

● तपाईकँो बच्ाहरूलाई अपिानजनक, धवंिातिक वा आक्रािक व्यवहाि अपनाउनु भन्ा आफनो भावनालाई िब्िा 

व्यक्त गन्ण प्ोतसाहन गनु्णहोस्।

● तपाईकँो बच्ाहरूको भावनालाई बामहि आउन द्न उपिुक्त िनोिञ्जक कृिाकलाप तथा िेलहरूको व्यवसथा 

गनु्णहोस्। जसतै, उनीहरूलाई कुनै पाक्ण िा लगेि मनमसफक्र भएि ्गुन्ण वा िेलन द्नुहोस्।

● तपाईकँो बच्ाहरूलाई ससानो कुिाहरूिा िोजने अवसि द्नुहोस्। उ्ाहिरको लामग, उनीहरूको लुगाको िङग 

िोजन द्नुहोस्, ि िात्र उनीहरूले आफनो समिान भएको ठान्ेछन् ि सवतंत्रताको आनन् उठाउन सकछन्।

िातामपताहरूले मनम्न कुिाहरूको धिान िाख्नुपछ्ण:

बच्ाहरू हुकँ्र् ैगएपमछ, मसके्न वा जीवनको वासतमवक परिमसथमतिा उनीहरूलाई सिसिाहरू पन्ण सकछ। िी िधिे िेिैजसो 

सिसिाहरू गमभीि वा सथािी प्कािका हुँ् नेन्। उनीहरूलाई उपिुक्त तथा सिििै सहिोग उपलबि गन्ण चाहिेा िसता 

सिसिाहरूको सिािान गन्ण सदकनछ।  तपाई ँअतिामिक मचमनतत हुनु हुँ् नै, बरु सकेसमि चाँ्डो मवद्ालिको प्िानाधिापक, 

मिक्क वा समबमनित व्यावसामिक व्यमक्तलाई समपक्ण  ग्दै एउटा सकािातिक एवं सवीकाि्ण िाग्ण अपनाउन सकु्नहुनछ 

(परिमिष्ट 1 हनेु्णहोस्)। िसिी मिलेि, तपाईलँे एउटा सिािान मनकालन सकु्नहुनछ जसको फलसवरूप, तपाईकँो बच्ाहरूको 

सवसथ तथा सुिी मवकासिा टेवा पुग् जानेछ।



18 19

पाठ 3

असल दकन्डिगाट्णन 
भनेको के हो
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पाठ 3 असल दकन्डिगाट्णन भनेको के हो

वाताविर तथा सुमविाहरू

● एउटा सिुमक्त तथा सवचछ भछमतक वाताविर

● िेलन पुग्े फिादकलो ठाउँ

● मवमभन् िाले िेलछना तथा मसकाइ सािग्ीहरू

● बच्ाहरूको आवशिकताको पूरत्ण गनने व्यापक मिक्र सुमविा तथा सािग्ी 

● मसक्निा सहािता पुग्े एउटा उतप्ेिक वाताविर

मवद्ालि व्यवसथापन

● मिक्ा अधिा्िे ि मिक्ा मनििावली (Education Ordinance and Education Regulations) को पालन 

गनु्णहोस्।

● ्ता्ण प्िारपत्र तथा िुलक प्िारपत्र मवद्ालि परिसििा प्सट ्मेिने ठाउँिा टाँस्ुहोस्।

● कक्ा कोठािा अनुिमत प्ाति मवद्ाथथी सङखिा प्तिेक कक्ाको प्सट ्मेिने ठाउँिा टाँस्ुहोस्।

● मिक्ा मनििावली (Education Regulations) का आिाििा मिक्कहरू मनिुक्त गनु्णहोस्।

● बच्ाहरूका लामग उमचत प्कािले िानेकुिा तथा िातािातको प्बनि गनु्णहोस्।

● पाि्िथी बन्ुहोस्। मवद्ालिको सञ्ालन, मवकास तथा भमवषिको िोजना समबनििा िामनसहरूलाई जानकािी 

द्नुहोस्।

मवद्ालिको लक्ि

● सािामजक मवकासको अनुरूप हुनुपछ्ण

● िातामपताहरूले सवीकानने हुनुपछ्ण
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पाठ्यक्रिको उदे्दशि
● हङकङको पूव्ण प्ाथमिक मिक्ा नीमत एवं बाल मवकासका मविेरताहरूको अनुरूप हुनुपछ्ण

● बच्ाहरूको सकािातिक मसकाइ व्यवहाि तथा असल चालचलनको प्वधि्णन गनने हुनुपछ्ण

● सवा्णङगीर तथा सनतुमलत मवकासको लक्ि प्ाति गन्ण बच्ाहरूको पालनपोरर गनने हुनुपछ्ण

पाठ्यक्रिका मवरिवसतु
● बच्ाहरूको क्िता, रुमच तथा िाचँोहरूको आिाििा मिि ुकेमनरित पठनपाठन कृिाकलापहरूको आिोजन गनु्णहोस।्

● बच्ाहरूलाई िेल तथा कृिाकलापहरूका िाधििबाट ििाइलो प्कािले मसक्न द्ने

● बच्ाहरूको सािामजक सीप तथा सृजनिीलताको मवकास गनने कृिाकलापहरू उपलबि गनने

● बच्ाहरूका लामग प्तिके द्न पिा्णति साङगीमतक तथा िािीरिक कृिाकलापहरूको व्यवसथा गनने

मिक्र तथा पठनपाठन

● मिक्कहरूलाई व्यावसामिक र्ान तथा भावले भरिपूर्ण बनाउनु पछ्ण।

● मिक्कहरू मित्रवत तथा िैि्ण हुनु पछ्ण, बच्ाहरूसँग एउटा असल समबनि सथामपत गन्ण सके्न हुनुपछ्ण।

● उनीहरूको सविं मसके्न क्ितािा सिुाि गनने उदे्दशिले बच्ाहरूलाई प्तिेक द्न उनीहरूको आफनै कृिाकलाप िोजने 

िछका द्नुपछ्ण। 

● मिक्कहरूले वैिमक्तक मभन्ताहरूको क्ि ग्दै सो अनुसाि िाँचो पिूा गनु्ण प््णछ।

● मिक्कहरूले पठनपाठन क्ेत्र ि िेल सािग्ीहरूको स्पुिोग गनु्ण पछ्ण।

● बच्ाहरूको क्िताको अनुकूल हुने गिी घििा गनने कािहरूको िात्रा उपिुक्त हुनुपछ्ण तथा मवमवि प्कािको हुनु पछ्ण।

असल दकन्डिगाट्णन भनेको के होपाठ 3
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पाठ 3

मसकाइ िूलिाङकन

● िूलिाङकनहरू बाल मवकासको मसधिानत बिोमजि हुनुपछ्ण। एउटै कक्ाका समपूर्ण बच्ाहरूले एकै सतिको नमतजा

्िेाउन सकछन् भनेि अपेक्ा न गनु्णहोस्, ि उनीहरूलाई एकअका्णिा तुलना पमन न गनु्णहोस्।

● मवमभन् क्ेत्रिा बच्ाहरूको काि्ण समपा्न तथा प्गमतको मनिनति अवलोकनका आिाििा उनीहरूको िूलिाङकन 

हुनुपछ्ण। म्डकटेिन, जाँच वा पिीक्ाहरूलाई िूलिाङकनका आिािका रूपिा प्िोग गनु्ण हुँ् नै।

● िातामपताहरूलाई िूलिाङकन प्दक्रिािा सािेल गिाउनुहोस्। जसतै, घििा बच्ाहरूले कसतो गछ्णन् भनेि

मवद्ालििा िेक्ड्ण िाख्ने उदे्दशिले जानकािी मलन िातामपताहरूलाई बोलाउनुहोस्।

असल दकन्डिगाट्णन भनेको के हो

िश ा िव भागले े क वष आ ना ब ाह को लािग िक रगाटन वा िशशु 
ा हार के  ह को रोजाइ गन मातािप ताह को लािग िक रगाटन तथा 

िक रगाटन-सह-िशशु ा हार के  ह को िव वरण (P ro f i l e  o f 
Kindergartens and Kindergarten-cum-Child Care Centres) 

कािशत गछ। ोफाइलमा िदइएका जानकारीह मा िव ालयको भूिमका 
तथा िवशेषताह , शु , कम चारीह को यो ता, पा मबारे जानकारी, 
िव ार् थी सङ् ा, िव ार् थीह  र िश कह को अनुपात, िव ालयमा 
उपल  सुिवधाह  पदछन्। उ  ोफाइल EDB को े ीय िश ा काया 
लयह , गृह मािमला िव भागको साव जिन क सोधपुछ सेवा के , ा  

िव भागको मातृ िशशु ा  के  ह , सामािज क क ाण िव भागको 
एकीकृत प रवार सेवा के , र साव जिन क पु कालयह मा उपल  छ। 
मातािप ताह ले िन  वेबसाइटह मा पिन हेन स ु छ: 
http://www.edb.gov.hk वा http://www.chsc.hk/kindergarten/ 
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पाठ 4

िातामपताहरूले आफना 
बच्ाहरूलाई मवद्ालि 
जीवन िुरू गन्ण कसिी 
िद्दत गन्ण सकछन्
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िातामपताहरूले आफना बच्ाहरूलाई 
मवद्ालि जीवन िुरू गन्ण कसिी िद्दत गन्ण 
सकछन्

दकन्डिगाट्णनको मिक्ाले बच्ाहरूको निाँ चिरको िुरूवात हुनछ।  बच्ाहरूलाई 
मवद्ालिको जीवनिा घुलमिल हुन सहािता गन्ण मवद्ालि तथा िातामपताहरू 
मिलिे काि गन्ण अतिनत जरूिी हुनछ। तपाईकँो बच्ाले मवद्ालि अधििन गनु्ण 
भन्ा पमहला तथा प्ािममभक चिरिा, तपाईलँे मनम्न प्कािले उनीहरूको 
मवद्ालि जीवनको तिािी गन्ण सहािता गन्ण सकु्नहुनछ:

● घििा, बच्ाहरूलाई उनीहरूको आति मनभ्णिता क्ितािा मवकास गनने िेिै अवसिहरू द्नुहोस्, जसतै:

 ➢ लुगा लगाउने: बटन, जीप लगाउने, जुत्ाको दफता बाँध्े

 ➢ चीजबीजहरू मिलाएि िाख्ने

 ➢ पमसना पुछने तथा नाकको ससँगान पुछने

 ➢ िाना िाने टेबलको उमचत तछि तरिकाहरू

 ➢ द्सा मपसाप गनने

● ्मैनक जीवनिा, आफना बच्ाहरूलाई मनम्न कुिाहरू मसके्न अवसि द्नुहोस्:

 ➢ धिान द्एि सुन्े

 ➢ प्श्नहरूको जवाफ द्ने

 ➢ आफनो िाँचो व्यक्त गनने

 ➢ अरूसँग मिलिे बस्े

● मवद्ालि िुरू हुनु पूव्ण निाँ मिक्क तथा वाताविरसँग परिमचत हुने उदे्दशिले िातामपताहरू, आफना बच्ाहरू सँगै 

मवद्ालिको “अमभिुमिकिर द्वस” वा “अमभिुमिकिर सतिाह” साथै अनि घुलमिल काि्णक्रिहरूिा सहभागी हुनु 

पछ्ण।

पाठ 4
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िातामपताहरूले आफना बच्ाहरूलाई 
मवद्ालि जीवन िुरू गन्ण कसिी िद्दत गन्ण 
सकछन्

● बच्ाहरूसँग मवद्ालि परिसि वरिपरि घुिेि निाँ वाताविरिा उनीहरूलाई परिमचत बनाउनुहोस्।

● मवद्ालिको मवमभन् सुमविाहरूको प्िोग गन्ण आफना बच्ाहरूलाई मसकाउनुहोस्।

● आफना बच्ाहरूलाई गाम्ड मलन ि पुिा्णउन आउने व्यवसथाबािे बुझाइद्नुहोस् ि उनीहरूलाई सिुक्ातिक 

उपािहरूबािे िा् द्लाउनुहोस्। मवद्ालि पमछ उनीहरूलाई मलन जाने भनेि बताउनुहोस् जसले ग्ा्ण उनीहरू 

सुिमक्त िहसुस गन्ण सकछन्।

● आफना बच्ाहरूलाई मवद्ालिका अनि साथीहरूसँग िेलमिलाप गन्ण प्ोतसाहन गनु्णहोस्।  सोही सिि अरू 

िातामपताहरूसँग पमन मचनजान गनने प्िास गनु्णहोस्।

● आफनो बच्ाहरूको मिक्कसँग मनकट समपक्ण  बनाउनुहोस्।

● प्तिेक द्न आफना बच्ाहरूसँग कुिाकानी ग्दै, उनीहरूको भावना तथा सकूले जीवनको अनुभवहरूबािे कुिाकानी 

ग्दै तथा कुनै आिंका भए सोको मनवािर ग्दै उमनहरूलाई सुिमक्त िहसुस गिाउनुहोस्। िसबाट उनीहरूलाई 

िुरूको घुलमिल हुने सिििा समजलै पाि गन्ण िद्दत पुगछ।

बच्ाल ेदकन्डिगाट्णन जीवनिा सािना गनु्ण पनने िमुशकलहरूलाई बझुने

● बच्ाहरूलाई मवद्ालि जीवनको िुरूिा कमतपि कुिाहरूिा बानी गन्ण गाह्ो हुन सकछ, जसतै:

 ➢ घिबाट टाढा हुने

 ➢ िातामपताहरूबाट अलग हुने

 ➢ अपरिमचत वाताविर

 ➢ अपरिमचत िामनसहरू (मिक्क तथा अनि बच्ाहरू) को सिूहसँग मिलजुल गनने 

 ➢ िेिै फिादकलो ठाउँिा पुगे्

 ➢ मनिमित तामलकाको पालन गनने

 

पाठ 4
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पाठ 4

● मवद्ालि सत्रको िुरूिा बच्ाहरूले असािानि प्कािको व्यवहाि ्िेाउन सकछन्, जसतै:

➢ िातामपताहरूसँग असािािर ढङगिा टामँसने तथा भि पनने

➢ अमत थदकत हुने

➢ समजलै झकयो िान्े

➢ घिीघिी औँला चुस्े

➢ कुनै मविेर कािर मबना ओछ्ानिा मपसाप गनने

तपाईकँो बच्ाले निाँ वाताविर अनुसाि आफूलाई ढाली नसकेको कािरले िी सबै कुिाहरू असथािी हुन सकछन्। तपाईलँे तिमत 

मचनता मलनु प्दैन ि तपाई ँि मवद्ालिको िेि्िे तथा िाग्ण्ि्णनिा तपाईकँो बच्ा मवसतािै निाँ वाताविरिा घुलमिल हुन सके्नछ।

● िद्, तपाईलँे समपूर्ण तिािीहरू ग्ा्ण ग्दै पमन, तपाईकँो बच्ा रूने तथा मवद्ालि जान ्डिाउने भए:

➢ तिमत िेिै मचनता नमलनु दकनभने निाँ वाताविरिा बच्ाहरू फिक फिक प्कािले घुलमिल हुने ग््णछन्।

➢ ्डि ने्िेाउनुहोस् वा आफनो बच्ालाई िाम्ो चालचलन ्िेाउन केही कुिा द्एि नफकाउनुहोस्।

➢ उनीहरूलाई मवसतािै फकाएि मिक्कको ्िेिेििा लगाउनुहोस्।

➢ मवद्ालि जीवनिा घुलमिल हुन अमलक सिि द्नुहोस्।

➢ उमचत सहिोग तथा प्ोतसाहन द्नुहोस्, ि उनीहरूको सकूले जीवनबािे कुिाकानी गनु्णहोस्।

➢ मवद्ालििा तपाईकँो बच्ाहरूको व्यवहािबािे बुझन आवशिक भएिा मिक्कहरूसँग मनकट समपक्ण  बनाउनुहोस्,

तथा बच्ाहरूको भलाईको लामग उनीहरूसँग मिलेि काि गनु्णहोस्।

िातामपताहरूले आफना बच्ाहरूलाई 
मवद्ालि जीवन िुरू गन्ण कसिी िद्दत गन्ण 
सकछन्
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निा ँपसुताको पालनपोररका 
लामग घि-मवद्ालिको 
सहिोमगता

पाठ 5
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निाँ पुसताको पालनपोररका लामग 
घि-मवद्ालिको सहिोमगता

िातामपता तथा मवद्ालि मिलेि काि गनने साझे्ािहरू हुन्। बच्ाहरूको सवसथ मवकास 

समुनमचित गन्णलाई, मवद्ालिलाई िातामपताको सहिोगको आवशिकता प््णछ। तिसकािर, 

मवद्ालििा आफना बच्ाहरूको पढाइबािे थाहा पाउन िातामपतालाई सहिोग गन्ण घि ि 

मवद्ालिको एउटा मनकट समबनि सथामपत गनु्ण पछ्ण, जसको फलसवरूप ्वुै पक्हरू िाझ 

सिनविको मवसताि हुन जानेछ। िातामपताको सदक्रि सहभामगताले घि-तथा मवद्ालि िाझ 

सहिोगिा वृमधि हुन सकछ:

●  मवद्ालिको वाताविर तथा पाठ्यक्रिको व्यवसथाबािे िाम्िी बुझन मवद्ालििा जाने गनु्णहोस्।

●  तपाईकँो बच्ाहरू मवद्ालििा कसिी पढछन् हनेु्णहोस्।

●  बाल मिक्र तथा मवकासको मविेरताहरूबािे जान्ुहोस्। चा्ँड ैआफना बच्ाहरूलाई लेख्ने काि द्ने अनुिोि न 

गनु्णहोस्, अथवा म्डकटेिन, जाँच ि पिीक्ा जसता अनुपिुक्त सािनहरूको प्िोग गरि बच्ाहरूको पढाइको 

िूलिाङकन न गनु्णहोस्।

●  मवद्ालिा आिोमजत िातामपताहरूको कृिाकलाप जसतै िातामपता मिक्क सङगठन, मिक्ा गोष्ी, िातामपता 

बच्ाको कृिाकलाप, तथा भलिूनटि एज पिेेनट सहिोगी आद्िा सहभागी बनु्होस्। 

●  मवद्ालििा तपाईकँो बच्ाहरूको ्मैनक अनुभवहरूबािे बुझनलाई मिक्कहरूसँग मनकट समपक्ण  बनाइ िाख्नहुोस्।

●  िातामपताको ह्ान्डबूक तथा मवद्ालिबाट मनकालेको सूचनािा भएको जानकािी पढनुहोस्। आवशिक प्ा्ण 

मवद्ालििा सञ्ाि गन्ण िातामपताको निूजलेटि, बच्ाहरूको ह्ान्डबूक आद्को प्िोग गनु्णहोस्। 

●  िद् तपाईकँो बच्ाहरू कुनै प्कािको िाद्वसतु, तापक्रि, ्मैनक प्िोगको सािान वा िेलछना आद्सँग एलरज्णक 

भए, तपाईलँे उपिुक्त व्यवसथा गन्ण मवद्ालििा िबि गनु्ण पछ्ण।

●  मवद्ालिद्ािा उपलबि गरिएको सञ्ाि िाधििहरूको प्िोग गनु्णहोस्। मवद्ालिको मवकासिा टेवा पुिा्णउन 

सकािातिक प्मतदक्रिा तथा सुझावहरू द्ने गनु्णहोस्। 

पाठ 5
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व्यापक तथा ििाइलो 
पठनपाठनद्ािा
बच्ाहरूको क्िताको 
मवकास

पाठ 6
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व्यापक तथा ििाइलो पठनपाठनद्ािा
बच्ाहरूको क्िताको मवकास

पाठ 6

िातामपताहरूले आफना बच्ाहरूलाई मनम्न कुिािा प्ोतसाहन प््ान गनु्ण पछ्ण:

● एउटा मजर्ासु िन बनाउन

● िोज मबन गन्ण

● उनीहरूको सृजनिीलता तथा कलपनाको फाइ्ा उठाउन

● िाम्ो पढने बानी बसाउन

● उनीहरूको िािरा तथा मवचािहरू व्यक्त गनने आतिमवश्ास बनाउन

● जीवन पि्णनत मसके्न कािको जग बसालने गरि पठनपाठनिा रुमच जगाउन

गुरसतिीि प्ािममभक बाल मिक्ाको लक्ि नीमत, बछमधिक क्िता, िािीरिक गठन, सािामजक 

सीप तथा सुन्िता जसता मवमभन् क्ेत्रहरूिा बच्ाहरूको सनतुमलत मवकास, तथा उनीहरूको 

समपूर्ण व्यमक्तगत मवकास प्ाति गनु्ण हो।

गुरसतिीि प्ािममभक बाल मिक्ाको लक्ि प्ाति गन्णलाई, िेल तथा साथ्णक कृिाकलापहरू 

जरूिी हुनछ।  एउटा आिाि्ािी तथा िनप्यो मसकाइ वाताविरले बच्ाहरूको क्िताको 

मवकास हुनछ, पठनपाठनिा उनीहरूको रुमच जगाउँछ ि सवसथ तथा सुिी मवकासिा िद्दत गछ्ण।

एउटा गुरसतिीि दकन्डिगाट्णनिा:

● बच्ाहरूको क्िताको अनुकूल नहुने पाठ्यक्रि हुनु हुँ् नै

● नस्णिी कक्ाका बच्ाहरूलाई लेख्न द्नु हुँ् नै

● अतिामिक गृहकाि्ण द्नु हुँ् नै

● नक्कल गरि ्ोहोिा्णउनु पनने काि द्नु हुँ् नै

● अभिास प्िोजनका लामग िात्र गमरतका अभिासहरू गनु्ण हुँ् नै

● िेकामनकल कमपिूटि अभिासहरू गिाउने हुनु हुँ् नै

● अङग्ेजी िब्ावली नक्कल गरि ्ोहोिा्णउनु वा कणठसथ गिाउनु हुँ् नै

●| म्डकटेिन, जाँच वा पिीक्ाहरूलाई िूलिाङकनका आिािका रूपिा प्िोग गनु्ण हुँ् नै

उपिोक्त कुिाहरूले बच्ाहरूको पठनपाठनिा रुमच कि गछ्ण ि उनीहरूको सृजनिीलतािा बािा पुिा्णउँछ।
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व्यापक तथा ििाइलो पठनपाठनद्ािा
बच्ाहरूको क्िताको मवकास

बच्ालाई कसिी िािा गनने

सबै िातामपताहरू आफना बच्ाहरूलाई िािा गछ्णन्। तथामप, बच्ाहरूलाई चामहने िािा हो बहकाइ होइन। िातामपताको 

िािा भनेको बच्ाहरूको लामग एउटा आवशिक पोरर साथै िातामपता ि बच्ाको समबनि कािि िाख्ने िहतवपूर्ण जग हो। 

प्तिेक बच्ा आ आफनै ििीि, सीप, चालचलन तथा रुमचले ग्ा्ण अलग अलग हुनछन्। िातामपताहरूले आफना बच्ाहरूको 

मविेरतालाई बुझी मसवकानु्ण पछ्ण, ि बच्ाहरूबाट उमचत अपेक्ा िात्र िाख्न ुप््णछ।

जीवन आफँैिा एउटा मसकाइ प्दक्रिा हो। मवकासको क्रििा बच्ाहरूले मवमभन् प्िास तथा गलतीहरूका िाधििबाट मसकु्न 

पछ्ण। िातामपताहरूले आफना बच्ाहरूको ब्िासीलाई औँलिाउनु पछ्ण, उनीहरूलाई व्यमक्तगत रूपिा होइन, ति िैि्णता 

साथ िाग्ण्ि्णन प््ान गनु्ण पछ्ण।  बच्ाहरूले िाम्ो ग्ा्ण मनर््णष्ट उतसाह प््ान गनु्णहोस्, जसतै उनीहरूको िेहनत तथा 

एकाग्ताको प्िंसा गनने। बच्ाहरूलाई असफलताहरूको सािना गनु्ण पिेिा, िातामपताहरूले उनीहरूलाई सहिोग तथा 

हछसला प््ान गनु्ण पछ्ण। िसको अमतरिक्त, िातामपताहरूले आफना बच्ाहरूसँग िेलन, कुिा गन्ण, उनीहरूको कुिा सुन् ि 

उनीहरूको भावना ि मवचािहरूिा जो्ड द्न प्तिेक द्न केही सिि मनकालनु पछ्ण।

बच्ाहरूलाई अनुिामसत तुलिाउन, िातामपताहरू आफनो तरिका तथा मवचािहरूिा एकरूपता कािि गनु्ण पछ्ण। 

उनीहरूको व्यवहाि उनीहरूले भने् कुिासँग मिलनु पछ्ण। आफना बच्ाहरूका लामग िाम्ो उ्ाहिर बनेि ्िेाउनु पछ्ण। 

बच्ाहरूलाई असल आ्त बसाइ सवसथ ि सुिी भएि हुक्ण न िद्दत गनने उदे्दशिले िातामपताहरूले मिक्कहरूसँग मिलिे काि 

गनु्ण पछ्ण।

िातामपताहरूका लामग “बच्ालाई कसिी िािा गनने” बािे केही सुझावहरू:

बच्ाहरूलाई िािा गनु्ण ति नपुलपुलिाउनू

बच्ाहरूको क्ितालाई मलएि वासतमवक अपेक्ा िाख्नु

बच्ाहरूको िािीरिक तथा िनोवैर्ामनक भलाईका लामग मचनता गनु्ण

उनीहरूको सिु ्िु बाँडनु

आफना बच्ाहरूसँग ्मैनक सञ्ाि मनिा्णर गनु्ण

बच्ाहरूले भुल ग्ा्ण िैि्ण िािर गनु्ण

आफनो बच्ाहरूको लामग एउटा आ्ि्ण बन्ु

आफनो प्ोतसाहन तथा प्िंसा समबनिी उ्ाि बन्ु

ब्िास काि सुिाि गन्ण उपिुक्त तवििा अनुिासन प्िोग गनु्ण

घि तथा मवद्ालि िाझ असल सहिोगको वाताविर कािि िाख्नु

पाठ 6
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परिमिष्ट 1 मििु सेवा संसथाहरू

मनम्न अनुसाि व्यावसामिक सहिोग सेवाहरू उपलबि छन्:
1. सवासर्ि मवभाग (Department of Health)

फोन: 2961 8989 / 2961 8991

2. मििु िूलिाङकन केनरिहरू, सवासर्ि मवभाग (Child Assessment Centres, Department of Health)

● Fanling Child Assessment Centre
फोन: 2639 1402

● Pamela Youde Child Assessment Centre (Sha Tin)
फोन: 2210 1600

● Tuen Mun Child Assessment Centre
फोन: 2468 5261

● Ha Kwai Chung Child Assessment Centre
फोन: 2370 1887

● Central Kowloon Child Assessment Centre
फोन: 2246 6633

● Pamela Youde Child Assessment Centre (Kwun Tong)
फोन: 2727 8474

 

 

● Ngau Tau Kok Child Assessment Centre
फोन: 2921 1028

3. परिवाि सवासर्ि सेवा, सवासर्ि मवभाग (Family Health Service, Department of Health)

फोन: 2961 8855
2112 9900 (24-घणटे सवचामलत टेमलफोन सोिपुछ प्राली)

4. परिवाि सेवा िािा तथा एकीकृत परिवाि सेवा केनरिहरू, सािामजक कलिार मवभाग (Integrated Family

Services and Integrated Family Service Centres, Social Welfare Department)Services and Integrated Family Service Centres, Social Welfare Department)

हटलाईन: 2343 2255

5. बाल िोरर मवरुधि (Against Child Abuse)

● Head Office

फोन: 23542 5722

● Chuk Yuen Centre

फोन: 2351 6060

● Tuen Mun Centre

● हटलाईन: 2755 1122

फोन: 2450 2244

● Kwai Chung Centre

फोन: 2915 0607
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7. 

सािामजक सेवाको लामग हङकङ परिर् (सेवा मवकास – परिवाि तथा सि

ु

्ाि) (The Hong Kong Council 

of Social Service - Family and Community Service)

8. 

प्ािममभक बाल मिक्ा तथा सेवाको लामग हङकङ परिर् (Hong Kong Council of Early Childhood 

Education and Services)

द्ालि सथान बाँ्डफा्ँड िािा (प्ाथमिक एक प्वेि), मिक्ा मवभाग [School Places Allocation Section 

(Primary One Admission), Education Bureau]

फोन: 2832 7700 (सािानि सोिपुछ)

2891 0088 (24-घणटे सवचामलत टेमलफोन सोिपुछ प्राली)

अनि संसथानहरूको हटलाईनहरू

1. ् बोइज एण्ड गलस्ण कलब एिोमसएिन अफ हङकङ
(The Boys’ and Girls’ Clubs Association of Hong Kong)
“व्यापक बाल मवकास” िातामपताहरूको हटलाईन: 2866 6388

2. टूङ वा ग्ूप अफ हमसपटलस (Tung Wah Group of Hospitals)
चाइल्ड केिि हटलाईन: 2770 2262

3. हङकङ लुथन्ण सोिल सरभ्णस (Hong Kong Lutheran Social Service)
लुथन्ण िातामपताहरूको हटलाईन: 3622 1111

4. हङकङ िङ वोिनस मरिमसचिन एिोमसएिन (Hong Kong Young Women’s Christian Association)
काउनसेमलङ हटलाईन: 2711 6622

5. हङकङ फिािमल वेलफेिि सोिाइरट (Hong Kong Family Welfare Society)
फिािमल केििलाईन: 2342 3110

अनि सन्भ्णहरू     

परिमिष्ट 1 मििु सेवा संसथाहरू

: : वेबसाइट https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/parents-related/
parent-info/index.html

1. Parent Education Information at Kindergarten Stage

:वेबसाइट
2. HKEdCity

http://www.hkedcity.net

फोन: 2864 2983

फोन: 2788 1666

https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/parents-related/parent-info/index.html
https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/parents-related/parent-info/index.html
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परिमिष्ट 2 मिक्ा मवभाग अनतग्णत क्ेत्रीि मिक्ा 
कािा्णलिहरू

हङकङ रिजनल एड्ूकेिन अदफस टेल

कोलून रिजनल एड्
ू
केिन अदफस 

नि ूटेरिटोरिज ईष्ट रिजनल एड्ूकेिन अदफस टेल

2863 4646

2863 4678
2863 4626
2863 4649
2863 4664

Central & Western District

Wan Chai District

Hong Kong East District

Southern District

Islands District 2863 4634

Enquiries
District School Development Sections

3698 4108

3698 4163
3698 4196
3698 4141
3698 4219
3698 4178

Yau Tsim & Mong Kok District

Sham Shui Po District

Kowloon City District

Wong Tai Sin District

Kwun Tong District 

Sai Kung District 3698 4206

Enquiries

District School Development Sections

2437 7272

2437 5433
2437 5457
2437 5483

Kwai Chung & Tsing Yi District

Tsuen Wan District

Tuen Mun District

Yuen Long District 2437 7217

2639 4876Enquiries
District School Development Sections

2639 4857

2639 4856

Sha Tin District

Tai Po District

North District 2639 4858

(New Territories West Regional Education Office) 
Enquiries
District School Development Sections

नि टेरिटोरिज वेसट रिजनल एड्ूकेिन अदफस 
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परिमिष्ट 3 परिमिष्ट 4 नि:शुल्क गुणस्तरीय 

ककन्डरगार्टेि नशक्षा

नि:शुल्क गुणस्तरीय ककन्डरगारे्टि नशक्षा 

सरकारले निद्यालय िर्ष 2017/18 दनेि प्रभािकारी हुिे गरी नि:शुल्क गुणस्तरीय ककन्डरगारे्टि 

नशक्षा िीनतको सुरुिात गर्ष। िीनतका उद्दशे्यहरूमा राम्रो गुणस्तरको तथा ककफायती ककन्डरगारे्टि 

नशक्षा उपलब्ध गराउिे तथा निद्याथीहरूलाई उिीहरूको निनशष्ट आिश्यकता सहुाउँदा सेिाहरूको 

पहुचँलाई िृनि गिे आकद पदषर्ि्। ियाँ िीनत अन्तगषत, नि:शुल्क गुणस्तरीय ककन्डरगारे्टि नशक्षा 

योजिामा सहभागी हुिे योग्य स्थािीय गैर-िाफामूलक ककन्डरगारे्टिहरूलाई तीि-िर्े गुणस्तरीय 

आधा-कदि सेिाको प्रािधािका आधारभूत अिुदाि सबै योग्य बालबानलकाहरूलाई उपलब्ध 

गराइिेर्। ककन्डरगारे्टिहरूलाई पूणष-कदि र लामो पूणष-कदि सेिाहरूको ककन्डरगाडिे सेिा प्रदाि 

गिष अनतररक्त अिुदाि उपलब्ध गराइिेर् जसकारण आमाबुिाहरुले न्यूि स्तरमा अिदुाि कदइएको 

निद्यालय शुल्क भुक्ताि गिेर्ि् ।  

नित्तीय साधिको अभािको कारणले ककन्डरगारे्टि नशक्षामा पहुचँ गिष कुिै पनि बच्चा अस्िीकार 

िगररयोस् भने्न सुनिनित गिष आिश्यकतामा रहकेा पररिारहरूको लानग निद्यमाि ककन्डरगारे्टि 

तथा बाल स्याहार केन्र नि:शुल्क नमिाहा योजिा अन्तगषत उपलब्ध गराइएको शुल्क नमिाहा जारी 

रानििेर् जसलाई काम गिे पररिार र र्ात्र नित्तीय सहायता निकायको निद्याथी नित्तीय 

कायाषलयमा साधि जाँच पास गिष सककन्र्।  

सोधपूर् हर्टलाइि: 2802 2345 

ककन्डरगार्टेि शैनक्षक

पाठ्यक्रम मागगदशगक

किन्डरगारे्टन शैक्षिि पाठ्यक्रम मागगदशगि

2016/17 क्षिद्यालय िर्गमा, पाठ्यक्रम क्षििास पररर्द्ले किन्डरगारे्टन शैक्षिि पाठ्यक्रम मागगदशगि 

प्रिाशन गरेिो क्षियो।  क्षिर्यिस्तुले पाठ्यक्रमिो उद्दशे्य र ढााँचा, पाठ्यक्रम योजना, क्षसिाई, 

क्षशिण र मूल्याङ्िन, बालबाक्षलिाहरूिो क्षिक्षिधता अनसुारिा आिश्यिता पररपूर्तत, किन्डरगारे्टन 

र प्रािक्षमि क्षशिािोबीचिा व्यिस्िापन र अन्तरसम्बन्ध िृक्षि गने, घर-क्षिद्यालयिो समन्िय तिा 

सामुदाक्षयि स्रोतहरूिो प्रयोग र क्षशििहरूिो पेशागत क्षििास समेट्छ। आमाबुिाहरू न ै

बालबाक्षलिाहरूिो पक्षहलो क्षशििहरू हुन्, सरिारले किन्डरगारे्टन पाठ्यक्रमिो बारेमा 

आमाबुिाहरूलाई आधारभतू ज्ञान होस् भनी प्रोत्साक्षहत गदगछ, जसिारण उनीहरु आफ्ना 

बच्चाहरुलाई स्िस्ििर र खुसीिा साि जीउन तिा िृक्षि-क्षििास गनगमा मद्दत गनग क्षिद्यालयहरूसाँग 

सहिायग गरी िाम गनग सक्दछन् । 

किन्डरगारे्टनमा शैक्षिि पाठ्यक्रम मागगदशगि क्षनम्नानुसार प्रप्त गनग सकिन्छ: 

EDB website > Education System and Policy > Kindergarten Education > 

About Kindergarten Education > Kindergarten Education Curriculum 

Guide 
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replace with "
"

this is same in the translated word file also. you can 
copy from there too. 

गाभिव ाष्किश

2017
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