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िचिनया ँभाषा पा मसम्बन्धी पिरिश  िनदशन  
(िचिनया ँभाषा नबोल्न ेिव ाथ का लािग) 

कायर्कारी उपसहंार 

स्तावपना 

एक.  पिरिश  िनदशन भनेको साझा पा मको ारुपमा िचिनयाँ भाषा नबोल्न ेिव ाथ को िस े वातावरणबमोिजम िचिनया ँ
भाषा पा  पुस्तकलाई वहारमा उतािरन ेपिरिश  िस ान्त, उपाय तथा सल्लाह हुन्। पढ्न े ि हरुले त्यस 

न्थ्यािदको भूिमकालाई िवतेका केही वषर्यता सावर्जिनक गिरएका िचिनयाँ भाषासम्बन्धी अनकेन् िशक्षा पुस्तकसँग 
जोडरे पढ्नुपछर्। जसबाट पा  पुस्तकको सम्पूणर् िवषयबारे स्प सँग बुझ्न सिकयोस्।   

अध्याय एक:   पिरचय 

दईु.  हङ्गकङ्गमा रहकेा िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ हरुल ेसामान्य रुपमा योग गन भाषाहरुमध्ये उदूर् भाषा, अँ जेी 
भाषा, नेपाली भाषा, तागाओग भाषा तथा िहन्दी भाषा आिद हुन्।  

तीन.  िव ाथ का लािग िचिनयाँ तथा अँ ेजी अक्षरका साथै क्यान्टोिनज भाषा, फु थोङ्ग व्हा र अँ ेजी भाषाको स्तरलाई 
मािथ उका ु हङ्गकङ्गको िचिनयाँ भाषा िशक्षणको मखु्य नीित हो। हङ्गकङ्ग समाज तथा माध्यिमक िव ालयमा 
सामान्य रुपमा क्यान्टोिनज भाषा तथा िचिनया ँपरम्परागत अक्षरको योग गिरन्छ। िचिनयाँ भाषा नबोल्न ेिव ाथ ल े
क्यान्टोिनज भाषा तथा िचिनयाँ परम्परागत अक्षरको अध्ययन गन कुरा उनीहरु समाजमा िमल्न र बाँच्नका लािग 
सघाउ पु ेछ। साथै जुन कुरा उनीहरुको आफ्नो िहतसँग पिन अनुकुल छ।  

अध्याय दईु:   पा मको ारुप 

चार.  हङ्गकङ्ग पा मको िवकास सिमित ारा तजुर्मा गिरएको िचिनयाँ भाषा पा ममा पाठसम्बन्धी लिचलो र फरािकलो 
ारुप दान गिरन्छ। उ  पा म हङ्गकङ्गका समस्त माध्यिमक तथा ाथिमक िव ालयका िव ाथ हरुको योगिसत 

अनुकुल हुन्छ। िव ाथ हरुका लािग अध्ययनसम्बन्धी िविभ  िकिसमका चाहनालाई पूरा पानर्का लािग िव ालयले केन् ीय 
पा मको ारुपबमोिजम आ-आफ्नो पा मको समन्वय गनुर्पछर्।  

पाँच.  िचिनयाँ भाषासम्बन्धी िशक्षण र अध्ययनका िवषयहरुमा पढाइ, लेखाइ, सुनाइ, बलाइ, सािहत्य, चीनको परम्परागत 
संस्कृित, नैितक उपदशे, िवचार र आफू ारा िचिनयाँ भाषा िस े  नौवटा चरण आिद समावेश छन्। ती िवषयहरु समस्त 
िव ाथ हरुका लािग अनुकुल हुन्छन्।  

छ.  िव ालयले िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ हरुको िवशेषताबमोिजम् वास्तिवक रुपमा िविभ  िकिसमको कारकतत्वको 
सोचिवचार गनुर्का साथै अध्ययनसम्बन्धी उपयु  िवषय तजुर्मा गनुर्पछर्। जस्तै: अक्षर िस े  र ले े, मािनसहरु बीचको 
सम्पकर्  र आदान- दान गन क्षमतालाई उका े, बौि क क्षमता ारुपको स्थापना गन, सुन्दर र सुमधुर चीजको 
दृश््यावलोकन गन, िविभ  िकिसमका संस्कृित िस े  र आफू ारा िस े  क्षमतालाई बिलयो पान आिद िवषयहरु छन्।  

सात.  िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ हरुले िचिनयाँ भाषा िस े  ि याबाट दो ो भाषाको अध्ययन गन िवशेषता पिन 
ितिबिन्बत गिरन्छ। शुरुमा सुनाइ र बोलाइ गिरन्छ, अिन अक्षर िस े  र अक्षर ले  ेगिरन्छ। त्यसपिछ अिधकांश पाठ पढेर 

िव ाथ को पढ्ने क्षमतालाई मािथ उकािसन्छ। अन्त्यमा पढ्नुका साथै लेख रचना गनर् लगाइन्छ।  
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अध्याय तीन:   पा मको योजना 

आठ.  िव ालयले िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ हरुको दक्षता, स्तर तथा चासोबमोिजम् िचिनयाँ भाषा पा मको पिरकल्पना 
गनुर्पछर्। तीमध्ये सन्तुिलत एवम चौतफ  िचिनयाँ भाषा पढाइ, िव ाथ हरुको अवस्था बमोिजम पा मलाई िमलाइनु, 
अिभभावक तथा िव ाथ को कौतुहलताको जवाफ िदइनुलगायत् िवषयहरु समावेश छन्। 

नौ.  िव ालयको ावहािरक अनुभवबाट पा मलाई चारवटा भागमा िवभाजन गनर्सिकन्छ: िचिनयाँ भाषा कक्षामा भाग 
िलनु, एक अवस्थाबाट अक  अवस्थामा जानु, िवशेष उ ेश्यका लािग पढाइ, सम  रुपमा योग गनुर्। 

अध्याय चार:   पा मका ढंगहरु 

दश.  िव ालय लिचलो रुपमा छनौट गनर्स े  पा मका ढंगहरु 

. ढंग एक:   िचिनयाँ भाषा कक्षामा भाग िलनु 

िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ हरु िचिनयाँ भाषा बोल्ने िव ाथ हरुसँगै िमलेर एउटै कक्षामा पढ्नु। िचिनयाँ भाषा 
पढाइमा िविभ  िव ाथ को िविभ  माग रहकेो हुनाले िव ालयले कक्षाबाहके िविभ  िव ाथ लाई िविभ  महत्वमा 
रहकेो िनदशन िदनुपछर्। जसबाट िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ हरुलाई िचिनयाँ भाषा कक्षामा भाग िलन सहायता 
पुर् याउन सिकनछे। 

पालना गन शतर्:   िव ाथ हरुले ितनीहरुको ब ाको बेलामा हङकङमा आएर िचिनयाँ भाषाको िशशु िव ालयमा 

पढेका छन्। यो गरेपिछ उनीहरु िचिनयाँ भाषामाफर् त पढ्नसक्छन्। 

फाइदा:   िचिनयाँ भाषा पढ्ने वातावरण रा ो छ। एक-अकार्लाई सहयोग गनर्सिकन्छ, िविभ  जाितबीचको 

मेलिमलाप हुनसक्छ, िविभ  कारका संस्कृितबीच जानकारी िलन सिकन्छ। 

चुनौित:   िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ हरु िचिनयाँ भाषा बोल्ने िव ाथ हरुसँगै िमलेर िचिनयाँ भाषा कक्षामा भाग 

िलन्छन्। िव ालयले कक्षाबाहके सम्बिन्धत िनदशन िदनुपछर् तथा िचिनयाँ भाषाको स्तरलाई िनधार्रण गनुर्पछर्। 

. ढंग दईु:   एक अवस्थाबाट अक  अवस्थामा जान ु

िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ हरुले ितनीहरुको पढाइको शुरुमा सामान्य िचिनयाँ भाषा कक्षाबाट छोड्नुपछर्। 
ितनीहरुले छोटो अविधमा बल िसकाइमा भाग िलनुपछर्। जसले ितनीहरुको िचिनयाँ भाषाको स्तरलाई ती  गितले 
मािथ उकािसन्छ। त्यसपिछ उनीहरुले अरु िव ाथ हरुसँग िचिनयाँ भाषा कक्षामा भाग िलनस ेछन्। 

पालना गन शतर्:   िव ाथ हरुले ितनीहरुको युवा अविधमा हङकङमा आइपुगेर तुलनात्मक िढलो रुपमा िचिनयाँ 

भाषा पढ्न थालेका छन्। यसका साथै िव ाथ हरुले हङकङका िव िव ालयमा पढ्न खोजेका तथा स्तरीय िचिनयाँ 
भाषा बोल्न तथा ले  चािहने पेशा खोजेका छन्। 

फाइदा:   बल तिरकाबाट िचिनयाँ भाषा पढ्नु यसको मुख्य फाइदा हो। आफ्नो िचिनयाँ भाषाको जगलाई रा ोसँग 

बसाल्नसिकने छ, पढाइमा हुने किठनाइको सामना गनर्सिकने छ, पढाइसँग अभ्यस्त हुनेसमय शस्त छ, पढाइमा तल्लो 
स्तरमा परेका िव ाथ हरुलाई पिन िचिनयाँ भाषा पढ्ने अनुमित िदइएको छ। 

चुनौित:   िव ाथ हरुको स्तर तो े  तिरका हुनुपछर्।जसबाट िव ाथ हरुले तुलनात्मक रुपमा तल्लो स्तरबाट पढ्न 

त्याभूित िदनसिकनेछ। 
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. ढंग तीन:   िवशेष उ ेश्यका लािग पढाइ 

िवशेष उ ेश्यका लािग िचिनयाँ भाषा पढ्नु हो। जसबाट दिैनक आदान- दान तथा सम्पकर्  गनर्सिकनछे। 

पालना गन शतर्ः   िव ाथ  िवदशेबाट हङकङ फकर् ने , छोटो समय ब े , उ ीणर् भएपिछ हङकङ छोड्ने , िचिनयाँ 

भाषाको स्तर उ  नहुने , हङकङमा अरु बढी रुपमा पढ्ने र नोकरी गन मन नहुने, बालककालमा मा  हङकङमा आएका 
िव ाथ , िचिनयाँ भाषािसत अिल िढलो रुपमा सम्पकर्  गनुर्का साथै हङकङमा मािथसम्म पढ्ने तथा रा ो िचिनयाँ भाषा 
चािहने नोकरी पाउने मन नहुने। 

फाइदाः   िवशेष चाहनालाई परूा गनर् स ु  , सीिमत पढ्ने पिरिध ,वास्तिवक जीवनिसत जोिडएको, केन् ीत रुपमा 

आदान दान र उपयोगी िवषय पढ्ने , पढाइको वहन र दवावलाई सन्तुिलत गनर्का लािग पढ्ने स्तरको चाहनालाई 
लिचलो रुपमा वहार उतानर् स ु । 

चुनौितः   पढेर पाउने ज्ञानलाई केवल िवशेष चाहनालाई पूरा गन रुपमा मा  िलनु। 

. ढंग चारः   िमि त उपयोग 

िव ालय बढी पा म रा े ढंगको िवकास गन सम्भावना हुनु , िविभ  उपायको िमि त उपयोग गनुर् , जसबाट एउटै 
िव ालयमा िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ हरुको िभ ा िभ ै चाहना , आकांक्षा र तीक्षालाई पूरा गनर् सिकयोस्। 

पालना गन शतर्ः   िव ालयल ेिचिनयाँ भाषा बढी बोल्न नस े  िव ाथ लाई भनार् गनुर् , िव ाथ हरुको पृ भूिम 

िविवध हुनु , अिभभावकको िभ ािभ ै तीक्षा र माग तथा िव ाथ हरुको िचिनयाँ भाषाको स्तरको िवषमता ठूलो हुनु। 

फाइदाः   िविभ  पा मको उपयोग गरी अन्य िव ाथ को चाहना पूरा गनुर्। 

चुनौितः   बढी ोत साधन र जनधन लगाउनु पनुर्। िविभ  खालको पा म रा े ढंगमाफर् त िव ाथ हरुको 

िभ ािभ ै ल य र चाहनालाई हरेचाह गनुर्। 

अध्याय पाचँः   पढाइ र िसकाइ 

एघार.  िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ लाई िचिनयाँ भाषा पढाउनका लािग पिहलो भाषा र दो ो भाषाको पढाइको फरकलाई 
बुझ्नु पन । त्यसको आधारमा ल यसिहत पढ्ने र पढाउने रणकौशल अपनाउनु। 

बा .  िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ  िचिनयाँ भाषा पढ्ने बेला आफ्नो मात-ृभाषा र िचिनयाँ भाषाबीचको िभ ताले हान् च ्को 
आकार , टोन , िवशेष शव्दभण्डार ,वग करण र शव्दको म आिद क्षे मा ितनीहरुल ेकिठनाइ भेट्नेछन्। 

ते .  पढाइ र िसकाइको िस ान्तः िव ाथ को खुबीबारे जानकारी िलनु , पढ्ने ल यलाई काश पानुर् , पढाइका िविवध 
चाहनालाई हरेचाह गनुर्, पढाइको स्तरलाई सामन्जस्य गनुर् , शैिक्षक साम ीलाई अनकूुल पानुर् र लिचलो रुपमा वल 
िसकाइको ोत-साधनको उपयोग गनुर्। 

चौध.  पढाइ र िसकाइको रणकौशलः अनुकरणमाफर् त मौिखक भाषाको िवकास गनुर् , शव्द िच े र ले े िसकाइ छु ाउनु । शैिक्षक 
साम ी शव्द संख्या र िव ाथ को बुि  र मनको िवकासिसत जोड्नु, पढाइ र लेखाइिसत जोड्नु , भाषा पढाइको 
वातावरण तयार पानुर् ,अिभजात पढाइ। 

अध्याय छः   मूल्याङ्कन् 

पन् .  मूल्याङ्कन पढाइ र िसकाइको संगिठत भाग हो। िविभ  उपायको उपयोग गरी सवर्तोमुखी रुपमा पढाइको दशर्नको 
मूल्याङ्कन गनुर् अनुकून हुन्छ। मलू्याङ्कन साम ीबाट पढाइमा मदत िमल्छ। िविभ  चरणमा पढाइको गितबारे 
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जानकारी गराउनु। 

सो .  िचिनयाँ भाषा नबोल्ने िव ाथ  िविभ  ढंगको पढाइपिछ िविवध मलू्याङ्कन र अिस्तत्व पाउनेछन्। हङकङ माणप -तह 
परीक्षा, हङकङ उ  स्तरीय परीक्षा,हङकङ माध्यिमक ातक िशक्षा,साधारण िशक्षा माण-प , अन्तरार्ि य साधारण 
माध्यिमक िशक्षा र साधारण माध्यिमक िशक्षा माण-प ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्याय सातः   िशक्षण तथा िसकाइ ोतहरू 

स .  िचिनयाँ भाषा बोल्न नस े हरूका लािग पा म ोतको िवकास—आधारभूत शब्दभण्डार,िसकाइको लािग उपयोगी 
सफ्टवयर,िव ालयहरूका अनुकूल आधारभतू पा मका उदाहरणहरु,िसकाइ साम ी,िसकाइका लािग उपयोगी अन्य 
साम ीहरू। 

अठार.  िचिनयाँ भाषा नजा ेहरुका लािग थप सहायता र ोतहरु-िव ालयले िदने लगातारको सहायता,ते ो पक्ष तथा 
गैरसरकारी संस्थाका सहायक योजनाहरू,िशक्षकका पेशागत सीपहरू,अिभभावकको सहायता,समूदायको सहयोग तथा 
िविवध अनसुन्धान र िवकास योजना। 

पिरिश  

उ ाइस.  हायक साम ीहरू-आधिुनक िचिनयाँ भाषािवज्ञान,िचिनयाँ भाषा र अक्षरका िविवध साम ीहरू,िचिनयाँ भाषा बोल्न 

र ले  स े  चीनका िविभ  क्षे का जनताहरू,िसकाइ र पा मका िविवध साम ीहरू जस्तैःभाषाअनुकूल िव ालयको 
िशक्षण िसकाइका िविवध ढंगहरू,िव ालय पा मको ारुप,िशक्षण योजना र कायर्उ ेश्य,िव ालयका िशक्षण िसकाइ 
साम ीहरू आिद।यी सबै कुराको सूचना समु पार िचिनयाँ भाषा परीक्षालाई पिन िदइएको छ।त्यस्तै गरेर बहु भाषा 
िशक्षण,िशक्षण िसकाइका सहायक साम ी,िचिनयाँ भाषाका आत्म-िसकाइ गनहरू तथा िशक्षण-िसकाइका साम ीहरू 
समेत उपलब्ध छन्। 

 

िशक्षा ब्युरो 
हङकङ िवशेष शासिनक क्षे  सरकार 
नोभेम्बर 2008 
 
 

यो अनुवाद गन कागज प  हो। अनवुाद गिरएको कुनै िवषयको अथर् चािह िचिनया ँभाषी दस्तापेचिसत फरक भएमा िचिनया ँभाषी दस्तापचे 
अनुसार गनुर् पछर्। 
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