บทนำ

การเตรียมการรับสมัครเขาเรีย
นในระดับชัน
้ อนุบาล 1
(K1) ในโรงเรียนอนุบาล
สาหรับปีการศึกษา 2017/18

สำนักการศึกษา (EDB) จะจัดใหมี " โครงการการศึกษาฟรีในโรงเรียนอนุบาล
(KG) ที่ไดคุณภาพ " (ตอไปนี้จะเรียกวา "โครงการการศึกษา KG")
โดยมีผลตั้งแตปีการศึกษา 2017/18 เพื่อแทนที่
"โครงการคูปองการศึกษากอนระดับประถมศึกษา" (ตอไปนี้จะเรียกวา
"PEVS") ที่มีอยู
ภายใตโครงการใหม EDB
จะยังคงจัดใหมีการเตรียมการสำหรับการสมัครเขาเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1
(K1) ใน KGs สำหรับปีการศึกษา 2017/18 (ตอไปนี้จะเรียกวา
"การเตรียมการรับสมัคร K1 ปี 2017/18")
ดวยแนวคิดที่ตองการชวยใหขั้นตอนการรับสมัครเขาเรียน KGs
เป็นไปอยางราบรื่น และชวยใหผูปกครองสามารถยืนยันสถานที่เรียนใน KG
ใหแกบุตรหลานไดแตเนิ่นๆ
ผูปกครองที่มีความประสงคจะสมัครเรียนชั้น K1
ใหแกบุตรหลานในปีการศึกษา 2017/18 ควรทำตามขั้นตอนที่ระบุไวดานลาง
โดยขั้นตอนดังกลาวนี้มีผลบังคับใชกับทุก KG ที่เขารวมใน "โครงการศึกษา
KG"

ขั้นตอน

เพื่อใหสอดคลองกับการจัดตั้งของ "โครงการการศึกษา KG" EDB
จะออกใบรับรองการลงทะเบียนใหแกนักเรียนที่มีสิทธิ์ เพื่อใชสำหรับการสมัคร
KG (ตอไปนี้จะเรียกวา "2017/18 RC") เพื่อแทนที่ "ใบรับรองสิทธิ์" (คูปอง)
และใชเป็นเอกสารการลงทะเบียนสำหรับ K1 ในปีการศึกษา 2017/18
ผูปกครองจะตองสมัครกับ EDB เพื่อรับ "2017/18 RC" ตั้งแตเดือนกันยายน
ถึง พฤศจิกายน 2016
ผูปกครองควรยื่นใบสมัครกับทาง EDB เพื่อรับ "2017/18 RC" ภายใน
หรือกอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 มิเชนนั้นแลว "2017/18 RC"
จะไมสามารถออกใหแกทานไดกอน "วันลงทะเบียนสวนกลาง"
เพื่อใชในการลงทะเบียน K1 ถึงแมวานักเรียนจะมีสิทธิ์สำหรับการสมัคร
"2017/18 RC" ก็ตาม
ผูปกครองควรทำความเขาใจกับ KGs
ถึงกลไกการรับสมัครที่ใชโรงเรียนเป็นฐาน รวมถึงขั้นตอน หลักเกณฑ
การเตรียมการสัมภาษณ คาธรรมเนียมการสมัคร ฯลฯ
ผูปกครองควรจะขอรับแบบฟอรมใบสมัคร
และสงใบสมัครเขาเรียนใหสอดคลองกับขอกำหนดตามที่ระบุโดย KGs
แตละแหง
KGs จะแจงใหผูปกครองทราบถึงผลการสมัครกอนวันที่ 23 ธันวาคม 2016
เมื่อไดรับการแจงผลของการรับสมัคร และทำการพิจารณาอยางถี่ถวนแลว
ผูปกครองควรเลือก KG เพียงหนึ่งแหงเพื่อทำการลงทะเบียน
โดยผูปกครองจะตองสง "2017/18 RC" และชำระเงินคาลงทะเบียน ณ KG
นั้น ๆ เพื่อให ขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ ในระหวางวันที่ 12 และ
14 มกราคม 2017 (นั่นคือ "วันลงทะเบียนสวนกลาง") มาตรการนี้ใชเพื่อ
หลีกเลี่ยงการกันที่เรียนมากกวาหนึ่งแหงโดยผูสมัคร ที่อาจเกิดขึ้นได ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะสงผลกระทบตอผูสมัครอื่น ๆ
ทาง EDB จะแจงผลขอมูลของ K1 ที่ยังวางอยูในปลายเดือนมกราคม 2017
เป็นตนไป (นั่นคือหลังจาก "วันที่ลงทะเบียนสวนกลาง") หากมีความจำเป็น
ผูปกครองสามารถขอรับขอมูลผานทางเว็บไซตของ EDB
สำนักงานการศึกษาสวนภูมิภาค และที่สายดวนของ EDB

ใครมีสิทธิ์สมัครบาง

นักเรียนที่สมัครจะตอง:

(a) เป็นพลเมืองฮองกงที่มีทธิ์ในการพำนักสิทธิ์ในการเดินทางเขามาอยูหรื
อไดรับการอนุญาตใหอาศัยอยูในฮองกงไดโดยไมมีเงื่อนไข(นอกเหนือจ
ากขอกำหนดของระยะเวลาในการพำนักอยู) และ
(b) เกิดใน หรือกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2014
หากเป็นนักเรียนที่กำลังจะเขาเรียนในชั้น K2 หรือ K3 ใน KGs ที่เขารวม
"โครงการศึกษา KG" ในปีการศึกษา 2017/18 และไดรับคูปองภายใต PEVS
นักเรียนเหลานี้ไมมีความจำเป็นที่จะตองยืนใบรับรองการลงทะเบียน
"2017/18 RC "

แผนผังการเตรียมการรับสมัครเขาเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1
(K1) ในโรงเรียนอนุบาล
สำหรับปีการศึกษา 2017/18
ผูสมัครทำการยื่นสมัคร “2017/18 RC” กับทาง EDB
ตั้งแตเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2016

ขอรับแบบฟอรมใบสมัครไดที่ไหน

แบบฟอรมใบสมัครและคำแนะนำมีแจก ณ ที่สำนักงานเขต ที่ทำการไปรษณีย
และสำนักงานการศึกษาสวนภูมิภาคของ EDB ทั้งนี้
ยังสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ EDB (www.edb.gov.hk).

สงคืนแบบฟอรมใบสมัครที่กรอกเสร็จแลวไดอยางไร

ผูสมัครสามารถสงแบบฟอรมใบสมัครที่กรอกครบถวน
พรอมกับสำเนาเอกสารแสดงตนที่จำเป็น ผานทางไปรษณียไปยัง Education
Bureau, P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong
อีกวิธีหนึ่ง ผูสมัครสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดลงในซองปิดผนึก
พรอมระบุวา "Application for the Registration Certificate for Kindergarten Admission (2017/18)" และหยอนลงในจุดรับที่สำนักงานของ EDB
14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong
Kong

สงแบบฟอรมใบสมัครไดเมื่อไหร

เมื่อไดรับใบสมัครพรอมขอมูลและเอกสารสำคัญทั้ง
หมด โดยปกติแลว EDB
จะใชเวลาหกถึงแปดสัปดาหในการดำเนินการการส
มัครใหเสร็จสิ้น และออก "2017/18 RC"
1
ใหแกผูสมัครที่ไดรับสิทธิ์ ผานทางไปรษณีย

KGs ทำการ
เปิดรับสมัครเขาเรียนในระดับชั้น
K1 ปีการศึกษา 2017/18

KGs แจงผลการสมัครใหผูสมัครทราบ กอนวันที่ 23 ธันวาคม 2016

การรับสมัครสำหรับ "2017/18 RC" เปิดรับสมัครตั้งแตเดือนกันยายน 2016

จะประกาศผลการสมัครเมื่อไหร

เมื่อไดรับใบสมัครพรอมขอมูลและเอกสารสำคัญทั้งหมด โดยปกติแลว EDB
จะใชเวลาหกถึงแปดสัปดาหในการดำเนินการการสมัครใหเสร็จสิ้น และออก
"2017/18 RC" ใหแกผูสมัครที่มีสิทธิ์ผานทางไปรษณีย

สอบถามขอมูล
สำหรับรายละเอียดของ "การเตรียมการรับสมัคร K1 ปี 2017/18 "
และการรับสมัคร "2017/18 RC" กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซตของ EDB
(www.edb.gov.hk) หรือโทรไปยัง EDB ที่ 3540 6808 / 3540 6811
หรือสอบถามผานโทรศัพทระบบสอบถามอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงที่ 2891
0088
ผูปกครองยังสามารถโทรไปที่สำนักงานการศึกษาสวนภูมิภาคของ EDB
หรือสำนักงานรวมสำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนยดูแลเด็ก
(สามารถคนหาหมายเลขโทรศัพทไดที่เว็บไซตของ EDB: www.edb.gov.hk)

หากสมัครผาน

ผูสมัครจะตองลงทะเบียนกับหนึ่งใน KG
ในชวงของ "วันลงทะเบียนสวนกลาง" 2
(นั่นคือ วันที่ 12 ถึง14 มกราคม 2017)
โดยทำการยื่น "2017/18 RC"
และชำระเงินคาลงทะเบียน

หากสมัครไมผาน

ผูสมัครสามารถดูขอมูล K1 ที่ยังวางอยู
ซึ่งประกาศโดย EDB หลังจาก
"วันลงทะเบียนสวนกลาง"
(นั่นคือ เริ่มจากสิ้นเดือนมกราคม 2017)

1. หากผูปกครองไมสามารถแสดง "2017/18 RC" ใหแก KG ที่ตอบรับการเขาเรียนของบุตรหลานของทานระหวาง "วันลงทะเบียนสวนกลาง" KG

ที่เกี่ยวของจะไมสามารถดำเนินการลงทะเบียนใหแกบุตรหลานของทานได ดังนั้นผูปกครองจำเป็นจะตองสงใบสมัครไปยัง EDB ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. หากผูสมัครไดรับการตอบรับเขาเรียนหลังจาก "วันลงทะเบียนสวนกลาง" ผูสมัครยังคงจำเป็นตองสง "2017/18 RC" เพื่อใชลงทะเบียน

หากผูสมัครมีความประสงคที่จะเปลี่ยนโรงเรียนหลังจากการลงทะเบียนกับ KG แลว ผูสมัครจะตองขอ "2017/18 RC" คืนจาก KG ที่ผูสมัครไดลงทะเบียนไว เมื่อไดรับ
"2017/18 RC" กลับคืนมาจาก KG แลว KG นั้น ๆจะไมสงวนที่เรียนดังกลาวใหแกผูสมัครอีกตอไป ทั้งนี้ โดยปกติแลวคาลงทะเบียนที่ผูสมัครไดชำระใหแก KG
ที่ลงทะเบียนไว จะไมสามารถขอรับคืนได

