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Chính sách Giáo dục Mẫu Giáo

Giáo dục mẫu giáo (KG) đặt nền tảng quan trọng cho việc 
học tập suốt đời và sự phát triển toàn diện của trẻ. Tận 
dụng thế mạnh về tính sinh động và đa dạng của giáo KG 
hiện hành, chính sách giáo dục KG mới đã bắt đầu được 
thực hiện từ năm học 2017/18.

Nâng Cao Chất Lượng

Tăng tỷ lệ giáo viên-học sih từ 1:15 (tính cả hiệu trưởng) 
lên 1:11 (không tính hiệu trưởng) để giáo viên có thêm 
thời gian đầu tư chuẩn bị bài giảng, xây dựng chương 
trình học tập tại trường, hợp tác và phát triển chuyên môn, 
trao đổi với phụ huynh và phục vụ học sinh có nhu cầu đa 
dạng;

Phục vụ Đa Dạng Học Sinh

Học sinh thuộc các gia đình khó khăn: Tiếp tục miễn 
giảm học phí và trợ cấp thêm các chi phí liên quan đến 
học tập1 cho các học sinh KG đủ điều kiện;

Tỷ lệ trợ cấp được chốt ở mức trợ cấp các chi phí liên quan đến trường học 
cho học sinh KG theo chính sách Hỗ trợ an sinh xã hội toàn diện.

1

Học sinh NCS: Các dịch vụ hỗ trợ khác nhau dựa trên 
trường học được cung cấp và KGs nhận học sinh NCS có 
thể nộp đơn xin các dịch vụ liên quan theo nhu cầu phát 
triển trường học của họ; tăng cường đào tạo giáo viên; bắt 
đầu từ năm học 2019/20, một khoản trợ cấp 5-bậc được 
cấp cho Đề án- KGs theo số lượng học sinh NCS được 
nhận để tạo điều kiện hỗ trợ của họ cho học sinh NCS. 
KGs nhận 1 học sinh NCS cũng nhận được một khoản trợ 
cấp;

Học sinh có nhu cầu đặc biệt: Cung cấp các dịch vụ phục 
hồi chức năng tại chỗ trước khi đến trường thông qua 
Dịch vụ phục hồi chức năng trước khi đến trường và 
Chương trình tích hợp trong Trung tâm Chăm sóc trẻ em 
kiêm Nhà trẻ (KG-cum-CCC) khi tham gia KGs và 
KG-cum-CCCs dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt; và

Việc nâng cao tỷ lệ giáo viên-học sinh lên 1:11 đã tạo 
thêm thời gian cho giáo viên đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
học sinh. Bộ Giáo dục cũng sẽ cung cấp các chương trình 
đào tạo lại tổ chức có cấu trúc hơn cho giáo viên.

Khuyến khích KGs đưa rat hang nghề nghiệp và chế độ 
đãi ngộ cạnh tranh để thu hút và giữ chân những giáo viên 
chất lượng;

Nâng cấp mặt bằng và cơ sở vật chất của trường học, xây 
dựng các biện pháp tăng cường cung cấp mặt bằng KG 
trong dài hạn; và áp dụng một cơ chế hợp lý để đánh giá 
các đơn đăng ký cho các cơ sở KG;

Tăng cường giáo dục phụ huynh và huyến khích KGs 
thành lập Hội Phụ huynh và Giáo viên; và

Thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp liên tục của các hiểu 
trưởng và giáo viên KG, chẳng hạn, thực hiện chính sách 
Phát triển nghề nghiệp liên tục và nâng cao các chương 
trình đào tạo giáo viên hiện có;

Tăng cường hỗ trợ học sinh có nhu cầu đa dạng;

Nghiên cứu nhiều hơn về giáo dục KG ở Hồng Kông.

Tinh chỉnh Khung đảm báo chất lượng;

Tăng cường quản trị và tính minh bạc của KGs;

Hỗ trợ của Chính phủ

Hỗ trợ cơ bản trên mỗi học sinh theo nguyên tắc đủ để 
cung cấp dịch vụ nửa ngày (HD) chất lượng; đối với các 
KG học cả ngày (WD), học phí sẽ ở mức thấp;

Trợ cấp bổ sung cho mỗi địa điểm WD và WD dài lần 
lượt ở mức 30% và 60% trợ cấp đơn vị HD; và

Các khoản trợ cấp bổ sung theo tình trạng trường học, 
chẳng hạn, trợ cấp tiền thuê địa điểm, trợ cấp bảo trì cơ 
sở, trợ cấp một bữa ăn, trợ cấp hỗ trợ học sinh không nói 
tiếng Trung (NCS), v.v. Tiếp tục hoàn lại cho NPM KGs 
phí và tiền thuê của nhà nước.

Mục tiêu của chính sách là cung cấp giáo dục KG chất 
lượng tốt với giá cả phải chăng cho tất cả trẻ em đủ điều 
kiện, và nâng cao khả năng tiếp cận của học sinh với các 
hình thức dịch vụ khác nhau phù hợp với nhu cầu cụ thể 
của trẻ.

Các KGs hoạt động không vì lợi nhuận (NPM) khi tham gia đề 
án giáo dục KG (Đề án) trực tiếp được hỗ trợ với:

Chương trình Giáo dục Mẫu Giáo

thúc đẩy sự phát triển cân đối của trẻ trong các lĩnh vực 
đạo đức, trí tuệ, thể chất, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ;

giúp trẻ hình thành thói quen sống tốt và cơ thể cường 
tráng, khỏe mạnh;

nuôi dưỡng lòng ham học, tinh thần học hỏi, tìm tòi khám 
phá ở trẻ; và

hình thành cho trẻ những giá trị và thái độ sống tích cực.

Dưới đây là mục đích của chương trình giáo dục KG:

In case of any discrepancy between the English version and the other language 
version, the English version shall prevail.
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