िक�रगाट� नमा िचिनयाँ भाषा नबोल्ने
बालबािलका लािग सहायता कदमह�
KGs मा भना�
सबै KGs ले सबै बालबािलकालाई उनीह�को वण�, िलंग र �मता नहे री
भना� का लािग समान अवसर सुिनि�त गनु�पछ� र उनीह�को िव�ालयमा
आधा�रत भना� संय� िन��, �ायोिचत, खुला र भेदभाविव��को
अ�ादे शको पालना गन� गरी �नुपछ� ।

िचिनयाँ नबोल्ने बालबािलकाका लािग
िक�रगाट� न िश�ा नीित सहायता
िचिनयाँ भाषा नबोल्ने (NCS) बालबािलकाले प्रार��क अवस्थामै िचिनयाँ
भाषा िस� शु� गना� ले मूलधारको पा�क्रममा उनीह�को अनुकुलन
�ने र स्थानीय समुदायमा समायोजन �ने कुरालाई सहजीकरण गछ� । NCS
बालबािलकाका मातािपतालाई िचिनयाँ भाषा िस� सहजीकरण गन�का
लािग स�ो चाँ डो बालबािलकालाई गहन िचिनयाँ भाषा वातावरण भएको
िक�रगाट� न (KGs) मा पठाउन प्रो�ाहन ग�रन्छ। यसको स��मा,
सरकारले KGs का बालबािलकाका लािग NCS का लािग सहायता
कदमह�को लहर शु� गरे को छ।

KGs लाई िचिनयाँ र अंग्रेजी दु वै सं�रणमा उनीह�को िनवेदन फारम र
सा�िभ�क जानकारी उपल� गराउन र मातािपतालाई अंग्रेजी सं�रणमा
जानकारी प�ँ च गन� सहजीकरण गन� सामा� स�े शह� अंग्रेजीमा
उपल� गराउन वा आइकन िसज�ना गन� सम्झाइएको छ। KGs लाई
िव�ालयको वेबसाइटमा �� �पमा उ�ेख गन� पिन सम्झाइन्छ िक यिद
NCS बालबािलकाका लािग अ�वा� ता� को �वस्था भएमा, KGs ले
आव�कताअनुसार िनवेदकह�का लािग दोभाषे र/वा अनुवाद सेवाको
�वस्था गनु�पछ� वा स�ार सहजीकरणका लािग अ�वा� ता� को क्रममा
मातािपता र बालबािलकासँग एक जना िचिनयाँ बोल्ने नातेदार/साथी िलएर
जान िदनुपछ� । NCS बालबािलकाका अिभभावकह�को लागी KGs ले
िव�ालयको वेबसाइटमा NCS बालबािलकालाई िव�ालयको सहयोग,
सोधपुछ टे िलफोन न�र र इमेल ठे गानाको जानकारी उपल� गराउनु
पछ� ।
नस�री (K1) मा मातािपता सेिमनार भना� ह� वािष�क �पमा NCS का
बालबािलकाका मातािपताका लािग आयोजना ग�रन्छन्। उपयु�
अवस्थामा दोभाषे सेवा उपल� गराइन्छ।
प्रासंिगक सामग्री िश�ा �ूरो (EDB) �ारा प्रकािशत सा�िभ�क
सामग्रीह�, ज�ै पु��का, पो�रह�, “KG भना� को लािग दता�
प्रमाणपत्रको लािग आवेदन” मा िनद� शन नोटह� र फारमका साथै प्रचार
घोषणाह�को उपशीष�कह�, िविभ� जाितको भाषाह�मा अनुवाद
ग�रएको छ।
अग्रेजी र िचिनयाँ भाषा दु बैमा प्रकािशत भएको KG प्रोफाइलले NCS
िव�ाथ�ह�लाई सहायतासिहत िविभ� िव�ालयको बारे मा जानकारी
उपल� गराउँ छ जसले मातािपतालाई िव�ालयको छनोट गन� उपयोगी
स�भ�को �पमा काम गन� सक्छ।
KGs मा भना� �न खास किठनाइ भोिगरहे का NCS बालबािलकाह�का
लािग उपयु� अवस्थामा EDB मा, र खाली ठाउँ रहे का KG िश�ा योजना
(योजना-KGs) मा जोिडन लागेका KGs मा िसफा�रस गन� सक्छन्।

NCS िव�ाथ�ह�को आव�कता समेट्न
KGs लाई NCS िव�ाथ�ह�को आव�कता समेट्न सयोग गन�का लािग,
िविभ� िव�ालय-आधा�रत समथ�न सेवाह� प्र�ाव ग�रन्छ। KGs मा भना�
�ने NCS िव�ाथ�ह�ले िव�ालय िवकास आव�कता अनुसार सा�िभ�क
सेवाह�को लािग आवेदन िदन सक्छन्।
NCS िव�ाथ�ह�को िचिनयाँ भाषा िश�ण तथा िसकाइका स��मा KG
िश�कह�का लािग �ावसाियक प्रिश�ण काय�क्रमह� प्र�ािवत
ग�रन्छ।

(2022 अ�ाविधक सं �रण)

Nepali

2019/20 िव�ालय वष�बाट शु� �ने गरी, हामीले NCS िव�ाथ�ह�लाई
सहायता गन�का लािग थप अनुदानको �वस्था गरे का छौं। NCS
िव�ाथ�ह�लाई सहायता सुिवधाका लािग भना� भएका NCS

िव�ाथ�ह�को सं�ाअनुसार योजना-KGs लाई 5-तहको अनुदान प्रदान
ग�रन्छ। 1 NCS िव�ाथ� भना� गन� KGs ले पिन अनुदान प्रा� गछ� न्।
2021/22 िव�ालय वष�का लािग उ�तम तहको पूण�-वष�को प्रावधान
लगभग $800,000 छ।
KGs लाई NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकसँग स�ार सु�ढ बनाउन म�त
गन�, अिडयो फाइलह�सिहतको एक संचार �ू काड� सेट र सामा�तया
�ूल प�रपत्रमा प्रयोग �ने टे �लेट्स सेट, KGs को प्रयोगका लािग िविभ�
जाितका भाषाह�मा अनुवाद ग�रएको छ।
KG िश�ा पा�क्रम िनद� �िशकाले NCS िव�ाथ�लाई स्थानीय िव�ालय
वातावरणमा समायोजन गन� सहजीकरण गन� िनद� शन र िस�ा�ह�,
साथै कसरी िश�कह�ले NCS िव�ाथ�ह�लाई िचिनयाँ िस� सहयोग
गछ� न् भनी िनि�त रणनीित र सा�िभ�क स्रोतह� िदन्छ।

अ� जानकारी
थप जानकारी र सहायताका लािग, कृपया EDB लाई स�क� गनु�होस्:

�ेत्रीय िश�ा काया� लयह�का टे िलफोनह�:

(HK)

2863 4646

(KLN) 3698 4108

(NTE) 2639 4876
(NTW) 2437 7272

िक�रगाट� न र बालहे रचाह के�को
संयु� काया� लयको टे िलफोन:

3107 2197
KGs मा भना� का लािग NCS बालबािलकाका
मातािपताका लािग हटलाईन:

2892 6676
अ� सा�िभ�क वेवसाइटह�:

KG िश�ा योजना
http://www.edb.gov.hk/free-quality-kg-edu_en
KGs मा नस�री (K1) क�ामा
भना� �वस्थाह�
http://www.edb.gov.hk/k1-admission_e
KG प्रोफाइल
http://www.chsc.hk/kindergarten/en
NCS िव�ाथ�ह�का लािग िश�ा सेवाह�
http://www.edb.gov.hk/ncs

