
नसर्र� (K1) क�ाहरुको 
�कन्डरगाड�न (KGs) 
मा भनार् व्यवस्था बारे 
अ�भभावक जानकार�

1

(2 वषर् 8 म�हनाको न्युनतम उमेरका 
बालबा�लकाहरुलाई लागु हुने)
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समे�टएका KGs
 योजनामा सामेल हुने KGs वा K1 भनार् व्यवस्थाहरुमा 

भाग �लने गरै-योजनाका स्थानीय KGs मा लागु

 K1 भनार् व्यवस्थाहरुमा भाग �लने गैर-योजनाका स्थानीय KGs EDB को 
वेबसाइटमा उपलब्ध छन:्

https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e


उपायहरु

3

（1）आवेदन फारमहरुको �वतरण
（2） �बध्यालय-आधा�रत भनार् संयन्त्र
（3）“प्रत्येक बच्चालाई एक स्थान” उपाय
（4） गैर-�च�नया भाषा बोल्ने बच्चाहरुलाई भनार् 

सहायता
（5） �रक्त जानकार�को प्रसारण  
（6） �बद्याथर्हरुका ला�ग रेफरल व्यवस्था

K1 भनार् व्यवस्था
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उपायहरु

 क्यु अप हुन न�दन कोटा वा �वद्यालय वेबसाईटको 
मध्यम बीना आबेदन फारमहरुको �वतरण ग�रने।

 बाल आवेदकहरुलाई नोवेम्बर अगाडी अन्तवार्तार् �लन 
नहुने।

（1）आबेदन फारामहरुको �वतरण



 KGs एक �वद्यालय आधा�रत प्रवेश संयन्त्र, प्रवेश प्र�क्रया र मापदण्ड 
स�हत, र अन्तवार्तार् �लने बाल आवेदकहरुको संख्या, आ�द को प�रचय 
�दनु पछर्। 

 �नष्प�, न्यायपूणर् र खुला हुनुपछर्।
 �वद्यमान भेदभाव �वरोधी कानून र अन्य सम्बिन्धत कानून/अध्यादेश 

स�हत �नम्न पालना गनुर्पछर् : 
• यौन भेदभाव अध्यादेश, अपाङ्ग भेदभाव अध्यादेश, पा�रवा�रक िस्थ�त भेदभाव 

अध्यादेश, जा�त भेदभाव अध्यादेश;
• व्यिक्तगत डाटा (गोपनीयता) अध्यादेश, घूसखोर� रोकथाम अध्यादेश, आ�द। 
• EDB द्वारा जार� प�रपत्र र �दशा �नद�श उदाहरण, आवेदन फारम र KGs द्वारा प्रदान 

ग�रएको सान्द�भर्क जानकार� दबुै �च�नयाँ र अंगे्रजी भाषामा हुनु पछर्

5

उपायहरु
（2） �वद्यालय आधा�रत प्रवेश संयन्त्र



 पूरा �दन (WD)/लामो WD सेवा हरुको लागी आवेदनमा:

• KGs ले WD/LWD सेवाहरुको आवश्यकता पन� प�रवारहरुलाई उ�चत 
प्राथ�मकता �दनु पदर्छ (उदाहरणका लागी काम गन� आमा बुबा 
संगको प�रवार, घरमा अपांग प�रवारको सदस्य (हरू) को हेरचाह गन� 
व्यिक्त, आ�द)

• प्रासं�गक सतर्हरु घोषणा ग�रएको प्रवेश मापदण्डमा शा�मल हुनु पछर्

6

उपायहरु
（2） �वद्यालय आधा�रत प्रवेश संयन्त्र
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 KGs ले तलको जानकार� मध्य सेप्टेम्बर सम्म �वद्यालयको वेबसाइटमा 
अपलोड गनर् र/वा �ब�भन्न च्यानलहरुको माध्यम बाट अ�वभावक लाई 
अ�ग्रम सू�चत �दन आवश्यक छ।

उपायहरु
（2） िवद्यालय आधा�रत प्रवेश संयन्त्र

भनार् �नवेदनको जानकार�
• �नबेदन फारम �वतरण गन� 

त�रकाहरु
• �नबेदन फारम �वतरण ग�रने �म�त 

र समयाव�ध
• �नबेदन प्र�क्रया
• �नबेदन शुल्क

(उपयुक्त भएमा)
• �नबेदन फारम बुझाउने त�रका
• �नबेदन फारम बुझाउने �म�त र 

समय

�वद्यालय- आधा�रत प्रवेश 
संयन्त्र
• अंतबर्तार्मा भाग �लने बाल 

�नबेदखारुको संख्या
• अन्तवार्तार्को प्र�क्रया र व्यवस्था
• भनार् मापदण्ड

दतार् प्र�क्रया
• भनार् न�तजा घोसना व्यवस्था
• क� �द्र�कत दतार् �म�तहरू
• बैध दतार् कागजात  र दतार् 

शुल्क(रकम स�हत) को पेश गन�
व्यवस्था

• वे�तगं सूचीमा भएका बालबा�लकाको 
दतार् व्यवस्था

• दतार् प�छ �वद्यालय प�रवतर्न गन� 
बालबा�लकाका ला�ग  ब्यावस्था

1 2 3
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 KGs ले तलको जानकार� मध्य सेप्टेम्बर सम्म �वद्यालयको वेबसाइटमा अपलोड 
गनर् र/वा �ब�भन्न च्यानलहरुको माध्यम बाट अ�वभावक लाई अ�ग्रम सू�चत �दन 
आवश्यक छ।

उपायहरु
（2） �वद्यालय आधा�रत प्रवेश संयन्त्र

अन्य सान्द�भर्क
जानकार� जस्तै 
�वद्यालयको प�रचय 
र �वद्यालय शुल्कको 
प�रचय

KG को �वद्यालय 
जानकार� भएको 
वेबपेजको �लकं “KGs 
र KG सह बाल 
हेरचाह केन्द्रहरुको 
प्रोफाइल”

नुसर्र�मा नसर्र� (K1) 
क�ाहरुको लागी
प्रवेश व्यवस्था बारे 
EDB को वेबसाइटको
�लक्

4 5 6



 यो यस �सद्धान्तमा आधा�रत छ �क प्रत्येक बच्चाले एक KG मा 
मात्र भाग �लनु पछर् , र बच्चाहरुलाई सिब्सडी प्राप्त KG �श�ा 
प्राप्त गनर्को लागी साथ साथै सरकार� श्स्रोतहरुको राम्रो उपयोग 
गनर्को लागी, सबै स्तर (जस्तै K1, K2, K3) िस्कम-KGs एक वैध 
दतार् कागजातस�हत बच्चाहरुलाई भनार् गनर् पछर्।

• िस्कम-KGs मान्य वैध दतार् कागजात भएको बच्चाहरु मात्र
भनार् गनर् सक्नुहुन्छ।

• पूरा �वद्यालय शुल्क �तनर् तयार भएता प�न य�द
अ�भभावकले बैध कागजात पेश गनर् नसकेमा सम्बिन्धत KG 
ले आफ्ना बच्चाहरुलाई भनार् गनर् सक्दैन.

9

उपायहरु
（3） “प्रत्येक बच्चालाई एक स्थान” उपाय
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(सेप्टेम्बर दे�ख सुरु हुने)

�कन्दरगाद�न भनार् (RC) 
को ला�ग दतार् प्रमाणपत्र
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आबेदन फारम भदार् ध्यान �दनु पन� कुराहरु 

 आवेदन फारम र मागर्दशर्न नोटको नमूना सन्दभर्को लागी 
�ब�भन्न प्रमुख अन्य भाषाहरुमा अनुवाद गर�एको छ, र EDB 
को वेबसाइटमा अपलोड गर�एको छ

 आवेदकले अंगे्रजी वा �चनीया भाषा मात्र प्रयोग गनुर् पन� हुन्छ।
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KG प्रवेशको लागी दतार् प्रमाणपत्रको नमनूा आवेदन फामर्
• आवेदन फारम िजल्ला कायार्लयहरु, हुलाक कायार्लयहरु, EDB को �ेत्रीय �श�ा कायार्लयहरु बाट प्रा�

गनर् वा EDB को वेबसाइट बाट डाउनलोड गनर् सिकन्छ
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आवेदन फारम भदार् ध्यान �दनुपन� कुरा

भाग I आवेदकको जानकारी (िवद्याथ�को बवुा/आमाको जानकारी)

• अगें्रजी र �च�नयाँ नाम तपाइँको प�हचान कागजातमा भ�नएको उह� क्रममा 
रा�ुहोस ्छ।

• य�द HKID काडर् उपलब्ध छैन भने, तपाइँ “Other Identity Document” को
भाग पूरा गनुर्होस ् र अन्य वैध प�हचान कागजातहरु (जस्तै मुख्य भू�म प�हचान
काडर्, यात्रा कागजात, आ�द) को प्र�त�ल�प पेश गनुर्होस।्
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• पत्राचार ठेगाना हङ्ग कंगको �ेत्र �भत्रको एक ठेगाना हुनुपछर्। य�द तपाइँ
हङ्ग कंगमा बस्नुहुन्न भने, घर ठेगानाको अ�त�रक्त पत्राचारको लागी हङ्ग
कंगको एक ठेगाना प्रदान गनुर्होस।्

• य�द तपाइँ तपाइँको आवेदन रसीदको स्वीकारको SMS प्राप्त गनर्
चाहानुहुन्छ भने तपाइँ एक मान्य स्थानीय मोबाइल फोन नम्बर प्रदान गनुर्
पछर्।
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आवेदन फारम भदार् ध्यान �दनुपन� कुरा

भाग II िबध्याथ�ह�को जानकारी

• योग्यता मापदण्ड पूरा गनुर्स

• अगें्रजी र �च�नयाँ नाम प�हचान कागजातमा भ�नएको जस्तै क्रममा हुनु पछर्।
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�वद्याथ�को हङ् कङ् �नवास िस्थ�त प्रमा�णत गनर्को लागी, आवेदकको हङ् कङ् जन्म प्रमाणपत्र ("Status of
Permanent Resident" स्तम्भ मा देखाइएको शब्द "Established" को साथ) को एक प्र�त पेश गनुर् पछर्।

य�द यो उपलब्ध छैन वा य�द हङ् कङ् जन्म प्रमाणपत्रमा "Not Established" शब्दहरु उल्लेख छ भने,
आवेदकले �वद्याथ� (हरू) को �नम्न वधै प�हचान कागजात मध्ये एक प्र�त ( य�द उपलब्ध छ भने हङ् कङ्
जन्म प्रमाणपत्रको एक प्र�त संगै प्र�त पेश गनुर् पछर्।) -

(a) हङ् कङ् �वशषे प्रशास�नक �ेत्र (HKSAR) पनुः प्रवेश अनमु�त;
(b) �भसा प्रयोजनका ला�ग प�हचानको HKSAR कागजात (पषृ्ठ 1 दे�ख 3);
(c) HKSAR पासपोटर्;
(d) हङ् कङ् स्थायी प�रचय पत्र;
(e) एक तर�का �नकास अनमु�त र HKSAR �भसा उद्देश्यको लागी प�हचान को दस्तावेज;
(f) HKSAR सरकार द्वारा जार� प्र�विष्ट पर�मट वा अन्य देशहरु/�ेत्रहरु द्वारा जार� यात्रा कागजात हङ्

कङ् मा रहन कुनै शतर् �बना (रहन को सीमा बाहेक) को लागी एक वधै अनमु�त; वा
(g) HKSAR (ID235B) मा रहन को लागी अनमु�त।

य�द �वद्याथ�को प�हचान कागजात मा�थको शे्रणी (f) वा (g) को हो भने, आवेदक र �वद्याथ�ले आफ्नो वधै
यात्रा कागजातहरुको प्र�त�ल�प पेश गनुर् पछर् (वाहक को �ववरण देखाउने पानाहरु स�हत, अध्यागमन �वभाग
द्वारा जार� नवीनतम �भसा लेबल HKSAR सरकार र अध्यागमन �वभाग द्वारा जार� नवीनतम
“Permission to remain” ले EDB लाई आवेदक र �वद्याथ�को वधै रहन को नवीनतम अव�धको संकेत गदर्छ।
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• K1 मा भाग �लनको लागी 2 बषर् र 8 म�हना को न्यूनतम उमेर

भाग III अन्य िवशेष प�रवार जानकारी

• य�द �वद्याथ� तपाइँको बच्चा हैन भने, �बद्याथ� संग तपाइँको सम्बन्ध
�न�दर्ष्ट गनुर्होस ् र �वद्याथ� को बुबा/आमा को प�हचान कागजातको एक
प्र�त�ल�प प्रदान गनुर्होस,् साथ साथै एक प्रा�धकरण पत्र प्रदान गनुर्स।
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आवेदन फारम भदार् ध्यान �दनुपन� कुरा

भाग IV पत्राचार को भाषा

भाग V उपक्रम र घोषणा

• मागर्दशर्न नोटमा अनुच्छेदको माध्यमबाट पढ्नुहोस ् र प्रदान ग�रएको
ठाउँमा साइन इन गनुर्होस।् य�द यो भाग ठ�क त�रकाले हस्ता�र
गर�एको छैन भने EDB आवेदन प्र�क्रया गद�न।
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भाग VI आवेदन सिब्मसोनका लािग चेकिलस्ट

• कृपया पूरा भएको कायर्को लागी उपयुक्त बक्सहरुमा �टक लगाउनुस।
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कागजमा आवेदन सिब्मसनका ला�ग चेक�लस्ट

 आवेदन फारम, उपक्रम र घोषणा सह� ढंगले भरेको छ र �व�धवत हस्ता�र
गर�एको छ

 आवेदकको प�हचान कागजातको प्र�त संलग्न गर�एको छ
 बाल-आवेदकको प�रचय दस्तावेजको प्र�त संलग्न गर�एको छ
 य�द आफ़्नो बच्चा हैन भने बच्चा सगंको तपाइँको सम्बन्ध आवेदन फमर्मा

सान्द�भर्क समथर्न प्रमाणहरुको साथ �न�दर्ष्ट ग�रएको छ (प�हचान कागजात र
बच्चाको बुबा/आमा को प्रा�धकरण पत्रको प्र�त�ल�प)
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कागजमा आवेदन सिब्मसनका ला�ग चेक�लस्ट

 हङ् कङ् को पत्राचार ठेगाना प्रदान गर�एको छ
 आवेदन पत्र पठाउनको लागी �लफाफामा पयार्प्त �टकट लगाईएको छ (कृपया

ध्यान �दनुहोस ् �क कुनै प�न कम भुक्तान ग�रएको मेल हङ् कङ् पोस्ट द्वारा
�नपटान ग�रनेछ। कृपया ध्यान �दनुहोस ् �क EDB �भत्र आवेदनको प्रािप्तको
�म�त बाट शरुू हुने गर� 10 �दन �भत्र स्वीकृ�त जार� ग�रनेछ।)

 भ�रएको आवेदन फारामको फोटोकपी रा�खएको छ
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सिब्मसन �ब�ध

कृपया मान्य समथर्न कागजातहरु को प्र�त प्रदान गनर् को लागी याद गनुर्होस,्
ठेगाना र �लफाफा मा पयार्प्त डाक लगाउनहुोस।्

 1. पोस्ट बाट:
KG प्रवेशको लागी दतार् प्रमाणपत्रको लागी आवेदनमा मागर्दशर्न नोट्स -
पषृ्ठ 6

 2. ड्रप-इन बक्स (व्यिक्तमा ड्रप-इन):

14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, HK
(काम गन� समय: सोमबार द�ख शकु्रबार 8:30 a.m. दे�ख 1:00 p.m., 2:00 p.m. दे�ख
6:00 p.m., श�नबार आइतबार र साबर्ज�नक �बदामा बन्द हुने)।

आवेदनको प्राि�को िमित देिख 10
कायर् िदन िभत्र आवेदकह�लाई
“आवेदन को स्वीकृित” जारी
ग�र नेछ।

यिद एक स्थानीय मोबाइल फोन
नम्बर प्रदान गरीएको छ भने: SMS
द्वारा स्वीकृित िदइनेछ; अन्यथा ,  
ह�लाकद्वारा िलिखत �पमा स्वीकृित
िदइनेछ।



KG प्रवेशको दतार् प्रमाणपत्रको लागी इलेक्ट्रो�नक 
आवेदन फारम
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 3. अनलाइन पेस गन�
(https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)

https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/


24

अनलाइन सब�मशनको लागी ध्यान �दनु पन� नोट

 कृपया आवेदकको प�हचान कागजात (ढाँचा: jpg, jpeg, png वा pdf; कुल आकार
4.0mb भन्दा बढ� छैन) को �डिजटल प्र�त�ल�प बनाउनुहोस ् (यानी बच्चाहरु को
अ�भभावक/ अ�भभावक) र बच्चाहरु आवेदन भन्दा प�हले तयार।

 "Acknowledge Slip" र संलग्न "Undertaking and Declaration" (य�द आवश्यक
छ भने) को इलेक्ट्रो�नक आवेदन फाराम अनलाइन पेस गनर् को लागी छाप्न, कृपया एक
�प्रन्टर संग स्था�पत कम्प्यूटर उपकरणको उपयोग गनुर्होस।्

 सब�मशन गनुर् अ�घ, कृपया सु�निश्चत गनुर्होस ् �क इलेक्ट्रो�नक फारम सह� त�रकाले
भ�रएको छ।
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 "iAM Smart+" को साथ �डिजटल हस्ता�रको उपयोग गनर् छनौट गन� आवेदकको
लागी, कृपया सु�निश्चत गनुर्होस ् �क तपाइँ सफलतापूवर्क "iAM Smart+" प�हले नै
अपगे्रड गनुर्भएको छ (�ववरण को लागी, कृपया "iAM Smart" वेबसाइट हेनुर्होस:्
https://www.iamsmart.gov.hk/en/reg.html ).

 �त आवेदकको लागी जो हुलाकद्वारा �व�धवत हस्ता��रत "Undertaking and
Declaration" पेश गनर् छनौट गदर्छ, EDB लाई तपाइँको आवेदन प्रशोधन गनर्को लागी
कृपया ("Acknowledge Slip" मा संलग्न कागजात पेश गनुर्होस्र र कृपया डाउनलोड/
�प्रन्ट आउट गनुर्होस)् लाई अनलाइन आवेदन सब�मट प�छको 10 कायर् �दन �भत्र पेश
गनुर्होस्र EDB को Kindergarten Administration 2 Section (ठेगाना: P.O. Box
23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) ।

 कृपया तपाइँको ईमेल ठेगाना प्रदान गनुर्होस ् य�द तपाइँ ईमेल द्वारा स्वीकृ�त प्राप्त गनर्
चाहानुहुन्छ।

अनलाइन सब�मशनको लागी ध्यान �दनु पन� नोट

https://www.iamsmart.gov.hk/en/reg.html
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बैध दतार् कागजात

 बच्चाहरु हङ् कङ्मा बासको अ�धकार, जग्गाको
अ�धकार वा रहनको लागी कुनै शतर् �बना रहने
वैध अनुम�त भएको (हङ् कङ्मा बास को सीमा
बाहेक) हङ् कङ् बा�सन्दा हुनु पछर्।

 सामान्यतया, RC को वैधता तीन बषर्को हो।

सिब्सडी KG �श�या
प्राप्त गनर् योग्य बच्चाहरुका ला�ग

KG भनर्का ला�ग दतार्
प्रमाणपत्र
（RC）

उपायहरु
（3）“प्रत्येक बच्चालाई केवल एक स्थान” उपाय
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सिब्सडी KG �श�या
प्राप्त गनर् योग्य बच्चाहरुका ला�ग

KG भनर्का ला�ग दतार्
प्रमाणपत्र
（RC）

उपायहरु
（3） “प्रत्येक बच्चालाई केवल एक स्थान” उपाय

 य�द अ�वभावक ले आफ्ना बच्चाहरुलाई KG प्राप्त
गनर्को लागी व्यिक्तगत आधारमा (जस्तै बच्चाहरुको
व्यिक्तगत प�रिस्थ�तहरु, पा�रवा�रक कारकहरु,
�वद्यालयहरु प�रवतर्न, आ�द) को लागी 3 बषर् भन्दा
बढ�को लागी �श�ाको व्यवस्था गरेमा, आमा बुबाले
योजना अन्तगर्त सिब्सडी काट्नु भन्दा प�हले पूरा
�वद्यालय शलु्क �तनुर् पछर्।

बैध दतार् कागजात
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 RC को वधैता अव�धको �वस्तारको लागी आवेदन EDB द्वारा प्रत्येक
मामलामा �वशषे आवश्यकताहरु भएका �वद्याथ�हरुको लागी मात्र �वचार
ग�रनेछ। आवेदकले प्रासं�गक प्रमाण प्रदान गनुर् पछर् , उदाहरण को लागी,
प्रासं�गक दतार् �च�कत्सा व्यवसायी वा पेशवेर (जस्तै बाल रोग �वशषे�,
मनो�च�कत्सक, श�ै�क मनोव�ैा�नक, िक्ल�नकल मनोव�ैा�नक, आ�द)
द्वारा जार� एक मलू्यांकन �रपोटर्, जसले सामान्य तीन बषर् भन्दा लामो
अव�धको लागी KG �श�ाका बच्चाको �वशषे आवश्यकताहरु �निश्चत
गदर्छ।

 जब अ�वभावकले आफ्ना बच्चाहरु लाई 3 बषर् भन्दा बढ� को लागी KG
�श�ा प्राप्त गनर् को लागी व्यवस्था गन� इरादा देखाउँछन,् KGs ले माथी
उल्ले�खत �बन्दहुरुको �ल�खत रूपमा नोट गनर्को लागी अ�वभावकलाई
स�ूचत गनुर् पछर्।

सिब्सडी KG �श�या
प्राप्त गनर् योग्य बच्चाहरुका ला�ग

KG भनर्का ला�ग दतार्
प्रमाणपत्र
（RC）

उपायहरु
（3） “प्रत्येक बच्चालाई केवल एक स्थान” उपाय

बैध दतार् कागजात
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 म�हनाको सिब्सडी सगं �वत�रत िस्कम-KG को लागी, KG मा
अध्ययन गन� योग्य �वद्याथ�ले त्यो म�हनाको क�ाहरुमा
उपिस्थत हुनु पछर्।

 सामान्यतया, य�द �वद्याथ�हरु एक परूा म�हना �वद्यालय
बाट अनुपिस्थत छन ् (यानी एक �व�शष्ट म�हना को सबै
�वद्यालय �दनहरुमा अनुपिस्थत) भने त्यो म�हनाको लागी
�बद्याथ�को सिब्सडी सम्बिन्धत KG लाई �वतरण ग�रने
छैन; KG को “Fees Certificate” मा देखाइएको अनसुार
योजना अन्तगर्त सिब्सडी कटौती गनुर् भन्दा प�हले
अ�वभावकले पूरा �वद्यालय शुल्क �तनुर् पछर् ।

सिब्सडी KG �श�या
प्राप्त गनर् योग्य बच्चाहरुका ला�ग

KG भनर्का ला�ग दतार्
प्रमाणपत्र
（RC）

उपायहरु
（3） “प्रत्येक बच्चालाई केवल एक स्थान” उपाय

बैध दतार् कागजात
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सिब्सडी KG �श�या
प्राप्त गनर् योग्य बच्चाहरुका ला�ग

KG भनर्का ला�ग दतार्
प्रमाणपत्र
（RC）

उपायहरु
（3） “प्रत्येक बच्चालाई केवल एक स्थान” उपाय

बैध दतार् कागजात

 य�द त्यहाँ कुनै �वशषे प�रिस्थ�तहरु छन ् (जस्तै परूा
म�हनामा �बरामी भएको कारण अनुपिस्थ�त) भने
अ�भभावकहरु बाट औ�चत्य र दस्तावजेी प्रमाण (अनुपिस्थत
म�हनाको सबै �वद्यालय �दन कभर) को प्रािप्तमा,
�वद्यालयहरुले सिब्सडीको लागी EDB मा आवेदन �दन
सक्छन।् प्रत्येक मामला त्यसको व्यिक्तगत योग्यता अनसुार
�वचार ग�रनेछ। अक� उदाहरण �लनुहोस,् य�द �बद्याथ�हरु
भ्रमणका कारण परूा म�हनामा अनुपिस्थ�त छ भने यी
मामलाहरुको लागी सिब्सडीको �वतरण �वचार ग�रने छैन।
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नमूना - KG प्रवेशको लागी दतार् प्रमाणपत्र
(KG �श�ा सिब्सडी प्राप्त गनर् योग्य 

बच्चाहरु को लागी)



उदाहरण：
 गैर-स्थानीय बच्चाहरु (जो आप्रवासन

�नद�शक बाट अनुम�त प्राप्त गर� HK मा
�श�ा प्राप्त गनर् सक्छन)्:
• प�हचान को एक रूप को धारक
• जसका आमा बुबा (हरू) एक �वद्याथ� 

�भसा धारण/छन ्

 �वद्याथ�हरु जो RC को वैधताको �वस्तारको 
लागी KG �श�ाको 4th वषर् प्राप्त तर 
अनुमो�दत छैन
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सिब्सडी KG �श�या प्राप्त गनर् अयोग्य
बच्चाहरुका ला�ग

�कन्दरगाड�न भनार् पास
（AP）

उपायहरु
（3） “प्रत्येक बच्चालाई केवल एक स्थान” उपाय

बैध दतार् कागजात



33

नमुना - �कन्दरगाड�न भनार् पास
(सिब्सडी KG �श�ा प्राप्त गनर् अयोग्य बच्चाहरुका ला�ग)
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 RC / AP केन्द्र�कृत दतार् �म�तहरुको दौरान KG लाई पेश गनुर् पछर् र KGs द्वारा राखीएको हुनपुछर् जब
सम्म सम्बिन्धत बच्चाहरुको पढाई समाप्त हुन्दैन।

 अ�भभावकहरुले सेप्टेम्बर दे�ख नोभेम्बर सम्म RC को लागी EDB मा आवेदन गनर् आवश्यक छ। आवेदनमा
�ववरण यस बषर्को सेप्टेम्बरमा वा प�हले घोषणा गर�नेछ र EDB को वेबसाइटमा अपलोड ग�रनेछ।
(Admission Arrangements for Nursery (K1) Classes in Kindergartens – 4. Application for
Registration Certificate for Kindergarten Admission)

 सबै आवश्यक जानकार� र प्रदान ग�रएका कागजातहरु स�हत आवेदनहरु प्राप्त भयप�छ EDB लाई
सामान्यतया आवेदनको प्र�क्रया परूा गनर् र हुलाक द्वारा योजना अन्तगर्त सिब्सडी प्राप्त गनर् को लागी
योग्य आवेदकहरुलाई RC जार� गनर् को लागी छ दे�ख आठ हप्ता लाग्नेछ।

 य�द एक बच्चा हंग कंग्मा �श�ा प्राप्त गद� गदार् RC प्राप्त गनर् सक्दैन तर यो योजना अन्तगर्त सिब्सडी
प्राप्त गनर् को लागी योग्य छैन भने:
 EDB ले सम्बिन्धत बच्चालाई AP जार� गन�छ।
 बच्चाहरु एक िस्कम-KG मा दतार् र प्रवेश को लागी AP को उपयोग गनर् सक्छन।्
 अ�भभावकहरुले Fees Certificate मा देखाइएको जस्तै योजना अन्तगर्त सिब्सडीको कटौती भन्दा

प�हले पणूर् �वद्यालय शलु्क �तनर् आवश्यक छ

उपायहरु
（3） “प्रत्येक बच्चालाई केवल एक स्थान” उपाय
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(नोवेम्बेरदे�ख आवेदन सुरु)

अस्थायी दतार् पत्र

．मुख्य रूपमा अस्थायी दतार्को लागी , जब हस्तान्तरण अक� KG/ एउटै 
KG मा K1 दोहोयार्उनु पन� हुन्छ

． आ�धका�रक रूपमा KG मा भाग �लएको 1st �दन वा प�हले RC वा 
AP द्वारा प्र�तस्था�पत हुनुपदर्छ

• आवस्यक परेमा EDB हटलाईनमा सम्पकर्  गनुर्होस



आवेदन प्र�क्रया –
ध्यान �दनुपन� कुरा

36

 अ�वभावकले व्यिक्तगत KGs को आवश्यकताहरु अनुसार आवेदन 
फारम संकलन ग�र पेश गनुर् पछर्।

 िस्कम-KGs ले सी�लगं भन्दा मा�थ शुल्क संकलन गनर् सक्ने छैन।



आवेदन प्र�क्रया –
ध्यान �दनुपन� कुरा
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 दतार् परूा गनर् को लागी, अ�वभावक ले केन्द्र�कृत दतार् �म�तहरुको दौरान （सामान्यतया जनवर� को शरुु
मा）सम्बिन्धत KG मा �नम्न वस्तुहरु पेश गनर् आवश्यक छ
 RC / AP
 Registration fee

 KGs ले अ�भभावकहरुलाई दतार् प्र�क्रया परूा गनर्, वा दतार् शलु्क वा अन्य शलु्क (जस्तै �वद्यालय वद�,
�चया र नाश्ता, आ�द �कन्न को लागी) केन्द्र�कृत दतार् �म�त भन्दा प�हले कुनै पनी रूप मा �तनुर् पद�न।

 िस्कम-KGs ले स्वीकृत सीमा भन्दा बढ� दतार् शलु्क संकलन गनर् सक्दैनन।्
 य�द अ�वभावकले दतार् प�छ अक� KG मा प�रवतर्न गनर् चाहन्छ भने, उनीहरुलाई KG दतार् कागजात �लनु

पछर्। KGs ले ज�तसक्दो चाडँो अ�भभावकलाई दतार् कागजात �फतार् गनुर्पछर्। सामान्यतया, भकु्तानी दतार्
शलु्क �फतार् ग�रने छैन।

 दतार् शलु्क �तन� कुनै पनी बच्चालाई दतार् शलु्क �फतार् गनुर् पछर् र प�छ बच्चा बाट �वद्यालय शलु्कको
1st �कस्ता प्राप्त गरे प�छ सम्बिन्धत �वद्यालय बषर्को 1st म�हना �भत्र ठाउँ �लन्छ।



आवेदन प्र�क्रया –
ध्यान �दनुपन� कुरा

 य�द अ�वभावक ले आफ्नै प�रिस्थ�तको सन्दभर्मा एक बषर्को 
लागी आफ्ना बच्चाहरु को K1 अध्ययन स्थ�गत गन� �नणर्य 
गरेको खण्डमा, उनीहरुलाई RC लाई खारेज गनुर् पन� भन्दै EDB 
लाई RC �फतार् गनुर् पछर्। अ�वभावकले अक� बषर्मा आवेदन पेस 
गनर् सक्छन, EDB 3 बषर्को वैधता अव�धसंग एक आरसी पुनः 
जार� हुनेछ।

 कृपया ध्यान �दनुहोस ्�क �फतार् ग�रएको RC सिब्सडी प्राप्त KG 
�श�ा प्राप्त गनर् को लागी प्रयोग गर�एको हुनुहुन्न।
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KGs मा प्रवेश को लागी सबै बच्चाहरु लाई समान अवसरहरु KGs द्वारा प्रदान ग�रनु पछर्
(उनीहरुको जात, �लङ्ग र �मताको बाबजुत)।

 KGs K1 प्रवेश व्यवस्थामा सान्द�भर्क जानकार� दबुै �च�नयाँ र अंगे्रजी संस्करणमा
प्रदान गनुर् पछर्।

 जानकार�को अंगे्रजी संस्करण प्राप्त गनर् NCS बच्चाहरुको अ�वभावकको सु�वधाको
लागी �वद्यालय वेबसाइटको गहृ पषृ्ठमा अंगे्रजीमा आइकन वा सरल सन्देश �सजर्ना
ग�रने।

 (1) KGs मा K1 प्रवेश व्यवस्थामा EDB वेबसाइटको अंगे्रजी संस्करणको र (2)
�वद्यालयको वेबसाइट मा "KGs र KG सह बाल हेरचाह केन्द्रहरुको प्रोफाइल" मा KG
को �वद्यालय जानकार�को संकेत गन� वेबपेज �लकं प्रदान गन�।
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(4) गैर-�च�नया भाषा (NCS)  बोल्नेहरुलाई भनार् सहायता
उपायहरु



 NCS बच्चाहरुलाई KG को समथर्नमा जानकार� �दने, िज�ासा टे�लफोन नम्बर र �वद्यालय
वेबसाइटमा NCS बच्चाहरुको अ�वभावकको लागी ईमेल ठेगाना प्रदान गन�।

► य�द NCS बच्चाहरु/अ�वभावक को लागी अन्तरबातार् व्यवस्था गर�एको छ भने KGs
आवेदकहरु को लागी आवश्यक अनुसार व्याख्या र/वा अनुवाद सेवाको व्यवस्था गनुर् पछर् , वा
अ�वभावक र बच्चाहरुलाई एक �च�नयाँ बोल्ने नातेदार/साथीलाई अन्तवार्तार्को दौरान
संचारको सु�वधाको लागी अनुम�त प्रदान गनुर्पछर्। NCS बच्चाहरुका आमा बुबालाई मा�थको
सहायता प्रदान गनर् स�कन्छ भनेर सू�चत गनर् KGs ले �वद्यालयको वेबसाइटमा मा�थको
उल्लेख ग�रएको अन्तवार्तार्को व्यवस्था स्पष्ट रुपमा बताउनु पछर्।
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(4) गैर-�च�नया भाषा बोल्नेहरु (NCS) लाई भनार् सहायता
उपायहरु
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गहृ मा�मला �वभाग द्वारा �व� पो�षत "जातीय अल्पसंख्यक बा�सन्दाहरुको सद्भाव र 
संवदृ्�ध केन्द्र (CHEER)" द्वारा प्रदान ग�रएको जातीय अल्पसंख्यक भाषाहरुमा �न: 
शलु्क टे�लफोन व्याख्या सेवा। टे�लफोन व्याख्या सेवा हटलाइन:

• 3755 6811 (बहासा इन्डोने�सयन) 

• 3755 6822 (नेपाल�) 

• 3755 6833 (उदुर्)

• 3755 6844 (पन्जाबी)

 अन्य व्याख्या र अनुवाद सेवाहरु:

• प्रासं�गक सेवाहरु बारे अ�धक समझ प्राप्त आवस्यक भएमा �वद्यालयहरुले सीधै 
CHEER मा सम्पकर्  गनर् सक्छन।् �ववरणको लागी कृपया �नम्न वेबपषृ्ठको 
सन्दभर् गनुर्होस:्

• http://hkcscheer.net/interpretation-and-translation-services

जातीय अल्पसखं्यक बा�सन्दाहरुको सद्भाव र सवंधर्न केन्द्र
(CHEER केन्द्र)

• 3755 6855 (तगलोग) 

• 3755 6866 (थाई) 

• 3755 6877 (�हिन्द)

• 3755 6888 (भेट्नामी)

http://hkcscheer.net/interpretation-and-translation-services


 NCS बच्चाहरुको अ�वभावकलाई �च�नया भाषा �सक्न ज�त सक्दो चांडो �यमेजर् �च�नयाँ भाषा 
वातावरण भएको KGs मा आफ्नो बच्चाहरु लाई पठाउन प्रोत्सा�हत ग�रन्छ। यस सम्बन्धमा, 
सरकारले KGs मा NCS बच्चाहरुको लागी समथर्न उपायहरु व्यवस्था बनाएको छ।

 गैर �च�नयाँ भाषी बच्चाहरु को लागी समथर्नको ला�ग पत्रक सान्द�भर्क उपायहरुको प�रचयको 
लागी तयार गर�एको छ। �व�भन्न प्रमखु अन्य भाषाहरुमा मा�थको उल्लेख पत्रक EDB को 
वेबसाइट बाट डाउनलोड गनर् स�कन्छ:

 https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e
(Path: Education System and Policy > Kindergarten Education > Admission Arrangements for 
Nursery(K1) Classes in Kindergartens > 11.Related Support for Non-Chinese Speaking Children)

 NCS बच्चाहरु को लागी सम्बिन्धत समथर्न बारे अ�धक जानकार�/ससंाधन मा�थको वेबसाइटमा 
उपलब्ध छ।
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(4) गरै-�च�नया भाषा बोल्नेहरुलाई भनार् सहायता
उपायहरु

https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e


गरै �च�नया बोल्ने बच्चाहरुको लागी समथर्न पत्रक
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(4) गरै-�च�नया भाषा बोल्नेहरुलाई भनार् सहायता
उपायहरु

(EDB’s website >Education System and Policy >KG Education > Admission Arrangements for Nursery 
(K1) Classes in KGs - 11. Related Support for Non-Chinese Speaking Children)



• ज�त चाडो NCS बच्चाहरुलाई �वद्यालयी �श�ा शरुू ग�रन्छ वा �सक्नमा
समथर्न प्राप्त हुन्छ, त्य�तनैनउनीहरुको पढाई अ�धक प्रभावकार� हुनेछ।

• अगें्रजी भाषामा KGs मा अध्ययन गन� NCS बच्चाहरु भन्दा KGs मा चीनी
भाषामा पढाईको माध्यम (MOI) को रूपमा प्रयोग गन� NCS बच्चाहरुले
MOI चीनी भाषामा धेरै राम्रो प्रदशर्न गदर्छ।.

• अ�वभावक लाई �च�नयाँ भाषा �सक्नमा बच्चाहरुको प्राइम समयको राम्रो
उपयोग गनर्को लागी र एक भाषा मैत्री वातावरणको �वद्यालयहरुलाई
�वचार गनर् प्रोत्सा�हत ग�रन्छ जसले प्रामा�णक, साथर्क र �वकासको लागी
उपयुक्त भाषा �सकाउने को�सस, अन्वेषण र पारस्प�रक अन्तर�क्रयाको
माध्यम बाट बच्चाहरुको �च�नया भाषा �सक्ने प्र�क्रया सहोयोग गदर्छ।

(4) गरै-�च�नया भाषा बोल्नेहरुलाई भनार् सहायता
उपायहरु
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Y – खोप संगै
N – खोप �बना
P – प्रती�ा सचूीमा रहेका 

आवेदन प्रशोधन 
भइरहेको छ

(5) �रक्त भकिन्स जानकार�को प्रसारण 
उपायहरु

 EDB ले केन्द्र�कृत दतार् �म�त प�छको एक हप्ता �भत्र इलेक्ट्रो�नक प्लेटफमर्को 
माध्यम बाट K1 �रिक्तहरु मा KGs बाट जानकार� संकलन गदर्छ, र �व�भन्न 
िजलाहरुमा KGs को एक सूची प्रका�शत (सामान्यतया जनवर�को अन्त मा) 
गदर्छ।

 व्यिक्तगत KGs को �रिक्त िस्थ�त मात्र जार� ग�रनेछ तर व्यिक्तगत KGs को 
�रक्त संख्या जार� गर�ने छैन

�वद्यालयको नाम टे�लफोन �रक्त पदहरू
1. AAA KG XXXX XXXX Y

2. BBB KG XXXX XXXX N

3. CCC KG XXXX XXXX P
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 KG �वद्याथ� भनार् एक �वद्यालय आधा�रत मामला हो
 अ�वभावक ले आफ्नो बच्चाहरुको आवश्यकताहरु अनुसार आफ� ले K1 स्थान

को लागी आवेदन �दने; र
 EDB ले अ�वभावकलाई समथर्न गनर् सान्द�भर्क जानकार� प्रदान गदर्छ

 �बशषे अवस्थाहरुमा, य�द एक बालक (�बकासमा �ढलाई भएका र NCS 
बालबा�लका) ले भनार् आवेदन बुझाउन क�ठनाइको सामना गदर्छ भने EDB ले 
उपयुक्त रूपमा रेफरल बनाउनेछ:
 K1 स्थान: अ�प्रल बाट सुरु
 K2 & K3 स्थान: जलुाई बाटा सुरु
 �ेत्रीय �श�ा कायार्लयहरु र �कन्दरगाड�न र बाल हेरचाह केन्द्रहरुको

संयुक्त कायार्लयले गन�

(6) बच्चाहरु को लागी रेफरल व्यवस्था
उपायहरु
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K1 भनार् व्यवस्था
फ्लोचाटर्



K1 भनार् व्यवस्था फ्लोचाटर्
अिभभावकले RC को लािग

EBD मा से�ेम्बेर दिेख नोवेम्बेर सम्ममा आवेदन िदने

KGs ले
K1 भनार् अवेदन्हा� आगामी शैि�क वषर्को लािग प्रसोधन गन�

KGs ले मध्य िडसेम्बर अगाडी आवेदन नतीजाको जानकारी अिभभावकलाई िदने

यिद आवेदन सफल भएमा

आवश्यक जानकारी र कागजात सिहत आवेदन आएपिछ EDB 
ले सामान्यतया take छ दिेख आठ ह�ा िभत्र आवेदन प्रसोधन
गन�छ र अिभभावकलाई पोस्ट माफर् त RC / AP जा�र गन�छ।

यिद आवेदन असफल भएमा

अिभभावकले कें िद्रिकत दतार् िमित पिछ EDB ले जा�र गरेको
K1 भकेेन्सीमा रेफर गन�

(सामान्यतया जनवरीको अन्तीम बाट) 

अिवभावकले केन्द्रीकृत दतार् िमितह�को दौरान KG संग
(सामान्यतया जनवरीको श�ुमा) RC / AP पेश गरी दतार् गन�

र दतार् शलु्क ितन�

48



49

�कन्दरगाड�न र �कन्दरगाड�न सह बाल हेरचाह केन्द्रहरुको प्रोफाइल 
- सेप्टेम्बर मा वा�षर्क रूपमा अपडटे ग�रने 

( www.chsc.hk/kindergarten/en )

http://www.chsc.hk/kindergarten/en


 EDB ─
• वेबसा�यट : https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

• 24-घन्टे स्वचा�लत टे�लफोन सोधपुछ व्यवस्था：2891 0088 

• �ेत्रीय �श�ा कायार्लय वा �कदरगद�न र बाल स्याहार केन्द्रको संयुक्त 
कायार्लय
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हटला�यन: 3540 6808 / 3540 6811

NCS बालबा�लकाको अ�भभावक हरुका ला�ग हटलाईन : 2892 6676

सोमबार दे�ख शकु्रबार 8:30 am दे�ख 1:00 pm
2:00 pm दे�ख 6:00 pm

श�नबार, आइतबार र 
साबर्ज�नक �बदाहरुमा

बन्द

सोधपुछ

https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e
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