
)K1(میں نرسری )KGs(کنڈرگارڻنز
کالسوں میں داخلہ کے انتظامات کے حوالے 

سے والدین کے لیے معلومات

1

ماه کی عمر تک کے بچوں کے لیے قابل 8سال اور 2کم از کم (
)اطالق
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KGsشامل شده
KGs کے لیے جو سکیم میں شامل ہوں یاK1 داخلہ کے انتظامات میں

کے لیے قابل اطالقKGsشامل ہونے والی مقامی 

K1سکیم مقامی -داخلہ انتظامات میں شامل ہونے والی نانKGs کی فہرستEDB کی ویب
:سائٹ پر دستیاب ہے

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

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


اقدامات

3

درخواست فارموں کی تقسیم（1）
سکول پر مبنی داخلہ کا طریقہ کار（2）
ا ک" ہر بچے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں"（3）

اقدام
ٹغیر چینی گفتاری طلبہ کے لیے داخلہ سپور（4）
اجراءخالی جگہ کی معلومات کا （5）
انتظاماتریفرلطلبہ کے لیے （6）

K1داخلہ انتظامات
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اقدامات

 ا کے بغیر یکوڻہقطار میں کھڑے ہونے سے بچانے کے لیے
م۔سکول کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست فارموں کی تقسی

انا درخواست گزار بچوں کا نومبر سے پہلے انڻرویو نہیں لیا ج
چاہیے۔

درخواست فارموں کی تقسیم（1）



KGs ا کروانا چاہیے، جس میں داخلہ کمتعارفکو سکول پر مبنی داخلہ کا طریقہ کار
داد طریقہ کار اور معیار، اور انڻرویو لینے کے لیے درخواست دینے والے بچوں کی تع

وغیره شامل ہوں۔
ہونا ضروری ہے۔منصفانہ، عادالنہ اور شفافاس کا
 آرڈیننس/دیگر متعلقہ قانون سازیاورموجوده انسداد امتیازی سلوک قانون کے مطابق اس کا،

:بشمول ذیل کے مطابق ہونا ضروری ہے
سلی امتیاز کا ، نآرڈیننسکے امتیاز کا سڻیڻس، فیملی آرڈیننس، معذوری امتیاز کا آرڈیننسجنسی امتیاز کا •

؛ آرڈیننس
، وغیره؛آرڈیننسستانی رشوت، انسداد آرڈیننس) رازدار(ڈیڻاذاتی •
•EDB کی طرف سے جاری کرده سرکلر اور رہنما خطوط۔، مثال کے طور پرKGs کی طرف سے فراہم

کرده درخواست فارموں اور متعلقہ معلومات  کا چینی اور انگریزی دونوں میں ہونا ضروری ہے

5

اقدامات
سکول پر مبنی داخلہ کا طریقہ کار（2）



 مکمل دن)WD(/ طویلWD کے لیے درخواستوں پر غور کے دورانخدمات:
•KGs ان خاندانوں کو ترجیح دینی چاہیے جن کے لیے کوLWD/WD خدمات درکار

مثالً کام کرنے والے والدین کے خاندان، جنہیں گھر میں معذوری کے شکار(ہوں۔
)کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہو، وغیره) ارکان(خاندانی رکن 

اعالن کرده داخلہ کے معیار میں متعلقہ شرائط شامل کی جائیں•

6

اقدامات
سکول پر مبنی داخلہ کا طریقہ کار（2）
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KGs تمبروسط سکے لیے ضروری ہے کہ وه ذیل میں دی گئی معلومات کو سکول کی ویب سائٹ پر
یا مختلف چینلز کے ذریعے والدین کو پیشگی اطالع فراہم کریں۔/رکریں اواپلوڈتک 

اقدامات
سکول پر مبنی داخلہ کا طریقہ کار（2）

داخلہ کی درخواست پر معلومات
درخواست فارموں کی تقسیم کے طریقے•

ور درخواست فارموں کی تقسیم کی تاریخ ا•
مدت

درخواست کا طریقہ کار•

)اگر قابل اطالق ہو(درخواست کی فیس  •

درخواست فارموں کے جمع کروانے کے •
طریقے

درخواست فارموں کے جمع کرانے کی •
تاریخ اور وقت

ارسکول پر مبنی داخلہ کا طریقہ ک
کی تعدادگزاربچوںدرخواست •

اور انتظاماتفارمیٹانڻرویو کا •

معیاراتداخلہ کے •

کا طریقہ کاررجسڻریشن
داخلہ کے نتائج کے اعالن کے انتظامات•

کی تاریخیںرجسڻریشنمرکزی سطح پر •

دستاویز اور رجسڻریشنایک موزوں •
فیس جمع کرنے کے انتظاماترجسڻریشن

)بشمول رقم(

نرجسڻریشانتظاری فہرست میں بچوں کی •
کے انتظامات

چوں کے بعد سکول بدلنے والے برجسڻریشن•
کے حوالے سے انتظامات

1 2 3
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KGs تمبروسط سکے لیے ضروری ہے کہ وه ذیل میں دی گئی معلومات کو سکول کی ویب سائٹ پر
یا مختلف چینلز کے ذریعے والدین کو پیشگی اطالع فراہم کریں۔/رکریں اواپلوڈتک 

اقدامات
سکول پر مبنی داخلہ کا طریقہ کار（2）

دیگر متعلقہ معلومات 
جیسے سکول کا تعارف

اور سکول فیس کی 
معلومات

KGsبرائےپروفائل "
کیئرچائلڈکم KGاور 

ا میں ویب پیج ک" سنڻرز
کے KGلنک جس میں 

سکول کی معلومات کا 
اشاره ہو

ی میں نرسرکنڈرگارڻنز
)K1(کالسوں کے داخلہ

انتظامات کے حوالے 
کی ویب سائٹEDBسے 

کا لنک

4 5 6



 یہ اس اصول پر قائم ہے کہ ہر بچے کو صرف ایکKG میں شرکت کرنی چاہیے، اور بچوں
تعلیم کے ساتھ KGشده سبسڈیکو مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وه 

سے قطع ) K1 ،K2،K3یعنی (درجہ ساتھ سرکاری وسائل کا اچھا استعمال کریں، اور یہ 
دستاویز کے ساتھ بچوں کو رجسڻریشنصرف موزوں KGsنظر ہو کر ہے، تمام سکیم 

داخل کر سکتے ہیں۔

دستاویز رکھنے والے بچوں کو داخل کر رجسڻریشنموزوں صرف KGs-سکیم•
۔سکتے ہیں

چاہے وهدستاویز جمع کرنے سے قاصر ہوں تو، رجسڻریشناگر والدین موزوں •
ان کے بچوں کو داخل KG، متعلقہ سکول کی مکمل فیس ادا کرنے پر رضامند ہوں

۔نہیں کر سکتا ہے

9

اقدامات
کا اقدام" ہر بچے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں " （3）
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)درخواست کا عمل ستمبر سے شروع ہوتا ہے(

رجسڻریشنمیں داخلہ کے لیے کنڈرگارڻن
 (RC)سرڻیفکیٹ
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یاد رکھنے کے نکات–کرنے کے لیےپُردرخواست فارم 

کےکے مقصدحوالہ درخواست فارم اور رہنمائی نوڻس کا نمونہ
EDBاور،لیے دیگر مختلف نمایاں زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے

ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا گیا ہے
 م چینی یا انگریزی میں درخواست فاردرخواست گزاروں کو یا تو

بھرنا ضروری ہے
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برائےدرخواست کا نمونہ فارم 
KG سرڻیفکیٹرجسڻریشنداخلہ

سے حاصل کیا جا سکتا ہے EDBبرائےضلعی دفاتر۔، ڈاکخانے، عالقائی تعلیمی دفاتردرخواست فارم •
لوڈ کیا جا سکتا ہےڈاؤنویب سائٹ سے EDBیا 
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یاد رکھنے کے نکات–کرنے کے لیےپُردرخواست فارم 

کےوالده/والدکےعلمطالب(کوائفکےگزاردرخواستIحصہ
)کوائف

میں بیان کیا دستاویزشناختیجیسا کہ آپ کی رکھیںاپنے انگریزی اور چینی نام کو اسی ترتیب میں •
گیا ہے۔

کا حصہ مکمل ”Other Identity Document“کارڈ دستیاب نہ ہو تو، آپ HKIDاگر •
ستاویز کارڈ، سفری دشناختیلینڈمینمثال(دستاویزات شناختیکریں گے اور آپ کو دیگر موزوں 

ہوں گی۔کروائاکی نقول جمع ) وغیره
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اقعومیںحدودکیکانگہانگکہجوہےضروریہوناپتہایساکاپتہکےکتابتوخط•
ساتھکےپتہکےگھرمہربانیبراهتو،ہیںنہیںپذیررہائشمیںکانگہانگآپاگر۔ہو

کریں۔فراہمپتہکوئیمیںکانگہانگلیےکےکتابتوخط

ہیںچاہتےکرناوصولSMSلیےکےرسیدوصولیسےحوالےکےدرخواستآپاگر•
گا۔ہوکرنافراہمنمبرفونموبائلمقامیدرستکوئیکوآپتو،
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یاد رکھنے کے نکات–کرنے کے لیےپُردرخواست فارم 

کوائفکےطلبہIIحصہ

اتریںپوراپرمعیارکےاہلیت•

ہے۔گیایاکبیانمیںدستاویزشناختیکہجیساچاہیےہونامیںترتیبہیایکنامچینیاورانگریزی•
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نقلکیرڻیفکیٹسپیدائشیکےکانگہانگکوگزاردرخواستلیے،کےکرنےثابتکوحیثیترہائشیکیکانگہانگکیعلمطالب
Status"کےعلمطالبکالم"Established"لفظمیںاس(اورچاہیےکروانیجمع of Permanent Resident"۔)ہوگیاکیاظاہرمیں

Not"میںسرڻیفکیٹپیدائشیکےکانگہانگاگریاتوہونہدستیابیہاگر Established"طالبکوگزاردرخواستتو،ہوںالفاظکے
ساتھکےڻیفکیٹسرپیدائشینقلایککیپیدائشکیکانگہانگ(نقلایکسےمیںدستاویزاتشناختیدرستذیلدرجکی)طلبہ(علم

)ہودستیاباگرگی،ہوکرواناجمع

(a)عالقہانتظامیخصوصیکانگہانگHKSAR)(؛نامہاجازتکاداخلےدوبارهمیں
(b)HKSAR؛)3تا1صفحات(مقاصدویزابرائےدستاویزشناختی
(c)HKSAR؛پاسپورٹ
(d)کارڈ؛شناختیمستقلکانگہانگ
(e)اورپرمٹایگزٹطرفہیکلیےکےمقاصدکےویزاHKSARدستاویز؛شناختیکی
(f)HKSARزاتدستاویسفریکردهجاریسےطرفکیعالقوں/ممالکدیگریاپرمٹانڻریکردهجاریسےطرفکیحکومت

یاہوں؛حاملکیاجازتموزوںکیرہنےبغیرکے)عالوهکےحدکیقیام(شرطکسیکیقیاممیںکانگہانگجو
(g)HKSAR(ID235B)اجازت۔کیرہنےمیں

موزوںاپنیکوعلمطالباورگزاردرخواستتو،ہورکھتیتعلقسے(g)یا(f)زمرهباالمندرجہدستاویزشناختیکیعلمطالباگر
کےحکومتHKSARہوں،گئیدکھائیتفصیالتکیبیئررمیںجسصفحہبشمول(گیہوںکرناپیشنقولکیدستاویزاتسفری

ترینحالیہهکردجاریسےطرفکیڈیپارڻمنٹامیگریشناورلیبلویزاترینتازهکردهجاریسےطرفکیڈیپارڻمنٹامیگریشن
"Permission to remain"اسمیںجسہوموجودEDBکی)مدتحالیہکیقیامقانونیکےعلمطالباورگزاردرخواستبھیکو

ہو۔گئیکینشاندہی
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•K1ماه8اورسال2عمرکمازکملیےکےشرکتمیں

معلوماتخصوصیدیگرمتعلقسےخاندانIIIحصہ

طالبراوکریںوضاحتکیتعلقاپنےساتھکےعلمطالبتو،ہےنہیںبچہکاآپعلمطالباگر•
کریں۔فراہمنامہاجازتگیالیاسےوالده/والداورنقلایککیدستاویزشناختیکیعلم
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یاد رکھنے کے نکات–کرنے کے لیےپُردرخواست فارم 

زبانکیکتابتوخطIVحصہ

ڈکلریشناورنامہاعالنVحصہ

درخواست پر EDBرہنمائی نوڻس میں پیراگراف پڑھیں اور فراہم کرده جگہ پر دستخط کریں۔ •
۔گئےکاروائی نہیں کرے گا اگر اس حصے پر موزوں طور پر دستخط نہ کیے 
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لسٹچیکلیےکےکروانےجمعکےفارمدرخواستVIحصہ

براه مہربانی انجام شده فعل کی نسبت سے موزوں خانوں میں ڻک لگائیں۔•
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کاغذی صورت میں درخواست کے جمع کروانے کے لیے
چیک لسٹ

کیےطدستخپراساورہوگیاکیاپُرسےطریقےدرستڈکلریشناورنامہاعالنفارم،درخواست
ہوںگئے

ہوگئیدیکرمنسلکنقلکیدستاویزشناختیکیگزاردرخواست
ہوگئیدیکرمنسلکنقلکیدستاویزشناختیکیبچےگزاردرخواست
بوتوںثمعاونمتعلقہمیںفارمدرخواستتعلقکاآپساتھکےبچےتو،ہونہبچہکاآپبچہاگر

)ہناماجازتکاوالده/والدکےبچےاورنقلکیدستاویزشناختی(ہوگیاکیابیانساتھکے
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ے کاغذی صورت میں درخواست کے جمع کروانے کے لی
چیک لسٹ

ہو۔گیاکیافراہمپتہکاکتابتوخطمیںکانگہانگ
نوٹبانیمہربراه(ہوگیادیاکرچسپاںڻکٹڈاککامالیتدرکارپرلفافےکےبھیجنےدرخواست

براهگا۔ےجائکیاروانہذریعےکےپوسٹکانگہانگکوآئڻمزکےڈاکشدهادائیگیکمکہلیںکر
رسیدوصولیاندرکےایام10سےتاریخکیوصولیکیدرخواستEDBکہلیںکرنوٹمہربانی

)گا۔کرےاجراءکا
ہوگئیلیرکھپاسنقلعکسیکیفارمدرخواستشدهمکمل
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جمع کروانے کا طریقہ

فافے پر ، پتہ فراہم کریں اور لرکھیںبراه مہربانی موزوں معاونت دستاویزات کی نقل منسلک کرنا یاد 
درکار مالیت کے ڈاک ڻکٹ لگائیں۔

.1ڈاکبذریعہ:
KGمارہنمبنیپردرخواستسےحوالےکےسرڻیفکیٹرجسڻریشنلیےکےداخلہ

6صفحہ–نکات

.2ان-ڈراپپرطورذاتی(باکسان-ڈراپ(:

14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, HK 
8:30جمعہتاپیر:گھنڻےکےکام( a.m.2:00تابجے p.m., 1:00 p.m.6:00تا p.m.،ہر

۔)بندشپرتعطیالتعوامیاوراتوارہرہفتہ،

کی وصولی کی درخوست"
10درخواست گزاروں کو "رسید

کام کے دنوں کے گھنڻوں میں
ہم کر دی جائے گی اور یہ  فرا
تاریخ درخواستوں کی وصولی 

سے شروع ہو گی۔

بر اگر کوئی مقامی موبائل فون نم
تا ہے تو ہم کیا جا وصولی کی :فرا

ہو گی؛ SMSاطالع بذریعہ 
بصورت دیگر وصولی کی اطالع 

بذریعہ ڈاک دی جائے گی۔



KG کے حوالے سے رجسڻریشنمیں داخلہ کے لیے
درخواست فارمالیکڻرانک

23

.3آنالئن جمع آوری
(https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)

https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/
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آن الئن جمع آوری کے لیے یاد رکھنے کے نکات

فارمیٹ(کاپیڈیجیڻلکیدستاویزاتشناختیکیگزاردرخواستمہربانیبراه:jpg،jpeg،png،یا
pdf4.0سائزُکل؛mbسےدرخواستاور)سرپرست/والدینکےبچوںیعنی(بنائیں)ہونہزیادهسے
۔رکھیںتیارکوبچوںپہلے

بعدکےکرانےجمعفارمدرخواستالیکڻرانک"Acknowledge Slip"منسلکاور
"Undertaking and Declaration")پرنڻرمہربانیبراهلیے،کےطباعتکی)ہوضروریاگر

کریں۔استعمالڈیوائسکمپیوڻرنصبساتھکے

ہو۔گیایاکپُرسےطریقےدرستفارمالیکڻرانککہبنائیںیقینیمہربانیبراهپہلے،سےکرانےجمع
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اتآن الئن جمع آوری کے لیے یاد رکھنے کے نک
لیےکےکرنےاستعمالجولیےکےگزاردرخواست"iAM Smart+"کاسائننگڈیجیڻلساتھکے

iAM"نےآپکہبنائیںیقینیمہربانیبراهہے،کرتاانتخاب Smart+"کےکامیابیسےپہلےساتھکے
iAM"مہربانیبراهلیے،کےتفصیالت(ہوکیاگریڈاپساتھ Smart"کریںرجوعسےسائٹویب:

https://www.iamsmart.gov.hk/en/reg.html ).

شدهدستخطذریعےکےڈاکجولیےکےگزاردرخواست"Undertaking and
Declaration"جو(دستاویزمہربانیبراه،ہیںکرواتےجمع"Acknowledge Slip"

ےککرانےجمعدرخواستالئنآن)لیںکرواپرنٹ/لوڈڈاؤناسےمہربانیبراهاورہوبندمیں
KindergartenکےEDBاندرکےدنوںکاروباری10بعد Administration 2

Section)پتہ:P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong(میں
کرے۔کاروائیپردرخواستوںکیآپEDBتاکہکروائیںجمع

ہیں۔ےچاہتکرناوصولرسیدذریعےکےمیلایآپاگرکریںفراہمپتہمیلایاپنامہربانیبراه

https://www.iamsmart.gov.hk/en/reg.html
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دستاویزاترجسڻریشنموثر

کواناورچاہیےہونارہائشیکاکانگہانگکوبچوں
کانگہانگیاہوحقملکیتیکازمینہو،حقکارہائش

کے)عالوهکےمدتکیقیام(شرطکسیکیقیاممیں
ہو۔اجازتموزوںکیرہنےبغیر

 ،عام طور پرRC ہونے کی مدت تین سالالعملموثرکے
۔ہے

کہہیںقابلاسکہجوبچےوه
پائیںوصولتعلیمKGشدهسبسڈی

KG رجسڻریشنداخلہ کے لیے
سرڻیفکیٹ
（RC）

اقدامات
کا اقدام" ہر بچے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں”（3）
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کہہیںقابلاسکہجوبچےوه
پائیںوصولتعلیمKGشدهسبسڈی

ےبرائسرڻیفکیٹ رجسڻریشن
KG داخلہ

（RC）

اقدامات
کا اقدام" ہر بچے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں“（3）

3رنظپیشکےفکروغورذاتیلیےکےبچوںاپنےوالدیناگر
ہیںکرتےانتظامکاکرنےحاصلتعلیمکیKGزیادهسےسال

ولسکعوامل،خاندانیحاالت،انفرادیکےبچوںپرطورکےمثال(
حتتکےسکیمکہہےضروریلیےکےوالدینتو،)وغیرهبدلنا

.کریںادافیسمکملکیسکولقبلسےکڻوتیکیسبسڈی

دستاویزاترجسڻریشنموثر
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کہہیںقابلاسکہجوبچےوه
پائیںوصولتعلیمKGشدهسبسڈی

ےبرائسرڻیفکیٹ رجسڻریشن
KG داخلہ

（RC）

اقدامات
کا اقدام" ہر بچے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں”（3）

RCپردرخواستلیےکےتوسیعمیںمدتکیمیعادکیEDBکیکیسسےطرفکی
کےہطلبحاملکےضروریاتخصوصیایساکہگاجائےکیاغورپربنیادکینوعیت

طورےکمثال،ہےضروریکرنافراہمثبوتمتعلقہلیےکےدہندهدرخواستگا۔ہولیے
امراضرماہپرطورکےمثال(فردورپیشہیاپریکڻیشنرمیڈیکلرجسڻرڈمتعلقہپر،

ذریعہےک)وغیره،سائیکالوجسٹکلینیکلنفسیات،ماہرتعلیمینفسیات،ماہراطفال،
زائدسےسالتینعمومیکہجوچاہیے،ہونیرپورٹتشخیصیایککردهجاری

دیقتصکیضروریاتخصوصیکیبچےلیےکےکرنےحاصلتعلیمKGتکعرصے
ہو۔کرتی

KGsپررطوتحریریوهکہکریںآگاهکووالدینسےنکاتباالمذکورهکہچاہیےکو
کرنےحاصلتعلیمKGزیادهسےسال3کوبچوںاپنےوالدینجبکہیعنیلیںکرنوٹ

ہوں۔کرتےظاہرارادهکاکرنےاہتمامکا

دستایزاترجسڻریشنموثر
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کہہیںقابلاسکہجوبچےوه
پائیںوصولتعلیمKGشدهسبسڈی

برائےسرڻیفکیٹ 
KG داخلہ

（RC）

اقدامات
کا اقدام" ہر بچے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں”（3）

سکیم-KGجانےدیےسبسڈیلیےکےماهایکلیےکے
اسکوعلمطالباہلوالےپڑھنےمیںKGاسلیے،کے

چاہیے۔کرنیشرکتمیںکالسوںمیںمہینے
غیرسےسکولمہینےپورےعلمطالباگرپر،طورعام

ےکسکولتمامکےمہینےمخصوصایکیعنی(رہےحاضر
ےکعلمطالبلیےکےمہینےاستو،)ہوحاضرغیرمیںایام

والدینگی۔جائےدینہیںکوKGمتعلقہسبسڈیسےحوالے
وتیکڻکیسبسڈیتحتکےسکیمکہہےضرویرلیےکے
کےKGکہجیساکریںادافیسمکملکیسکولقبلسے

"Fees Certificate"بچےمیںجسکہہےگیادکھایامیں
ہے۔جاتاکیاداخلکو

دستاویزاترجسڻریشنموثر
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کہہیںقابلاسکہجوبچےوه
پائیںوصولتعلیمKGشدهسبسڈی

ےبرائسرڻیفکیٹ رجسڻریشن
KG داخلہ

（RC）

اقدامات
کا اقدام" ہر بچے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں”（3）

مہینےپورےپرطورکےمثال(ہوںحاالتخاصکوئیاگر
سےوالدینتو،)ہوموجودگیغیرسےوجہکیبیماریکی

ولسکتمامکےمہینےحاضرغیر(ثبوتدستاویزیاورجواز
ڈیسبسسکولبعد،کےوصولیکی)شدهمحیطپرایامکے
اسپرکیسہرہیں۔سکتےدےدرخواستکوEDBلیےکے
یکاگا۔جائےکیاغورپرباعثکےخصوصیاتانفرادیکی
حاضریغیرمہینےپورےکیطلبہاگردیکھیں،مثآلاور
سےحوالےکےمعامالتانتو،ہےشاملسیاحتمیں

.گاجائےکیانہیںغورپرتقسیمکیسبسڈی

دستاویزاترجسڻریشنموثر
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سرڻیفکیٹرجسڻریشنداخلہ کے لیے KG-نمونہ 
تعلیمKGشده سبسڈیان بچوں کے لیے جو (

)کے حصول کے لیے اہل ہیں



:مثالً 
اجازتسےامیگریشنڈائریکڻرجو(بچےمقامیغیر

:)ہیںسکتےکرحاصلتعلیممیںHKپرکرنےحاصل
شناخت کی ایک صورت کے حامل•
طالب علم ویزا )/والده/والد(جن کے والدین•

رکھتی ہوں/رکھتے

 4طلبہ جوthدرجے کی ویںKG تعلیم کا حصول کرتے
کی میعاد بڑھانے کی منظوری RCہیں مگر ان کے لیے 
نہیں دی گئی ہوتی ہے

32

نہیں کہوه بچے جو اس قابل 
تعلیم وصول پائیں KGشدهسبسڈی

کنڈرگارڻن
（AP）پاسایڈمشن

اقدامات
کا اقدام" ہر بچے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں”（3）
دستاویزاترجسڻریشنموثر
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پاسایڈمشنکنڈرگارڻن–نمونہ 
تعلیمKGشده سبسڈیان بچوں کے لیے جو (

)کے حصول کے لیے اہل نہیں ہیں
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RC / AP کو مرکزی رجسڻریشن کی تاریخوں کے اندرKG جب تک متعلقہ بچے اپنی میں جمع کرانا ضروری ہے اور
.کی طرف سے انہیں برقرار رکھا جاتا ہےKGsتعلیم مکمل نہیں کر لیتے 

 والدین پر الزم ہے کہRC کے لیےEDB درخواست پر تفصیالت کا اعالن اسدرخواست دیں۔ستمبر سے نومبر  تککو
 Admission)کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا جائے گاEDBسال ستمبر میں یا اس سے پہلے کیا جائے گا اور 

Arrangements for Nursery (K1) Classes in Kindergartens – 4. Application for 
Registration Certificate for Kindergarten Admission)

 ،تمام ضروری معلومات اور فراہم کرده دستاویزات کے ساتھ درخواستوں کی وصولی پرEDB چھ سے آڻھ عام طور پر
سبسڈی حاصل RCدرخواست دہندگان کو جو سکیم کے تحتدرخواستوں کی مکمل پروسیسنگ کا وقت لے گا اورکاہفتے 

۔جائے گاکا اجراء کیا اطالع ڈاک کے ذریعےکرنے کے اہل ہیں، انہیں 

 اگر بچہRCیم کے تحت سکمیں تعلیم حاصل کرنے کا یا کی اہل ہے مگر کانگہانگسکتی ہے کہ وه /حاصل نہیں کر سکتا
:حاصل کرنے کا یا کی اہل نہیں ہےسبسڈی

•EDB متعلقہ بچے کو ایکAP۔جاری کرے گا

استعمال کر سکتے ہیں۔APاور داخلہ کے لیے رجسڻریشنمیں KG-بچے سکیم•
 Fees"قبل اس کے کہ سبسڈی کی کڻوتی ہو جیسا کہ سکول کی مکمل فیس ادا کریں والدین پر الزم ہے کہ •

Certificate"میں دکھایا گیا ہے۔

اقدامات
کا اقدام" ہر بچے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں ”（3）
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)درخواست کا عمل نومبر سے شروع ہوتا ہے(

لیڻررجسڻریشنعبوری 

جب کسی اور کے لیےرجسڻریشنعارضی بنیادی طور پر ۔ 
KG/ اسیKG میںK1کو دہرانا مقصود ہو منتقل کیا جائے

پہلے یا اس سے قبل ہو جب کہ 1کی طرف سے تبدیل کیا جانا چاہیے جو کہ APیا RC۔ 
میں شرکت ہوتی ہےKGرسمی طور پر 

کریںکالہاٹ الئن پر EDBاگر ضروری محسوس ہو تو مزید تفصیالت کے لیے •



–درخواست کا طریقہ کار
یاد رکھنے کے نکات

36

 والدین کو انفرادیKGs کی ضروریات کے مطابق درخواست فارم کی جمع آوری اور
اسے داخل کروانا چاہیے۔

سکیم-KGsمنظور شده حد سے زیاده فیس جمع نہیں کر سکتی ہیں۔



–کا طریقہ کاررجسڻریشن
یاد رکھنے کے نکات

37

متعلقہ اشیاءمکمل کرنے کے لیے والدین کو مندرجہ ذیل رجسڻریشنKG مرکزی رجسڻریشن کی تاریخیوں میں جمع کروانے کو
)طور پر جنوری کے اوائل میں ہوتی ہیں۔(کی ضرورت پڑتی ہے جوعام 

•AP /RC
فیسرجسڻریشن•

KGs گر فیس فیس یا دیرجسڻریشن، یا کا طریقہ کار مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیےرجسڻریشنوالدین سے کو
ہونی چاہیے کسی بھی شکل میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں) جیسے سکول یونیفارم، چائے اور ناشتے وغیره خریدنے کے لیے(

.کی تاریخوں سے قبل ہورجسڻریشنمرکزی اگر یہ 
سکیم-KGs فیس جمع نہیں کر سکتی ہیںرجسڻریشنمنظور شده حد سے زیاده.
 کے بعد دوسری رجسڻریشنوالدین اگرKGانہیں میں تبدیلی کا اراده کریں تو ،KG دستاویز واپس لینی چاہیے رجسڻریشنسے

عام. جلدی ہو سکےجتنیچاہیے۔دستاویز والدین کو واپس کرنا رجسڻریشنکو KGsجس کے ساتھ انہوں نے اندراج کیا ہے۔ 
.فیس واپس نہیں کی جائے گیرجسڻریشنادا کی گئی طور پر، 

کول فیس کی فیس ادا کرتا ہے اور بعد ازاں بچے سے سرجسڻریشنفیس کسی بھی بچے کو واپس کرنی چاہیے جو رجسڻریشن
پہلے مہینے میں جگہ لے لیتا ہے، اگر کوئی ہو۔1پہلی قسط وصول کرنے کے بعد متعلقہ تعلیمی سال کے 1



–کا طریقہ کاررجسڻریشن
یاد رکھنے کے نکات

 اگر والدین اپنے بچوں کے لیے حاالت کے پیش نظر ایک سال کے لیےK1 مطالعہ موخر میں
کو RCواپس کر دیں کہ RCکو یہ بتاتئے ہوئے EDB، انہیں چاہیے کہ وه کرتے ہیں تو

تین EDBوالدین اگلے سال ایک درخواست دوباره جمع کروا سکتے ہیں، . کالعدم ہونا چاہیے
دوباره جاری کرے گا۔RCسال کی مدت کے ساتھ3
 کہ واپس شده رکھیںبراه مہربانی یادRC شده سبسڈیکوKG تعلیم کی وصولی کے لیے

۔استعمال نہیں کیا جانا چاہیے

38



KGs کی طرف سےKGs میں داخلے کے مساوی مواقع تمام بچوں کے لیے فراہم کیے جانے
۔)قطع نظر کہ ان کی نسل، جنس اور قابلیت کیا ہے(چاہئیں

KGs کوK1 نسخوںچینی اور انگریزی دونوں داخلہ کے انتظامات سے متعلقہ معلومات
میں پیش کرنا ضروری ہے۔

 ے تاکہ یا ساده پیغام دیا جان چاہیآئیکنسکول کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر انگریزی میں
NCS و حاصل کرنے میں سہولت فراہم ہنسخہبچوں کے والدین کو معلومات کا انگریزی
پائے۔

)1 (EDB کی ویب سائٹ پرKGsمیںK1اور نسخہکے انگریزی داخلہ انتظامات)2 (KG 
کم KGاور KGsبرائےپروفائل "سکول میں معلومات کیکی نشاندہی کرنے والے ویب پیج 

۔چاہئیںپر فراہم کیے جانے کے روابط سکول کی ویب سائٹ" سنڻرزکیئرچائلڈ

39

بچوں کے لیے داخلہ سپورٹ(NCS)غیر چینی گفتاری ) 4(

اقدامات



NCS بچوں کی مدد کے لیےKG  ،میل پتہایڻیلی فون نمبر اور انکوائریکی معاونت
NCS بچوں کے والدین کے لیے سکول کی ویب سائٹ پر دستیاب ہو۔

 اگرNCSہتمام کیا جاتا ہے تو، کا اانڻرویوزوالدین کے لیے /بچوںKGs درخواست کو
ضرورت کےانتظام کرنا چاہیے یایا ترجمہ کی خدمات کا /کے لیے ترجمانی اوردہندگان

انڻرویو کےدوست کے ساتھ۔ /چینی بولنے والے رشتہ دارمطابق، والدین اور بچوں کو 
سکول کی ویب سائٹ پر مذکوره باال KGsدوران مواصالت کو آسان بنانے کا موقع دیا جائے۔ 

بچوں کے والدین کو یہ NCSانڻرویو کے انتظامات کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے کہ 
مطلع کر دیا جائے گا کہ مذکوره باال معاونت کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔
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بچوں کے لیے داخلہ سپورٹ(NCS)غیر چینی گفتاری ) 4(

اقدامات
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سنڻر "نسلی اقلیتی زبانوں میں بال معاوضہ ڻیلی فون ترجمانی کی سروس محکمہ داخلہ کے تعاون سے
میں فراہم کی جاتی ہے۔ ڻیلیفون ترجمانی ")CHEER(ریزیڈینڻسایتھنکآف اینہانسمنٹاینڈ ہارمونیفار

:کی سروس کی ہاٹ الئنز یہ ہیں

)انڈونیشیابھاشا( 6811 3755•

)نیپالی( 6822 3755•

)اردو( 6833 3755•

)پنجابی( 6844 3755•

دیگر ترجمانی اور ترجمہ کی خدمات:
کول اگر ضروری سمجھا جائے تو متعلقہ خدمات کے بارے میں مزید تفہیم حاصل کرنے کے لیے س•

پیج سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تفصیالت کے لیے براه مہربانی درج ذیل ویبCHEERبراه راست 
:سے رجوع کریں

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

ریزیڈینڻسایتھنکآف اینہانسمنٹاینڈ ہارمونیفارسنڻر 
)CHEERسنڻر(

)تگالوگ 6855 3755 (•

)تھائی( 6866 3755•

)ہندی( 6877 3755•

)ویت نامی( 6888 3755•

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


NCS اپنے بچوں کو چینی زبان سے مزین بچوں کے والدینKGs کے ماحول میں بھیجنے کی
لے جتنی جلدی ممکن ہو ان کو چینی زبان سیکھنے کی سہولت فراہم کریں۔ اس سلسترغیب دی۔ 

اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔اعانتیبچوں کے لیے  NCSمیں KGsمیں، حکومت نے 

ا گیا ہے۔ کرانے کے لیے کتابچہ فراہم کیمتعارفبچوں کے لیے متعلقہ اقدامات گفتاری چینی یر
:  لوڈ کیا جا سکتا ہےڈاؤنکی ویب سائٹ سے EDBمختلف دیگر نمایاں زبانوں میں مذکوره کتابچہ 

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 ٹ پر وسائل مذکوره ویب سائ/لیے متعلقہ معاونت کے بارے میں مزید معلوماتکےبچوں کے
دستیاب ہیں۔
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غیر چینی گفتاری بچوں کے لیے داخلہ سپورٹ) 4(
اقدامات

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


غیر چینی گفتاری بچوں کی اعانت کے لیے کتابچہ
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غیر چینی گفتاری بچوں کے لیے داخلہ سپورٹ) 4(
اقدامات

(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)



ی، ان بچوں نے پہلے سکول جانا شروع کیا یا سیکھنے میں معاونت حاصل کNCSجس قدر •
ہو گا۔موثرکا تربیتی عمل زیاده 

•NCS بچے کہ جنہوں نےKGs میں چینی زبان بطور ترسیلی ذریعہ)MOI  (  کے ساتھ
NCSنمایاں کارکردگی کا مظاہره کیا کہ جنتعلیم حاصل کی انہوں نے ان بچوں کی نسبت 

کے استعمال کی تھی۔)  MOI(میں انگریزی زبان بطور ترسیلی ذریعہ KGsبچوں نے 

والدین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وه بچوں کے نہایت اہم وقت کا عمده طور پر•
یںزبان سے رچے بسے ایسے ماحول والے سکولوں پر غور کراستعمال کریں اور ایسے 

اظ سے جو آزمائشی، تحقیقی اور باہمی تعامل کے ذریعے مستند، معنی خیز اور ترقی کے لح
ہولت فراہم بچوں کو چینی زبان سیکھنے میں سمناسب زبان سیکھنے کے تجربات کے ساتھ 

۔کرتے ہیں

غیر چینی گفتاری بچوں کے لیے داخلہ سپورٹ) 4(

اقدامات
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– Yمع خالی جگہ
– Nبغیر خالی جگہ
– P ویڻنگ لسٹ کی

درخواستوں پر 
پراسیسنگ جاری ہے

اجراءخالی جگہ کی معلومات کا (5)
اقدامات

EDBKGs ایک کی تاریخوں کےرجسڻریشنپلیٹ فارم کے ذریعے الیکڻرانکسے مرکزی
KGsخالی آسامیوں کے بارے میں معلومات اکڻھا کرے گا، اور مختلف اضالع میں K1ہفتہ بعد 

۔)عام طور پ جنوری میں ایسا ہوتا ہے(کی فہرست شائع کرے گا  

 صرف انفرادیKGs کی خالی جگہ کی صورتحال کو جاری کیا جائے گا لیکن انفرادیKGs کی
خالی جگہوں کی تعداد ظاہر نہیں کی جائے گی۔

نام سکول ڻیلیفون خالی جگہیں
1. AAA KG XXXX XXXX Y

2. BBB KG XXXX XXXX N

3. CCC KG XXXX XXXX P
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KG سکول پر مبنی معاملہ ہےکے طالب علم کا داخلہ
جگہ کے لیے درخواست دیتے ہیں؛ اورK1والدین اپنے بچوں کی ضرورت کے مطابق •
•EDBوالدین کی مدد کے لیے متعلقہ معلومات فراہم کرتا ہے

 خاص حاالت ہوں تواگر ،EDBیعنی (مناسب سمجھا گیا اگر انفرادی بچےبنائے گا جیسا کہ ریفرلز
داخلہ کے لیے درخواست ) بچوں کے لیے خطرے کا باعث ہوںNCSتاخیر اور فروغیاتیجو 

:دینے میں مشکالت کا سامنا کر رہے ہوں
•K1اپریل سے شروع ہو رہی ہیں: جگہیں
•K2 اورK3جوالئی سے شروع ہو رہی ہیں: جگہیں
ترکا مشترکہ دفسنڻرزکیئرچائلڈاور کنڈرگارڻنزاور عالقائی تعلیمی دفاتراز طرف •

انتظاماتریفرلبچوں کے لیے (6)
اقدامات
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K1داخلہ انتظامات
فلوچارٹ



K1 فلوچارٹداخلہ انتظامات
یہاوردیںدرخواستکوEDBلیےکےRCوالدین

ہےچلتاتکنومبرسےستمبرعمل

KGsپراسسکا
کیداخلہK1لیےکےسالتعلیمیوالےآنے

درخواستیں

KGsہیںکرتیآگاهکووالدینسےنتائجکےدرخواستپہلےسےدسمبروسط

توہےہوتیکامیابدرخواستاگر

دستاویزاتکردهفراہماورمعلوماتضروریتمام
EDBبعد،کےوصولیکیدرخواستوںساتھکے

رنےکمکملپراسیسنگکیدرخواستوںپرطورعام
ڈاککووالدیناورگالگائےہفتےآڻھسےچھمیں

گا۔کرےجاریRC / APذریعےکے

توہےہوتینہیںکامیابدرخواستاگر

عدبکےتاریخیںکیرجسڻریشنمرکزیوالدین
EDBجاریسےطرفکیK1 سےجگہوںخالی

ہیںکرتےرجوعسےمعلوماتمتعلق
)  ہےہوتاایساسےجنوریاواخرپرطورعامیعنی(

راندوکےتاریخوںکیرجسڻریشنمرکزیوالدین
ہیںکرتےرجسڻرساتھکےKGکسی

)میںاوائلکےجنوریپرطورعام(
رجسڻریشناورکرکرواجمعRC / APایسااور

ہےجاتاکیاکےکرادافیس
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سنڻرزکیئرچائلڈ-کم-کنڈرگارڻناور کنڈرگارڻنزبرائےپروفائل 
کی جاتی ہےڈیٹساالنہ بنیاد پر ستمبر میں اپ -

( www.chsc.hk/kindergarten/en )

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


دی─ EDB
ویب سائٹhttps://www.edb.gov.hk/k1-admission_e :

24-0088 2891: گھنڻے خودکار ڻیلیفون انکوائری سسڻم 

 کا مشترکہ دفتر سنڻرزکیئرچائلڈاور کنڈرگارڻنزعالقائی تعلیمی دفاتر یا
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 : 6811 3540 / 6808 3540ہاٹ الئن

NCS6676 2892:بچوں کے والدین کے لیے ہاٹ الئن

پیر تا جمعہ 8:30 a.m 1:00تا p.m
2:00 p.m6:00تا p.m

ہر ہفتہ، ہر اتوار اور عوامی 
پرتعطیالت

بندش

انکوائری

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