
Thông tin dành cho Phụ huynh
về Sắp xếp Nhập học

cho Lớp mẫu giáo (K1) 
tại các Trường mẫu giáo (KGs)
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(Áp dụng cho trẻ từ 2 năm 8 tháng tuổi trở lên)
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KGs Tham gia
 Áp dụng cho KGs tham gia Đề án hoặc KGs địa

phương không thuộc Đề án tham gia Sắp xếp
Nhập học K1

 Danh sách KGs địa phương không thuộc Đề án tham gia Sắp xếp
Nhập học K1 có trên trang web của EDB:
https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

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


Cách thực hiện
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（1）Phát Đơn đăng ký
（2）Cơ chế Tuyển sinh theo trường học
（3）Tiêu chuẩn "Mỗi trẻ chỉ được theo học một

trường"
（4）Hỗ trợ nhập học cho trẻ em không nói

tiếng Trung
（5）Công bố thông tin tuyển sinh
（6）Sắp xếp giới thiệu học sinh

Sắp xếp Nhập học K1
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Cách thực hiện

 Phát đơn đăng ký không hạn chế hoặc 
thông qua trang web của trường để tránh 
xếp hàng.

 Không nên phỏng vấn trẻ trước tháng 11.

（1） Phát Đơn đăng ký



 KGs nên đưa ra cơ chế tuyển sinh theo trường học, bao gồm 
thủ tục và tiêu chí nhập học, và số lượng trẻ đăng ký được 
phỏng vấn, v.v.

 Phải công bằng, hợp lý và công khai.

 Phải tuân thủ luật chống phân biệt đối xử hiện hành và các 
luật/pháp lệnh liên quan khác, bao gồm: 
• Pháp lệnh chống Phân biệt Giới tính, Pháp lệnhchống Phân biệt Đối xử

Người khuyết tật, Pháp lệnh chống Phân biệt Tình trạng Gia đình, Pháp 
lệnh chống Phân biệt Chủng tộc;

• Pháp lệnh Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư), Pháp lệnh Cấm Hối lộ, v.v. 
• Thông tư và hướng dẫn do EDB ban hành, như đơn đăng ký và thông tin 

liên quan do KGs cung cấp phải bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh 
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Cách thực hiện
（2） Cơ chế Tuyển sinh theo trường học



 Khi xem xét các đơn đăng ký các dịch vụ cả ngày (WD)/WD dài ngày:

• KGs nên ưu tiên cho các gia đình yêu cầu dịch vụ WD/LWD
(ví dụ: các gia đình có cha mẹ đi làm, có thành viên khuyết
tật cần chăm sóc tại nhà, v.v. )

• Các điều kiện liên quan cần có trong tiêu chí tuyển sinh đã
công bố
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Cách thực hiện
（2） Cơ chế Tuyển sinh theo trường học
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 KGs phải tải các thông tin dưới đây lên trang web của trường
vào giữa tháng 9 và/hoặc thông qua các kênh khác nhau để
thông báo trước cho phụ huynh.

Cách thực hiện
（2） Cơ chế Tuyển sinh Theo trường học

Thông tin về Đơn xin
nhập học
• Các cách phát đơn

• Ngày và khoảng thời gian
phát đơn

• Thủ tục nộp đơn

• Phí đăng ký

(nếu có)

• Các cách gửi đơn đăng ký

• Ngày và giờ nộp đơn đăng ký

Cơ chế Tuyển sinh Theo 
trường học
• Số trẻ nộp đơn được phỏng

vấn

• Hình thức phỏng vấn và
cách sắp xếp

• Tiêu chuẩn nhập học

Thủ tục Đăng ký
• Sắp xếp công bố kết quả xét

tuyển

• Ngày đăng ký tập trung

• Sắp xếp nộp giấy tờ đăng ký
hợp lệ và lệ phí đăng ký (bao
gồm cả số tiền)

• Sắp xếp đăng ký cho trẻ trong
danh sách chờ

• Sắp xếp cho trẻ chuyển trường
sau khi đăng ký

1 2 3
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 KGs phải đăng tải các thông tin dưới đây lên trang web của
trường vào giữa tháng 9 và/hoặc thông qua các kênh khác
nhau để thông báo trước cho phụ huynh.

Cách thực hiện
（2） Cơ chế Tuyển sinh Theo trường học

Các thông tin liên 
quan khác như giới 
thiệu trường và thông 
tin học phí

Liên kết đến trang 
web cung cấp thông 
tin trường học của 
KG trong "Hồ sơ về
KGs và KG kiêm 
Nhà trẻ"

Liên kết đến trang
web của EDB về Sắp
xếp Nhập học cho
Các Lớp mẫu giáo
(K1) tại Trường mẫu
giáo

4 5 6



 Được xây dựng trên nguyên tắc mỗi trẻ chỉ được theo
học một KG, và để tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội học tập
bình đẳng tại KG được trợ cấp cũng như sử dụng tốt các
nguồn lực của Chính phủ, không phân biệt cấp độ (K1, 
K2, K3), tất cả KGs thuộc Đề án chỉ được nhận trẻ có hồ sơ
đăng ký hợp lệ.

• KGs trong Đề án chỉ được nhận trẻ có giấy tờ đăng
ký hợp lệ.

• Nếu phụ huynh không thể nộp giấy tờ đăng ký hợp
lệ, dù có sẵn sàng đóng toàn bộ học phí, KG liên
quan cũng không nhận trẻ vào học.
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Cách thực hiện
（3）Tiêu chuẩn ”Mỗi trẻ chỉ được theo học một trường“
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(Bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 9)

Chứng nhận Đăng ký  
Nhập học Mẫu giáo (RC) 
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Lưu ý khi điền đơn đăng ký

 Mẫu đơn đăng ký và hướng dẫn điền được dịch
sang các ngôn ngữ chính khác để tham khảo và
đăng tải lên trang web của EDB

 Người nộp đơn phải điền mẫu đơn bằng tiếng
Trung hoặc tiếng Anh
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Mẫu - Đơn đăng ký
Chứng nhận Đăng ký Nhập học KG

• Đơn đăng ký có thể được lấy từ Văn phòng quận, Bưu điện, Văn phòng Giáo dục
Địa phương của EDB hoặc tải xuống từ trang web của EDB
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Lưu ý khi điền đơn đăng ký

Phần I Thông tin Người nộp đơn (Thông tin
cha/mẹ học sinh)

• Viết tên tiếng Anh và tiếng Trung theo đúng thứ tự như trên giấy tờ
tùy thân.

• Nếu không có thẻ HKID, người nộp đơn phải điền phần“Other
Identity Document”và nộp bản sao của các giấy tờ tùy thân hợp lệ
khác (ví dụ: chứng minh thư Đại lục, giấy thông hành, v.v.).
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• Địa chỉ nhận thư phải là địa chỉ nằm trong lãnh thổ Hồng Kông.
Nếu bạn không sống ở Hồng Kông, vui lòng cung cấp địa chỉ chỗ
ở tại Hồng Kông để nhận thư từ ngoài địa chỉ nhà.

• Nếu muốn nhận SMS xác nhận đã nhận đơn đăng ký của mình,
bạn phải cung cấp số điện thoại di động địa phương hợp lệ.
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Lưu ý khi điền đơn đăng ký

Phần II Thông tin Học sinh

• Đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện

• Tên tiếng Anh và tiếng Trung phải đúng thứ tự như trên giấy tờ tùy
thân.
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Để chứng minh tình trạng cư trú tại Hồng Kông của học sinh, người nộp đơn phải nộp một bản
sao Giấy khai sinh Hồng Kông (trong cột “Status of Permanent Resident” có từ
“Established”) của học sinh.

Nếu không có hoặc nếu Giấy khai sinh Hồng Kông có dòng chữ “Not Established”, người
nộp đơn phải nộp bản sao của một trong các giấy tờ tùy thân hợp lệ sau đây của học sinh
(cùng với bản sao Giấy khai sinh Hồng Kông, nếu có) -

(a) Giấy phép Tái nhập cảnh vào Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR);
(b) Giấy tờ Tùy thân HKSAR cho Mục đích Thị thực (trang 1 đến 3);
(c) Hộ chiếu HKSAR;
(d) Chứng minh nhân dân thường trú tại Hồng Kông;
(e) Giấy phép Xuất cảnh Một chiều và Giấy tờ Tùy thân HKSAR cho Mục đích Thị thực;
(f) Giấy phép Nhập cảnh do Chính quyền HKSAR cấp hoặc giấy thông hành do các quốc gia

khác/vùng lãnh thổ khác cấp có giấy phép hợp lệ để lưu trú mà không cần bất kỳ điều kiện
lưu trú nào (ngoài giới hạn lưu trú) tại Hồng Kông; hoặc

(g) Giấy phép Lưu trú tại HKSAR (ID235B).

Nếu giấy tờ tùy thân của học sinh thuộc loại (f) hoặc (g) ở trên, người nộp đơn và học sinh phải
xuất trình cho EDB bản sao giấy thông hành hợp lệ của mình (bao gồm các trang có ghi rõ
thông tin của người đứng tên, nhãn thị thực mới nhất do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc
Chính phủ HKSAR cấp và con dấu “Permission to remain” mới nhất do Cục Quản lý Xuất
nhập cảnh cấp cho biết thời gian cư trú hợp pháp mới nhất của người nộp đơn và học sinh).
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• Trẻ từ 2 năm 8 tháng tuổi trở lên có thể theo học K1

Phần III Thông tin Gia đình đặc biệt khác

• Nếu học sinh không phải là con bạn, hãy nêu rõ mối quan hệ của
bạn với học sinh đó và nộp bản sao giấy tờ tùy thân của cha/mẹ
học sinh đó, và thư ủy quyền.
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Lưu ý khi điền đơn đăng ký

Phần IV Ngôn ngữ Thư tín

Phần V Cam kết và Tuyên bố

• Hãy đọc Ghi chú Hướng dẫn và ký vào chỗ trống cho sẵn.  EDB sẽ
không xử lý đơn đăng ký nếu phần này không có chữ ký hợp lệ.
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Phần VI Danh sách Kiểm tra để Nộp Đơn đăng
ký

• Vui lòng đánh dấu vào các ô ứng với việc đã hoàn thành.
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Danh sách Kiểm tra để nộp Đơn bản cứng

 Đã điền đầy đủ chính xác và ký hợp lệ vào đơn đăng ký, cam kết và
tuyên bố

 Đã đính kèm bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp đơn
 Đã đính kèm bản sao giấy tờ tùy thân của học sinh đăng ký
 Nếu trẻ không phải con bạn, bạn đã nêu rõ mối quan hệ giữa mình

và trẻ trong đơn với các giấy tờ hỗ trợ liên quan (bản sao giấy tờ tùy
thân và giấy ủy quyền của cha/mẹ trẻ)
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Danh sách Kiểm tra để nộp Đơn bản cứng 

 Đã điền địa chỉ nhận thư tại Hồng Kông
 Đã dán đủ tem vào phong bì để gửi đơn đăng ký (Lưu ý các bưu

phẩm trả phí thấp sẽ do Bưu điện Hồng Kông xử lý. EDB sẽ gửi xác
nhận trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng ký.)

 Đã giữ lại một bản sao của đơn đã điền đầy đủ thông tin



22

Cách nộp đơn

Lưu ý đính kèm bản sao của các giấy tờ chứng minh hợp lệ, cung cấp địa 
chỉ và dán đầy đủ bưu phí trên phong bì.

 1. Qua đường bưu điện :
Ghi chú Hướng dẫn về Đơn Đăng ký
Giấy chứng nhận Nhập học KG – Trang 6

 2. Hòm thư (bỏ trực tiếp):

14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, HK
(Giờ làm việc: 8:30 a.m. đến 1:00 p.m., 2:00 p.m. đến 6:00 p.m. từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu, đóng cửa vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

Người nộp đơn sẽ được
cấp “Xác nhận Đơn đăng
ký”trong vòng 10 ngày
làm việc kể từ ngày nhận
đơn.

Nếu điền số điện thoại di 
động địa phương: xác
nhận bằng SMS; Nếu
không, xác nhận sẽ được
gửi bằng văn bản qua 
đường bưu điện. 



Đơn xin cấp Chứng nhận Đăng ký Nhập 
học KG điện tử
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 3. Nộp đơn trực tuyến
(https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)

https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/
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Lưu ý khi nộp đơn trực tuyến
 Người nộp đơn (tức là cha mẹ/người giám hộ của trẻ) và trẻ cần có sẵn một

bản sao kỹ thuật số cho giấy tờ tùy thân (Định dạng: jpg, jpeg, png hoặc
pdf; tổng dung lượng không quá 4.0mb) trước khi nộp đơn.

 Để in “Acknowledge Slip” và “Undertaking and Declaration” kèm
theo (nếu cần) sau khi nộp đơn trực tuyến, vui lòng kết nối thiết bị máy
tính với máy in.

 Đảm bảo điền đầy đủ chính xác đơn đăng ký điện tử trước khi nộp.
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Lưu ý khi nộp đơn trực tuyến
 Đối với người nộp đơn chọn sử dụng chữ ký số với “iAM Smart +”, hãy

đảm bạn đã nâng cấp thành công lên “iAM Smart +” trước đó (Để biết
thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web “iAM Smart”:
https://www.iamsmart.gov.hk/en/reg.html ).

 Đối với người nộp đơn chọn gửi “Undertaking and Declaration” có chữ
ký hợp lệ qua đường bưu điện, vui lòng gửi tài liệu (đính kèm trong
“Acknowledge Slip” và tải xuống/ in ra) trong vòng 10 ngày làm việc sau
khi nộp đơn đăng ký trực tuyến tới Kindergarten Administration Section 2
của EDB (Địa chỉ: PO Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) để giúp
EDB thuận tiện xử lý đơn đăng ký của bạn.

 Vui lòng cung cấp địa chỉ email nếu bạn muốn nhận xác nhận qua email.

https://www.iamsmart.gov.hk/en/reg.html
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Hồ sơ đăng ký hợp lệ

 Trẻ phải là cư dân Hồng Kông có quyền
ở, quyền với đất hoặc giấy phép hợp lệ
để ở lại mà không cần bất kỳ điều kiện
lưu trú nào (ngoài giới hạn lưu trú) tại
Hồng Kông.

 Thông thường, RC có hiệu lực ba năm.

Dành cho trẻ có đủ điều kiện để
nhận trợ cấp giáp dục KG

Chứng nhận Đăng ký 
Nhập học KG
（RC）

Cách thực hiện
（3）Tiêu chuẩn ”Mỗi trẻ chỉ được theo học một trường“
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Dành cho trẻ có đủ điều kiện để
nhận trợ cấp học KG

Chứng nhận Đăng ký 
Nhập học KG
（RC）

Cách thực hiện
（3）Tiêu chuẩn ”Mỗi trẻ chỉ được theo học một trường“

 Nếu cha mẹ sắp xếp cho trẻ học KG hơn 3 năm
vì lý do cá nhân (ví dụ: điều kiện cá nhân của
trẻ, yếu tố gia đình, chuyển trường, v.v.), cha
mẹ phải nộp đủ học phí trước khi trừ trợ cấp
theo Đề án.

Hồ sơ đăng ký hợp lệ
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Dành cho trẻ có đủ điều kiện để
nhận trợ cấp học KG

Chứng nhận Đăng ký 
Nhập học KG
（RC）

Cách thực hiện
（3）Tiêu chuẩn ”Mỗi trẻ chỉ được theo học một trường“

 Đơn xin gia hạn hiệu lực của RC sẽ chỉ được EDB xem xét theo
từng trường hợp học sinh có nhu cầu đặc biệt. Người nộp đơn
phải cung cấp tài liệu chứng minh có liên quan, ví dụ: đánh giá
do bác sĩ hoặc chuyên gia y tế đã đăng ký có liên quan cấp
(như bác sĩ nhi khoa, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học giáo dục,
nhà tâm lý học lâm sàng, v.v.), xác nhận nhu cầu đặc biệt của trẻ
và nhu cầu theo học chương trình học KG trong thời gian trên
ba năm.

 KGs nên thông báo cho phụ huynh những điểm cần lưu ý trên
bằng văn bản nếu phụ huynh có ý định sắp xếp cho trẻ học KG
trên 3 năm.

Hồ sơ đăng ký hợp lệ
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Dành cho trẻ có đủ điều kiện để
nhận trợ cấp học KG

Chứng nhận Đăng ký 
Nhập học KG
（RC）

Cách thực hiện
（3）Tiêu chuẩn ”Mỗi trẻ chỉ được theo học một trường“

 Ngoài ra, để KG trong Đề án được giải ngân trợ cấp
cho một tháng, học sinh đủ điều kiện học tập tại KG
phải đi học trong tháng đó.

 Thông thường, nếu học sinh nghỉ học cả tháng (tức
là nghỉ tất cả các ngày học của một tháng cụ thể),
khoản trợ cấp cho học sinh trong tháng đó sẽ
không được giải ngân cho KG liên quan; phụ huynh
sẽ phải đóng học phí đầy đủ trước khi khấu trừ
khoản trợ cấp theo Đề án như được nêu trong
“Fees Certificate” của KG mà học sinh theo học.

Hồ sơ đăng ký hợp lệ
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Dành cho trẻ có đủ điều kiện để
nhận trợ cấp học KG

Chứng nhận Đăng ký 
Nhập học KG
（RC）

Cách thực hiện
（3）Tiêu chuẩn ”Mỗi trẻ chỉ được theo học một trường“

 Đối với các trường hợp đặc biệt (ví dụ như vắng
mặt vì bị bệnh cả tháng), khi nhận được giải trình
và tài liệu chứng minh (bao gồm tất cả các ngày
học vắng mặt trong tháng) từ phụ huynh, các
trường có thể yêu cầu EDB giải ngân trợ cấp. Mỗi
trường hợp sẽ được xem xét theo hoàn cảnh từng
cá nhân. Trường hợp học sinh nghỉ học cả tháng
do đi lưu diễn sẽ không được xem xét giải ngân trợ
cấp.

Hồ sơ đăng ký hợp lệ
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Mẫu - Giấy chứng nhận Đăng ký Nhập học KG
(Dành cho trẻ có đủ điều kiện để

nhận trợ cấp học KG)



Ví dụ：
 Trẻ không phải người bản xứ (có thể

học tập tại HK khi được sự cho phép
của Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập
cảnh):
• người sở hữu một hình thức công

nhận
• mà cha mẹ đang giữ visa học sinh

 Học sinh theo học KG năm thứ 4th

nhưng KHÔNG được chấp thuận gia
hạn hiệu lực của RC
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Dành cho trẻ KHÔNG đủ điều kiện để
nhận trợ cấp học KG

Thẻ Nhập học 
Mẫu giáo（AP）

Cách thực hiện
（3）Tiêu chuẩn ”Mỗi trẻ chỉ được theo học một trường“

Hồ sơ đăng ký hợp lệ
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Mẫu - Thẻ nhập học Mẫu giáo
(Dành cho trẻ KHÔNG đủ điều kiện để

nhận trợ cấp học KG)
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 RC / AP phải được nộp cho KG trong Ngày Đăng ký Tập trung và do KGs giữ cho đến khi
trẻ học xong.

 Cha mẹ phải đăng ký RC với EDB từ tháng 9 đến tháng 11. Thông tin chi tiết về đơn đăng
ký sẽ được công bố muộn nhất tháng 9 năm nay và được đăng tải lên trang web của EDB.
(Admission Arrangements for Nursery (K1) Classes in Kindergartens – 4. Application for
Registration Certificate for Kindergarten Admission)

 Sau khi nhận được đơn đăng ký kèm theo tất cả các thông tin và tài liệu cần thiết, EDB sẽ
mất sáu đến tám tuần để hoàn tất quá trình xử lý đơn và cấp RC cho người nộp đơn đủ điều
kiện nhận trợ cấp theo Đề án qua đường bưu điện.

 Trẻ có thể không được cấp RC vì trẻ có thể học tập tại Hồng Kông nhưng không đủ điều
kiện nhận trợ cấp theo Đề án:

 EDB sẽ cấp cho trẻ đó một AP .

 Trẻ có thể sử dụng AP để đăng ký và nhập học vào một KG trong Đề án.

 Cha mẹ phải đóng học phí đầy đủ trước khi khấu trừ trợ cấp theo Đề án như thể hiện
trên Fees Certificate

Cách thực hiện
（3）Tiêu chuẩn ”Mỗi trẻ chỉ được theo học một trường“
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(Bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 11)

Thư Đăng ký Tạm thời

．Chủ yếu để đăng ký tạm thời khi chuyển đến

một KG khác/ học lại K1 tại cùng KG

． Phải được thay thế bằng RC hoặc AP vào hoặc trước ngày
thứ 1 chính thức học tại KG

• Liên hệ đường dây nóng của EDB để biết thêm thông tin nếu
cần



Lưu ý về thủ tục đăng ký
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 Phụ huynh cần lấy và gửi đơn đăng ký phù hợp với yêu cầu 
của từng KGs.

 KGs trong Đề án không được thu phí vượt quá mức trần 
đã được phê duyệt. 



Lưu ý về thủ tục đăng ký
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 Để hoàn tất đăng ký, phụ huynh phải nộp các mục sau đây cho KG liên quan trong Ngày
Đăng ký tập trung（thường vào đầu tháng 1）
 RC / AP
 Phí đăng ký

 KGs không nên yêu cầu cha mẹ hoàn thành thủ tục đăng ký, hoặc thanh toán phí đăng ký
hoặc các khoản phí khác (ví dụ: mua đồng phục học sinh, trà và đồ ăn nhẹ, v.v.) dưới bất kỳ
hình thức nào trước Ngày đăng ký tập trung.

 KGs trong Đề án không được thu phí vượt quá mức trần đã được phê duyệt.
 Cha mẹ có ý định đổi sang KG khác sau khi đăng ký nên lấy lại tài liệu đăng ký đã nộp cho

KG ban đầu. KGs sẽ gửi lại hồ sơ đăng ký cho phụ huynh sớm nhất có thể. Thông thường,
phí đăng ký đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.

 Phí đăng ký phải được hoàn lại cho những trẻ đã nộp phí và sau đó sẽ nhận chỗ trong
tháng thứ 1 của năm học liên quan sau khi nhận được khoản học phí đợt 1 từ trẻ, nếu có.



Lưu ý về thủ tục đăng ký

 Cha mẹ nào quyết định hoãn việc học K1 của con một 
năm vì lý do riêng trả lại RC cho EDB và tuyên bố rằng
RC nên được hủy bỏ.  Phụ huynh có thể gửi lại đơn đăng 
ký trong năm tới, EDB sẽ cấp lại RC với thời hạn hiệu lực 
là 3 năm. 

 Lưu ý rằng không được sử dụng RC được cấp lại để nhận 
trợ cấp học KG.
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KGs phải tạo cơ hội học tập bình đẳng để được nhận vào KGs cho tất cả trẻ
em (không phân biệt chủng tộc, giới tính và khả năng).

 KGs phải cung cấp các thông tin liên quan đến Sắp xếp Nhập học K1 bằng
cả tiếng Trung và tiếng Anh .

 Tạo biểu tượng hoặc thông điệp đơn giản bằng tiếng Anh trên trang chủ
của trang web trường để tạo điều kiện cho phụ huynh trẻ NCS lấy thông
tin bằng tiếng Anh.

 Cung cấp liên kết đến (1) bản tiếng Anh của trang web của EDB về Sắp
xếp Nhập học K1 tại KGs và (2) trang web có chứa thông tin trường học
của KG trong“Hồ sơ KGs và KG kiêm Nhà trẻ”trên trang web của
trường.
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(4)   Hỗ trợ Nhập học cho Trẻ Không nói tiếng Trung (NCS)

Cách thực hiện



 Cung cấp thông tin về hỗ trợ của KG cho trẻ NCS, số điện thoại hỗ trợ và
địa chỉ email dành cho phụ huynh có con NCS trên trang web của
trường.

 Nếu sắp xếp phỏng vấn cho học sinh/phụ huynh học sinh NCS, KGs nên
sắp xếp dịch vụ thông dịch và/hoặc biên dịch cho người nộp đơn nếu
cần, cho phép cha mẹ và trẻ đi cùng người thân/bạn bè nói tiếng Trung
trong cuộc phỏng vấn để giao tiếp dễ dàng. KGs cần công khai rõ ràng
các thông tin sắp xếp phỏng vấn trên trên trang web của trường để
thông báo cho phụ huynh của trẻ NCS biết họ sẽ được hỗ trợ như trên.
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(4)   Hỗ trợ Nhập học cho Trẻ Không nói tiếng Trung (NCS)

Cách thực hiện
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Dịch vụ thông dịch miễn phí qua điện thoại bằng các ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số do “Trung tâm Hòa hợp và Nâng cao Cư dân Dân tộc Thiểu số
(CHEER)" cấp và được Bộ Nội vụ tài trợ. Đường dây nóng của dịch vụ
phiên dịch qua điện thoại:

• 3755 6811 (Bahasa Indonesia) 

• 3755 6822 (tiếng Nepal) 

• 3755 6833 (tiếng Urdu)

• 3755 6844 (tiếng Punjabi)

 Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật khác:

• Các trường có thể liên hệ trực tiếp với CHEER để tìm hiểu thêm về các 
dịch vụ liên quan nếu cần.  Vui lòng truy cập trang web sau để biết 
thêm thông tin:

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

Trung tâm Hòa hợp và Nâng cao Cư dân Dân tộc
thiểu số (Trung tâm CHEER)

• 3755 6855 (tiếng Tagalog) 

• 3755 6866 (tiếng Thái) 

• 3755 6877 (tiếng Hindi) 

• 3755 6888 (tiếng Việt)

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


 Cha mẹ của trẻ NCS được khuyến khích gửi con đi học tại KGs có môi trường tiếng
Trung hòa nhập càng sớm càng tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tiếng
Trung của con.  Về vấn đề này, Chính phủ đã đưa ra một loạt các biện pháp hỗ trợ
cho trẻ NCS tại KGs. 

 Tờ rơi về Hỗ trợ Trẻ em Không nói tiếng Trung đã được phát để giới thiệu các biện
pháp liên quan.  Bạn có thể tải xuống tờ rơi trên bằng các ngôn ngữ chính khác
nhau trên trang web của EDB: 
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)

 Trên trang web có sẵn các thông tin/tài nguyên khác về hỗ trợ liên quan cho trẻ
NCS.
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(4)   Hỗ trợ Nhập học cho Trẻ Không nói tiếng Trung
Cách thực hiện

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


Tờ rơi về Hỗ trợ Trẻ không nói tiếng Trung
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(4)   Hỗ trợ Nhập học cho Trẻ Không nói tiếng Trung
Cách thực hiện

(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)



• Trẻ NCS được đi học hoặc được hỗ trợ học tập càng sớm thì việc
học càng hiệu quả.

• Trẻ NCS học tại các KGs sử dụng tiếng Trung làm phương tiện
giảng dạy (MOI) có kết quả học tiếng Trung tốt hơn đáng kể so
với trẻ NCS học tại các KGs sử dụng tiếng Anh làm MOI.

• Các bậc cha mẹ được khuyến khích tận dụng lợi thế thời điểm
vàng củả trẻ để học tiếng Trung và xem xét tìm trường nào có
môi trường giàu ngôn ngữ sẽ tạo điều kiện trẻ được học tiếng
Trung với trải nghiệm học ngôn ngữ đích thực, có ý nghĩa và
phù hợp với sự phát triển thông qua việc học thử, khám phá và
tương tác giữa các cá nhân.

(4)   Hỗ trợ Nhập học cho Trẻ Không nói tiếng Trung
Cách thực hiện
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Y – Còn chỗ
N – Không còn chỗ
P – Đơn đăng ký trong 

danh sách chờ
đang xử lý

(5)  Công bố Thông tin Tuyển sinh
Cách thực hiện

 EDB sẽ thu thập thông tin từ KGs về các suất học K1 khoảng một
tuần sau Ngày đăng ký tập trung thông qua một nền tảng điện tử
và công bố danh sách KGs thuộc các quận khác nhau (thường vào
cuối tháng 1).

 Chỉ công thông tin KGs nào còn suất học, không công bố số lượng
suất học của từng KGs riêng lẻ.

Tên trường Điện thoại Chỗ trống

1. AAA KG XXXX XXXX Y

2. BBB KG XXXX XXXX N

3. CCC KG XXXX XXXX P
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 Thủ tục nhập học của học sinh KG sẽ tùy từng trường quy định
 Phụ huynh tự đăng ký điểm trường K1 phù hợp với nhu cầu

của con mình; và
 EDB cung cấp thông tin liên quan để hỗ trợ phụ huynh

 Trong trường hợp đặc biệt, EDB sẽ giới thiệu nếu thích hợp nếu trẻ
gặp khó khăn trong việc đăng ký nhập học (tức là trẻ có nguy cơ
chậm phát triển và trẻ NCS):
 Điểm trường K1: Bắt đầu từ tháng 4
 Điểm trường K2 & K3: Bắt đầu từ tháng 7
 Thông qua Văn phòng Giáo dục Địa phương và Văn phòng

liên hợp cho các Trường mẫu giáo kiêm Nhà trẻ

(6) Sắp xếp giới thiệu trẻ
Cách thực hiện
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Sắp xếp Nhập học K1 
Sơ đồ



Sơ đồ Sắp xếp Nhập học K1
Phụ huynh gửi đơn đến EDB xin RC

từ tháng 9 đến tháng 11

Quy trình KGs
Nộp hồ sơ xét tuyển K1 cho năm học 

mới

KGs thông báo cho phụ huynh về kết quả nộp hồ sơ trước giữa tháng 12

Nếu trúng tuyển

Khi nhận được hồ sơ đăng ký kèm 
theo tất cả các thông tin và tài liệu 
cần thiết, EDB thường sẽ mất từ sáu 
đến tám tuần để hoàn tất xử lý đơn và 

gửi RC / AP cho phụ huynh qua 
đường bưu điện

Nếu không trúng tuyển

Phụ huynh tham khảo thông tin 
tuyển sinh K1 do EDB công bố

sau Ngày đăng ký tập trung
(tức là thường từ cuối tháng 1) 

Phụ huynh đăng ký với một KG trong 
Ngày đăng ký tập trung

(thường vào đầu tháng 1)
bằng cách nộp RC / AP và đóng phí 

đăng ký 

48
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Hồ sơ của Trường Mẫu giáo và Trường Mẫu giáo kiêm Nhà trẻ
- sẽ được cập nhật vào tháng 9 hàng năm

( www.chsc.hk/kindergarten/en )

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


 EDB ─
• Trang web: https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

• Hệ thống hỏi đáp qua điện thoại tự động 24 giờ：2891 0088 

• Văn phòng Giáo dục Địa phương hoặc Văn phòng Liên hợp
dành cho Trường mẫu giáo kiêm Nhà trẻ
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Đường dây nóng: 3540 6808 / 3540 6811

Đường dây nóng dành cho phụ huynh có con 
NCS : 2892 6676
Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:30 am đến 1:00 pm

2:00 pm đến 6:00 pm

Thứ Bảy, Chủ Nhật & 
các ngày lễ

Đóng cửa

Hỏi đáp

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