Informasi untuk Orang Tua
mengenai Pengaturan Penerimaan
di Kelas Nursery (K1)
di Taman Kanak-kanak (KGs)
(Berlaku untuk anak berusia minimal
2 tahun dan 8 bulan)
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KGs yang Tercakup




Berlaku bagi KGs yang bergabung dalam
Skema atau KGs lokal non-Skema yang
berpartisipasi dalam Pengaturan Penerimaan
K1
Daftar KGs lokal non-Skema yang bergabung dengan
Pengaturan Penerimaan K1 tersedia di situs web EDB:
https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

2

Pengaturan Penerimaan K1
Upaya
（1） Distribusi Formulir Pendaftaran
（2） Mekanisme Pendaftaran Berbasis Sekolah
（3） Upaya “Tidak Lebih dari Satu Tempat
untuk Setiap Anak”
（4） Bantuan Penerimaan untuk Anak yang
Tidak Berbahasa Cina
（5） Pengumuman Informasi Tempat Lowong
（6） Pengaturan Rujukan bagi Siswa
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Upaya
（1） Distribusi Formulir Pendaftaran


Distribusi formulir pendaftaran tanpa kuota
atau melalui situs web sekolah untuk
menghindari antrian.



Tidak mewawancarai anak pendaftar lebih
awal dari bulan November.
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Upaya
（2） Mekanisme Penerimaan Berbasis Sekolah


KGs perlu memperkenalkan mekanisme penerimaan
berbasis sekolah, termasuk prosedur dan kriteria
penerimaan, serta jumlah anak penerima yang akan
diwawancarai, dll.



Harus adil, seimbang dan terbuka.



Harus menuruti legislasi anti diskriminasi yang ada dan
legislasi/undang-undang lainnya, termasuk:
•

•
•

Undang-undang Diskriminasi Jenis Kelamin, Undang-undang
Diskriminasi Disabilitas, Undang-undang Diskriminasi Status Keluarga,
Undang-undang Diskriminasi Ras;
Undang-undang Data Pribadi (Privasi), Undang-undang Pencegahan
Penyuapan, dll.
Selebaran dan panduan yang dikeluarkan oleh EDB, mis. formulir
pendaftaran dan informasi terkait yang diberikan oleh KGs harus dalam
bahasa Cina dan Inggris
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Upaya
（2） Mekanisme Penerimaan Berbasis Sekolah
 Saat mempertimbangkan pendaftaran layanan Penuh Hari (WD)/
WD Panjang:
•

KGs harus memprioritaskan keluarga yang membutuhkan
layanan WD/LWD (mis. keluarga dengan orang tua yang
bekerja, orang yang perlu merawatan anggota keluarga
penyandang disabilitas di rumah, dll.)

•

Persyaratan yang relevan harus dimasukkan dalam kriteria
penerimaan yang diumumkan
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Upaya

（2） Mekanisme Penerimaan Berbasis Sekolah


1

KGs perlu mengunggah informasi di bawah ini pada situs web
sekolah paling lambat pertengahan-September dan/atau melalui
jalur yang berbeda untuk memberi informasi kepada orang tua
terlebih dahulu.

Informasi Mengenai
Pendaftaran
•

Cara mendistribusikan
formulir pendaftaran

•

Tanggal dan periode
distribusi formulir
pendaftaran

•

Prosedur pendaftaran

•

Biaya pendaftaran
(jika berlaku)

•
•

Cara menyerahkan formulir
pendaftaran
Tanggal dan waktu
penyerahan formulir
pendaftaran
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Mekanisme
Penerimaan Berbasis
Sekolah
•

Jumlah anak pendaftaran
yang akan diwawancarai

•

Format wawancara dan
pengaturan

•

Kriteria penerimaan
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Prosedur Registrasi
•

Pengaturan pengumuman
hasil penerimaan

•

Tanggal Registrasi Terpusat

•

Pengaturan penyerahan
dokumen registrasi yang sah
dan biaya registrasi (termasuk
besarannya)

•

Pengaturan registrasi bagi
anak yang masuk daftar
tunggu

•

Pengaturan bagi anak yang
pindah sekolah setelah
registrasi
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Upaya

（2） Mekanisme Penerimaan Berbasis Sekolah


KGs perlu mengunggah informasi di bawah ini pada situs web
sekolah paling lambat pertengahan-September dan/atau melalui
jalur yang berbeda untuk memberi informasi kepada orang tua
terlebih dahulu.

4
Tautan situs web
yang menunjukkan
informasi sekolah KG
di “Profil KGs dan
KG merangkap Pusat
Penitipan Anak”

5
Tautan situs web
EDB untuk
Pengaturan
Penerimaan untuk
Kelas Nursery (K1)
di Taman Kanakkanak

6
Informasi terkait lain
seperti pengenalan
sekolah dan informasi
biaya sekolah
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Upaya
（3）Upaya "Tidak Lebih dari Satu Tempat untuk Setiap Anak”


Diawali prinsip bahwa setiap anak hanya masuk ke satu
KG, dan agar memungkinkan anak untuk memiliki
peluang setara dalam menerima pendidikan KG
bersubsidi serta memanfaatkan sumber daya
Pemerintah dengan baik, tanpa memandang tingkatan
(yaitu K1, K2, K3), semua KGs-Skema hanya dapat
menerima anak yang memiliki dokumen registrasi sah.
•

KGs-Skema hanya dapat menerima anak yang
memiliki dokumen registrasi sah.

•

Jika orang tua tidak dapat menyerahkan dokumen
registrasi sah, kalaupun mereka bersedia
membayar uang sekolah penuh, KG terkait tidak
dapat menerima anak mereka.
9

Sertifikat Registrasi untuk
Penerimaan di Taman KanakKanak(RC)
(Pendaftaran dimulai September)
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Mengisi Formulir Pendaftaran
– Hal yang perlu diperhatikan


Contoh formulir pendaftaran dan catatan
panduan yang telah diterjemahkan ke dalam
berbagai bahasa utama lain sebagai rujukan,
dan diunggah ke situs web EDB



Pendaftar harus mengisi formulir pendaftaran
berbahasa Cina atau Inggris
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Contoh – Formulir Pendaftaran
Sertifikat Registrasi untuk Penerimaan KG

•

Formulir pendaftaran dapat diperoleh dari Kantor Distrik, Kantor Pos, Kantor
Pendidikan Wilayah EDB atau diunduh dari situs web EDB
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Mengisi formulir pendaftaran
– Hal yang perlu diperhatikan

Bagian I Data Pendaftar (Data ayah/ibu siswa)

• Masukkan nama Inggris dan Cina Anda secara berurutan sesuai yang
tertera pada dokumen identitas.

• Jika tidak punya kartu HKID, Anda dapat mengisi bagian “Other
Identity Document” dan menyerahkan salinan dokumen identitas
sah lainnya (mis. kartu identitas Mainland, dokumen perjalanan, dll.).
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• Alamat surat-menyurat harus berupa alamat di wilayah Hong
Kong. Jika Anda tidak tinggal di Hong Kong, mohon berikan
alamat di Hong Kong untuk surat-menyurat selain alamat
rumah.

• Jika Anda ingin menerima SMS untuk tanda terima penerimaan
pendaftaran, Anda harus memberikan nomor ponsel lokal yang
berlaku.
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Mengisi formulir pendaftaran
– Hal yang perlu diperhatikan

Bagian II Data Siswa

• Memenuhi kriteria persyaratan
• Nama Inggris dan Cina harus berurutan sesuai yang tertera pada
dokumen identitas.
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Untuk membuktikan status siswa sebagai penduduk Hong Kong, pendaftar harus menyerahkan salinan Akta
Lahir Hong Kong (dengan kata “Established” tampak pada kolom “Status of Permanent Resident”) siswa.
Jika tidak tersedia atau jika Akta Lahir Hong Kong bertuliskan “Not Established”, pendaftar harus
menyerahkan salinan salah satu dokumen identitas sah siswa berikut ini (beserta salinan Akta Lahir Hong
Kong, jika ada) –
(a) Izin Masuk Kembali ke Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR);
(b) Dokumen Identitas HKSAR untuk Tujuan Visa (halaman 1 hingga 3);
(c) Paspor HKSAR;
(d) Kartu Identitas Permanen Hong Kong;
(e) Izin Keluar Satu Arah dan Dokumen Identitas HKSAR untuk Tujuan Visa;
(f) Izin Masuk yang diterbitkan oleh Pemerintah HKSAR atau dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh
negara/wilayah yang berisi izin yang masih berlaku untuk menetap tanpa peryaratan tinggal apapun
(selain batas izin tinggal) di Hong Kong; atau
(g) Izin Menetap di HKSAR (ID235B).
Jika dokumen identitas siswa termasuk kategori (f) atau (g) di atas, pendaftar dan siswa harus memberikan
salinan dokumen perjalanan mereka sendiri yang masih berlaku (termasuk halaman yang menunjukkan data
pemegang, dan label visa terbaru yang diterbitkan oleh Departemen Imigrasi Pemerintah HKSAR dan
stemple “Permission to remain” terbaru yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi dan menunjukkan batas
tinggal sesuai hukum terakhir bagi pendaftar dan siswa) kepada EDB juga.

16

• Usia minimal 2 tahun dan 8 bulan untuk masuk K1

Bagian III Informasi Keluarga Khusus Lainnya

• Jika siswa bukan anak Anda, sebutkan hubungan dengan siswa
dan berikan salinan dokumen identitas ayah/ibu siswa, serta
surat kuasa.
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Mengisi formulir pendaftaran
– Hal yang perlu diperhatikan

Bagian IV Bahasa Korespondensi

Bagian V

Perjanjian dan Pernyataan

• Baca baik-baik paragraf pada Catatan panduan dan tanda tangani
tempat yang disediakan. EDB tidak akan memroses pendaftaran
jika bagian ini tidak ditandatangani dengan benar.
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Bagian VI
Daftar Periksa untuk Penyerahan
Pendaftaran

• Mohon centang kotak yang sesuai untuk tindakan yang telah
dilakukan.
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Daftar Periksa untuk Penyerahan
Pendaftaran dalam bentuk kertas
 Formulir pendaftaran, perjanjian dan pernyataan telah diisi benar
dan ditandatangani
 Salinan dokumen identitas pendaftar telah dicantumkan
 Salinan dokumen identitas anak pendaftar telah dicantumkan
 Jika anak tersebut bukan anak Anda, hubungan Anda dengan anak
itu telah disebutkan dalam formulir pendaftaran disertai bukti
pendukung terkait (salinan dokumen identitas dan surat kuasa
ayah/ibu sang anak)
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Daftar Periksa untuk Penyerahan
Pendaftaran dalam bentuk kertas
 Alamat surat-menyurat di Hong Kong telah diberikan
 Perangko yang cukup telah dibubuhkan pada amplop untuk
pengiriman surat (Mohon perhatikan bahwa benda pos yang
dibayarkan kurang akan disingkirkan oleh Kantor Pos Hong Kong.
Mohon perhatikan bahwa EDB akan memberikan tanda terima
dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal penerimaan
pendaftaran.)
 Fotokopi formulir pendaftaran lengkap telah disimpan
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Cara pengajuan
 1. Melalui pos :
Catatan Panduan mengenai Pendaftaran Sertifikat Registrasi
untuk Penerimaan KG – Halaman 6
“tanda terima

Pendaftaran” akan
diberikan kepada
pendaftar dalam
kurun waktu 10 hari
sejak tanggal
penerimaan
pendaftaran.

Mohon ingat untuk mencantumkan salinan dokumen pendukung yang
sah, berikan alamat dan berikan perangko yang cukup pada amplop.

 2. Kotak drop-in (serahkan secara perorangan):

Jika nomor telepon
lokal diberikan: tanda
terima melalui SMS;
Jika tidak , tanda
terima akan diberi
secara ter tulis melalui
pos.

14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, HK

(Jam kerja: Senin hingga Jumat 8:30 a.m. hingga 1:00 p.m., 2:00 p.m.
hingga 6:00 p.m., tutup pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur
nasional).
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Formulir Pendaftaran Elektronik untuk
Sertifikat Registrasi untuk Penerimaan KG
 3. Pengajuan daring

(https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)
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Hal yang perlu diperhatikan untuk
pengajuan daring
 Mohon siapkan salinan digital dokumen identitas (Format: jpg, jpeg, png
atau pdf; ukuran total tidak lebih dari 4.0mb) pendaftar (yaitu orang
tua/wali anak) dan anak sebelum memulai pendaftaran.
 Untuk mencetak “Acknowledge Slip” dan “Undertaking and
Declaration” yang tercantum ( jika perlu) setelah pengajuan daring
formulir pendaftaran elektronik, mohon gunakan perangkat komputer
yang terhubung dengan mesin pencetak.
 Sebelum membuat pengajuan, pastikan formulir elektronik telah diisi
dengan benar.
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Hal yang perlu diperhatikan untuk
pengajuan daring
 Untuk pendaftar yang memilih tanda tangan digital dengan “iAM
Smart+”, pastikan Anda telah mengubah status menjadi“iAM Smart+”
sebelumnya (Untuk rinciannya, silahkan mengacu pada situs web“iAM
Smart”: https://www.iamsmart.gov.hk/en/reg.html ).
 Untuk pendaftar yang memilih untuk menyerahkan “Undertaking and
Declaration” yang telah ditandatangani melalui pos, mohon serahkan
dokumen (tercantum dalam “Acknowledge Slip” dan mohon
unduh/cetak) dalam kurun waktu 10 hari setelah mengajukan
pendaftaran daring ke Kindergarten Administration 2 Section di EDB
(Alamat: P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) untuk
menfasilitasi EDB dalam memroses pendaftaran Anda.
 Mohon berikan alamat email jika Anda ingin menerima tanda terima
melalui email.
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Upaya

（3） Upaya "Tidak Lebih dari Satu Tempat untuk Setiap Anak”
Dokumen registrasi sah
Sertifikat Registrasi
untuk Penerimaan KG
（RC）

Bagi anak yang memenuhi syarat untuk
pendidikan KG bersubsidi

 Anak harus merupakan penduduk
Hong Kong yang memiliki hak
menetap, hak mendarat atau izin
tinggal tanpa syarat menetap (selain
batas izin tinggal) di Hong Kong yang
masih berlaku.
 Secara umum, masa berlaku RC adalah
tiga tahun.
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Upaya

(3) Upaya "Tidak Lebih dari Satu Tempat untuk Setiap Anak”
Dokumen registrasi sah
Sertifikat Registrasi
untuk Penerimaan KG
（RC）

Bagi anak yang memenuhi syarat untuk
pendidikan KG bersubsidi

 Jika orang tua mengatur anaknya untuk
menerima pendidikan KG selama lebih dari 3
tahun akibat pertimbangan pribadi (mis.
kondisi individu anak, faktor keluarga, pindah
sekolah, dll.), orang tua harus membayar
uang sekolah penuh sebelum dikurangi
subsidi di bawah Skema.
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Upaya

(3) Upaya "Tidak Lebih dari Satu Tempat untuk Setiap Anak”
Dokumen registrasi sah
Sertifikat Registrasi
untuk Penerimaan KG
（RC）

Bagi anak yang memenuhi syarat untuk
pendidikan KG bersubsidi



Pendaftaran perpanjangan masa berlaku RC hanya akan
dipertimbangkan oleh EDB berdasarkan setiap kasus untuk
siswa berkebutuhan khusus. Pendaftar harus memberikan
bukti terkait, contohnya, laporan penilaian yang diterbitkan
oleh praktisi atau pelaku profesi kedokteran terdaftar (mis.
dokter anak, psikiater, psikolog pendidikan, psikolog klinis,
dll.), yang mengonfirmasi kebutuhan khusus anak untuk
menjalani pendidikan KG dalam periode yang lebih lama
daripada waktu normal tiga tahun.



KGs harus memberitahukan kepada orang tua mengenai hal
yang disebutkan di atas secara tertulis ketika orang tua
menunjukkan niat untuk mengatur agar anak menerima
pendidikan KG selama lebih dari 3 tahun.

28

Upaya

(3) Upaya "Tidak Lebih dari Satu Tempat untuk Setiap Anak”
Dokumen registrasi sah
Sertifikat Registrasi
untuk Penerimaan KG
（RC）

Bagi anak yang memenuhi syarat untuk
pendidikan KG bersubsidi



Agar KG-Skema diberi subsidi selama satu bulan,
siswa yang memenuhi syarat dan belajar di KG
tersebut harus masuk kelas pada bulan tersebut.



Pada umumnya, jika siswa telah absen dari sekolah
selama satu bulan penuh (yaitu absen dalam
seluruh hari sekolah pada satu bulan tertentu),
subsidi terkait siswa untuk bulan tersebut tidak
akan diberikan kepada KG terkait; orang tua harus
membayar uang sekolah penuh sebelum dikurangi
subsidi di bawah Skema sesuai yang tertera pada
“Fees Certificate” di KG tempat anak di terima.
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Upaya

(3) Upaya "Tidak Lebih dari Satu Tempat untuk Setiap Anak”
Dokumen registrasi sah
Sertifikat Registrasi
untuk Penerimaan KG
（RC）

Bagi anak yang memenuhi syarat untuk
pendidikan KG bersubsidi



Jika terjadi kondisi khusus (mis. absen akibat sakit
selama satu bulan penuh), setelah menerima
penjelasan dan dokumen bukti (mencakup
seluruh hari sekolah pada bulan absen) dari orang
tua, sekolah dapat mengajukan permohonan
subsidi kepada EDB. Setiap kasus akan
dipertimbangkan sesuai kondisi masing-masing.
Contohnya, jika absen satu bulan penuh
melibatkan tur, pemberian subsidi untuk kasus ini
tidak akan dipertimbangkan.
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Contoh – Sertifikat Registrasi untuk Penerimaan KG
(Bagi anak yang memenuhi syarat
untuk pendidikan KG bersubsidi)
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Upaya

(3) Upaya "Tidak Lebih dari Satu Tempat untuk Setiap Anak”
Dokumen registrasi sah

Izin Penerimaan
Taman Kanakkanak（AP）

Bagi anak yang TIDAK memenuhi
syarat untuk pendidikan KG bersubsidi
Mis.：




Anak
non-lokal
(yang
dapat
menerima pendidikan di HK setelah
memperoleh
izin
dari
Direktur
Imigrasi) :
•

pemegang formulir pengakuan

•

yang orang tuanya memiliki visa
pelajar

Siswa yang menerima pendidikan KG
tahun ke-4 namun TIDAK diberi
perpanjangan masa berlaku RC
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Contoh – Izin Penerimaan Taman Kanak-kanak
(Untuk anak yang TIDAK memenuhi syarat untuk menerima
pendidikan KG bersubsidi)
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Upaya
(3) Upaya "Tidak Lebih dari Satu Tempat untuk Setiap Anak”


RC / AP harus diserahkan pada KG selama Tanggal Registrasi Terpusat dan dipegang
oleh KGs hingga masing-masing anak menyelesaikan studinya.



Orang tua perlu mengajukan pendaftaran RC ke EDB mulai September hingga November.
Rincian pendaftaran akan diumumkan pada atau sebelum September tahun ini dan
diunggah ke situs web EDB. (Admission Arrangements for Nursery (K1) Classes in

Kindergartens – 4. Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission)



Setelah menerima pendaftaran dan semua informasi serta dokumen telah diberikan,
EDB biasanya membutuhkan enam hingga depan minggu untuk memroses pendaftaran
dan mengeluarkan RC bagi pemohon yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi di
bawah Skema melalui pos.



Jika anak tidak dapat memperoleh RC karena ia dapat menerima pendidikan di Hong
Kong namun tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi di bawah Skema:


EDB akan mengeluarkan AP untuk anak terkait.



Anak dapat menggunakan AP untuk registrasi dan penerimaan di KG-Skema.



Orang tua harus membayar uang sekolah penuh sebelum dikurangi subsidi di bawah
Skema sesuai yang tertera pada Fees Certificate
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Surat Registrasi Sementara
(Pendaftaran dimulai November)
．Utamanya untuk registrasi sementara selama transfer ke KG
lain/mengulang K1 di KG yang sama

． Harus digantikan dengan RC atau AP pada atau sebelum
hari 1st masuk KG secara resmi
• Hubungi hotline EDB untuk rincian lebih lanjut jika perlu
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Prosedur Pendaftaran –
Hal yang perlu diperhatikan


Orang tua harus mengambil dan menyerahkan formulir
pendaftaran sesuai ketentuan masing-masing KGs.



KGs-Skema tidak dapat memungut biaya yang melebihi
batas yang disetujui.
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Prosedur Pendaftaran –
Hal yang perlu diperhatikan


Untuk menyelesaikan pendaftaran, orang tua harus menyerahkan hal-hal berikut ini ke
KG terkait selama Tanggal Registrasi Terpusat (biasanya pada awal Januari)

RC / AP

Biaya pendaftaran



KGs tidak boleh meminta orang tua untuk menyelesaikan prosedur registrasi, atau
membayar biaya registrasi atau biaya lainnya (mis. untuk membeli seragam sekolah, teh
dan kudapan, dll.) dalam bentuk apapun sebelum Tanggal Registrasi Terpusat.



KGs-Skema tidak dapat memungut biaya registrasi yang melebihi batas yang disetujui.



Jika orang tua berniat pindah ke KG lain setelah registrasi, mereka perlu mendapatkan
kembali dokumen registrasi dari KG tempat mereka telah mendaftar. KGs harus
mengembalikan dokumen registrasi kepada orang tua sesegera mungkin. Biasanya,
biaya registrasi yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan.



Biaya registrasi harus dikembalikan kepada setiap anak yang membayar biaya
pendaftaran dan selanjutnya mengambil tempat dalam bulan 1st tahun ajaran yang
bersangkutan setelah menerima angsuran 1st biaya sekolah dari anak tersebut, jika ada.
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Prosedur Pendaftaran –
Hal yang perlu diperhatikan


Jika orang tua memutuskan untuk menunda studi K1
anak mereka selama satu tahun karena kondisi sendiri,
mereka harus mengembalikan RC kepada EDB, yang
menunjukkan bahwa RC harus dibatalkan. Orang tua
dapat mengajukan pendaftaran kembali pada tahun
berikutnya, EDB akan menerbitkan kembali RC dengan
masa berlaku 3 tahun.



Mohon perhatikan bahwa RC yang dikembalikan tidak
boleh pernah digunakan untuk menerima pendidikan
KG bersubsidi.
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Upaya
(4) Bantuan Penerimaan untuk Anak yang Tidak Berbahasa Cina
(NCS)
Kesempatan setara untuk penerimaan di KGs harus diberikan oleh KGs bagi
semua anak (tanpa memandang ras, jenis kelamin dan kemampuan).






KGs harus menyediakan versi bahasa Cina maupun Inggris semua
informasi terkait Pengaturan Penerimaan K1.
Membuat icon atau pesan sederhana dalam bahasa Inggris di halaman
awal situs web sekolah untuk memudahkan orang tua anak NCS dalam
memperoleh informasi versi bahasa Inggris.
Menyediakan tautan ke (1) versi bahasa Inggris dari situs web EDB
tentang Pengaturan Penerimaan K1 di KGs dan (2) halaman web yang
menunjukkan informasi sekolah KG di “Profil KGs dan KG merangkap
Pusat Penitipan Anak” di situs web sekolah.
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Upaya
(4) Bantuan Penerimaan untuk Anak yang Tidak Berbahasa Cina
(NCS)




Memberikan informasi tentang dukungan KGs bagi anak NCS, nomor
telepon pertanyaan dan alamat email untuk orang tua anak NCS di
situs web sekolah.
Jika wawancara diatur untuk anak/orang tua NCS, KGs harus mengatur
layanan alih bahasa dan/atau penerjemahan untuk pendaftar jika
diperlukan, atau mengizinkan orang tua dan anak untuk didampingi
oleh kerabat/teman yang dapat berbahasa Cina selama wawancara
untuk memfasilitasi komunikasi. KGs harus menyatakan secara eksplisit
pengaturan wawancara yang disebutkan di atas di situs web sekolah
untuk memberi tahu orang tua dari anak-anak NCS bahwa bantuan di
atas dapat ditawarkan.
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Pusat Keharmonisan dan Pengembangan Penduduk
Etnis Minoritas (Pusat CHEER)
 Layanan penerjemahan melalui telepon bebas biaya dalam bahasa etnis
minoritas disediakan oleh “Pusat Keharmonisan dan Pengembangan
Penduduk Etnis Minoritas (CHEER)” yang didanai oleh Departemen
Dalam Negeri. Hotline layanan penerjemahan melalui telepon adalah:



•

3755 6811 (Bahasa Indonesia)

•

3755 6855 (Tagalog)

•

3755 6822 (Nepal)

•

3755 6866 (Thailand)

•

3755 6833 (Urdu)

•

3755 6877 (Hindi)

•

3755 6844 (Punjabi)

•

3755 6888 (Vietnam)

Layanan penerjemahan lain:
• Sekolah dapat langsung menghubungi CHEER untuk memahami
lebih lanjut layanan terkait jika dirasa perlu. Silahkan merujuk ke
situs web berikut untuk rinciannya:
•

http://hkcscheer.net/interpretation-and-translation-services
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Upaya
(4) Bantuan Penerimaan untuk Anak yang Tidak Berbahasa Cina




Orang tua anak NCS didorong untuk mengirim anak mereka ke KGs dengan
lingkungan bahasa Cina yang mendalam sedini mungkin untuk memfasilitasi
pembelajaran bahasa Cina mereka. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah
melakukan serangkaian upaya dukungan untuk anak NCS di KGs.
Selebaran Dukungan bagi Anak yang Tidak Berbahasa Cina telah dibuat untuk
memperkenalkan upaya terkait. Selebaran yang disebutkan di atas dalam berbagai
bahasa utama dapat diunduh dari situs web 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)



Informasi/sumber daya lebih lanjut terkait dukungan terkait bagi anak NCS
tersedia di situs web di atas.
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Upaya
(4) Bantuan Penerimaan untuk Anak yang Tidak Berbahasa Cina

Selebaran Dukungan bagi Anak yang Tidak Berbahasa Cina
(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)
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Upaya
(4) Bantuan Penerimaan untuk Anak yang Tidak Berbahasa Cina
• Semakin awal anak NCS mulai bersekolah atau mendapatkan
dukungan belajar, akan semakin efektif pembelajaran mereka.

• Anak NCS yang belajar di KGs dengan bahasa Cina sebagai

bahasa pengantar (MOI) memiliki performa Bahasa Cina yang
secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan anak NCS
yang belajar di KGs dengan bahasa Inggris sebagai MOI.

• Orang tua didorong untuk memanfaatkan waktu prima anak

untuk belajar bahasa Cina dan mempertimbangkan sekolah
berlingkungan bahasa kaya yang akan menfasilitasi
pembelajaran bahasa Cina anak dengan pengalaman belajar
bahasa otentik, bermakna dan sesuai perkembangan melalui
mencoba, eksplorasi dan interaksi antarpribadi.
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Upaya
(5) Pengumuman Informasi Tempat Lowong
 EDB akan mengumpulkan informasi tempat lowong K1 dari KGs
sekitar satu minggu setelah Tanggal Registrasi Terpusat secara
elektronik, dan mengumuman daftar KGs di berbagai distrik
(biasanya pada akhir Januari).
 Hanya status tempat lowong setiap KGs yang akan diumumkan,
namun bukan jumlah tempat lowong setiap KGs.
Nama Sekolah

Telepon

Tempat
Lowong

1.

AAA KG

XXXX XXXX

Y

2.

BBB KG

XXXX XXXX

N

3.

CCC KG

XXXX XXXX

P

Y – Ada tempat
lowong
N – Tidak ada
tempat lowong
P – Sedang proses
pendaftaran yang
masuk daftar
tunggu
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Upaya
(6) Pengaturan rujukan untuk anak


Penerimaan siswa KG adalah perihal berbasis sekolah






Orang tua mendaftar tempat K1 sendiri sesuai kebutuhan
anak; dan
EDB menyediakan informasi terkait untuk membantu orang
tua

Di bawah kondisi khusus, EDB akan membuat rujukan sesuai
kebutuhan jika suatu anak (yaitu yang beresiko mengalami
hambatan perkembangan dan anak NCS) mengalami kesulitan
dalam mendaftar:


Tempat K1: Mulai bulan April



Tempat K2 & K3: Mulai bulan Juli



Oleh Kantor Pendidikan Wilayah dan Kantor Gabungan
Taman Kanak-kanak dan Pusat Penitipan Anak
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Diagram Alur Pengaturan
Penerimaan K1
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Diagram Alur Pengaturan Penerimaan K1
Orang tua mengajukan
permohonan RC ke EDB
mulai September hingga November
Setelah menerima pendaftaran serta
semua informasi penting dan
dokumen telah diberikan, EDB
umumnya akan membutuhkan
enam hingga delapan minggu
untuk memroses pendaftaran dan
menerbitkan RC / AP kepada orang
tua melalui pos.

KGs memroses
pendaftaran penerimaan di K1
untuk tahun ajaran mendatang

KGs memberitahukan hasil pendaftaran kepada orang tua
sebelum pertengahan Desember

Jika pendaftaran berhasil

Jika pendaftaran tidak berhasil

Orang tua melakukan registrasi
pada satu KG selama Tanggal
Registrasi Terpusat (biasanya awal
Januari) dengan menyerahkan RC /
AP dan membayar biaya registrasi

Orang tua merujuk pada informasi
tempat lowong K1 yang dirilis oleh
EDB setelah Tanggal Registrasi
Terpusat (yaitu biasanya akhir
Januari)
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Profil Taman Kanak-kanak dan Taman Kanak-kanak merangkap
Pusat Penitipan Anak
- akan diperbarui setiap tahun pada bulan September
( www.chsc.hk/kindergarten/en )
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Pertanyaan
EDB ─


•

Situs web : https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e
Hotline: 3540 6808 / 3540 6811
Hotline untuk orang tua anak NCS: 2892 6676
Senin hingga Jumat

8:30 am hingga 1:00 pm
2:00 pm hingga 6:00 pm

Sabtu, Minggu & Hari
Libur Nasional

Tutup

•

sistem pertanyaan telepon otomatis 24 jam: 2891 0088

•

Kantor Pendidikan Wilayah atau Kantor Gabungan
Taman Kanak-kanak dan Pusat Penitipan Anak
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