ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ (KGs) ਿਵੱ ਚ
ਨਰਸਰੀ (K1) ਕਲਾਸ� ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ
ਪ�ਬੰ ਧ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਘੱ ਟ� ਘੱ ਟ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਲਈ ਲਾਗੂ)

1

KGs ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ




ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ KGs ਜ� K1 ਦਾਿਖਲਾ ਪ�ਬੰ ਧ�
ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੇ ਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਕੀਮ ਸਥਾਨਕ KGs ਲਈ ਲਾਗੂ
K1 ਦਾਿਖਲਾ ਪ�ਬੰ ਧ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਕੀਮ ਸਥਾਨਕ KGs ਦੀ ਿਲਸਟ
EDB ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

2

K1 ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ
ਉਪਾਅ

（1） ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੰ ਡ
（2） ਸਕੂਲ -ਆਧਾਿਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਣਾਲੀ
（3） ”ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ�“ ਉਪਾਅ
（4） ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲ ਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ
（5） ਵਕੇ� ਸੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
（6） ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੈਫ ਰਲ ਪ�ਬੰ ਧ
3

ਉਪਾਅ

（1） ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ� ਦੀ ਵੰ ਡ


ਕਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਲਗਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਜ� ਸਕੂਲ
ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਰਾਹ� ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ� ਦੀ ਵੰ ਡI



ਨਵੰ ਬਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਾਲ-ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦਾ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਨਹ�
ਲੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI

4

ਉਪਾਅ

（2） ਸਕੂਲ ਆਧਾਿਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਣਾਲੀ


KGs ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਧਾਿਰਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ੂਆ ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲਾ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ, ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ-

ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI



ਿਨਰਪੱ ਖ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਖੁਲ ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾI

ਮੌਜੂਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਿਵਰੋਧ ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕਾਨੂੰਨ/ਆਰਡੀਨ� �ਸ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•

ਿਲੰ ਗ ਭੇਦਭਾਵ ਆਰਡੀਨ� �ਸ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੇਦਭਾਵ ਆਰਡੀਨ� �ਸ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਭੇਦਭਾਵ
ਆਰਡੀਨ� �ਸ, ਨਸਲ ਭੇਦਭਾਵ ਆਰਡੀਨ� �ਸ;
ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ (ਗੋਪ ਨੀਯਤਾ) ਆਰਡੀਨ� �ਸ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰ ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਆਰਡੀਨ� �ਸ, ਆਿਦI
EDB ਦੁਆ ਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲ ਰ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ , ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� KGs ਦੁਆ ਰਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਦੋਵ � ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI

5

ਉਪਾਅ

（2） ਸਕੂਲ ਆਧਾਿਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਣਾਲੀ
 ਸਾਰੇ ਿਦਨ (WD)/ਲੰ ਬੀ WD ਸੇਵ ਾਵ� ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ :
•

KGs ਨੂੰ ਉਨ� � ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੂੰ
WD/LWD ਸੇਵ ਾਵ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ
ਕਾਮਕਾਜੀ ਮਾਪੇ ਹਨ , ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਸਦਸ
(ਸਦਸ�) ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਿਦ)

•

ਘੋਿ ਸ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਮਾਪਦੰ ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈI

6

ਉਪਾਅ

（2） ਸਕੂਲ -ਆਧਾਿਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਣਾਲੀ


1

KGs ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਥੱ ਲੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਮਡ-ਸਤੰ ਬਰ ਤੱ ਕ
ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰ ਚੈਨ ਲ� ਰਾਹ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵ�ਸ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿ ਚਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈI

ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਈ
•
•
•
•

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ
ਿਮਆਦ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਿ ਕ�ਆ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵ ੇ ਤ�)
•
•

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ

2

3

ਸਕੂਲ -ਆਧਾਿਰਤ ਦਾਖਲਾ
ਪ�ਣਾਲੀ

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਪ�ਿ ਕ�ਆ

•

ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

•

ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ

•

•
•

ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦਾ ਫੋਰ ਮੈਟ ਅਤੇ
ਿਵਵਸਥਾਵ�

•
•

•

ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪ�ਬੰ ਧ
ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ�
ਵੈਧ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਫੀਸ (ਰਕਮ ਸਮੇਤ ) ਨੂੰ
ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ�ਬੰ ਧ
ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦਾ ਪ�ਬੰ ਧ

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਪ�ਬੰ ਧ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਅਤੇ ਸਮ�

7

ਉਪਾਅ

（2） ਸਕੂਲ -ਆਧਾਿਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਣਾਲੀ


KGs ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਥੱ ਲੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਮਡ-ਸਤੰ ਬਰ ਤੱ ਕ
ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰ ਚੈਨ ਲ� ਰਾਹ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵ�ਸ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿ ਚਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈI

4

“KGs ਅਤੇ KG-ਸਿਹਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ� ਦੀ
ਪ�ੋਫਾਇਲ” ਿਵੱ ਚ KG’s
ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਿਵਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬਪੇਜ ਦਾ
ਿਲੰਕ

5

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਣ ਿਵੱ ਚ
ਨਰਸਰੀ (K1) ਕਲਾਸ�
ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ�
ਬਾਰੇ EDB’s ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਿਲੰਕ

6

ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

8

ਉਪਾਅ

（3） ”ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ�“ ਉਪਾਅ


ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਕ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਹੀ KG ਿਵੱ ਚ
ਭਾਗ ਲੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ KG ਿਸਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਅਵਸਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਵ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਭੀ ਪੱ ਧਰ
(ਿਜਵ� ਿਕ K1, K2, K3) ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ-KGs ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਵੈਧ
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨI
•

ਸਕੀਮ-KGs ਿਸਰਫ ਵੈਧ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨI

•

ਜੇ ਮਾਪੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਣ ਲਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹ� ਹਨ, ਭਾਵ� ਉਹ ਪੂਰ ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,
ਸੰ ਬੰ ਧਤ KG ਉਨ� � ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇI

9

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਣ ਦਾਖਲੇ ਲਈ
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (RC)
(ਅਰਜ਼ੀ ਸਤੰ ਬਰ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂ ਹ�ਦੀ ਹੈ)

10

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ – ਨ� ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ




ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗਾਇਡ�ਸ ਨ� ਟਸ ਦਾ ਨਮੂਨ� ਦਾ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਪ�ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਦਰਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ EDB’s ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ
ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜ� ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
ਹੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

11

KG ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ – ਨਮੂਨ ਾ
•

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ EDB ਦੇ ਿਜਲਾ ਦਫਤਰ, ਪੋਸ ਟ ਔਿਫਸ, ਖੇਤਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਫਤਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� EDB ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤ� ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

12

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ – ਨ� ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ
ਭਾਗ I ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਪਤਾ/ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ)

• ਆਪਣੇ ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਨ
ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈI

• ਜੇ HKID ਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ �“Other Identity Document”ਭਾਗ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗ ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਧ ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਮੇਨ ਲ� ਡ ਪਛਾਨ ਪੱ ਤਰ, ਯਾਤਰਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ, ਆਿਦ) ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ�� ਕਰੋਗ ੇI
13

• ਪੱ ਤਰ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹ�ਗਕ�ਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI
ਜੇ ਤੁਸ � ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ
ਪੱ ਤਰ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਹ�ਗਕ�ਗ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋI
• ਜੇ ਤੁਸ � ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ�ਵ ਾਨਗੀ ਲਈ SMS ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਸਥਾਨਕ ਮੋਬ ਾਇਲ ਨੰ ਬਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI
14

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ – ਨ� ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ
ਭਾਗ II ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

• ਯੋਗ ਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
• ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈI
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ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹ�ਗਕ�ਗ ਜਨਮ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (“Status of Permanent Resident” ਕਾਲਮ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “Established” ਦੇ ਨਾਲ ) ਦੀ ਇੱ ਕ
ਕਾਪੀ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI
ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਜੇ ਹ�ਗਕ�ਗ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਤੇ ਸ਼ਬਦ “Not Established” ਹੈਗਾ, ਤ� ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ) (ਹ�ਗਕ�ਗ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤ�) ਦਾ ਇਨ�� ਿਵਚ� ਕੋਈ
ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਂ ਰੀ ਪਰਿਮਟ;
(a) ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ (HKSAR) ਰੀ-ਐਟ
(b) ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਪਛਾਨ ਦੇ HKSAR ਦਸਤਾਵੇਜ (ਪੇਜ਼ 1 ਤ� 3);
(c) HKSAR ਪਾਸਪੋਰਟ;
(d) ਹ�ਗਕ�ਗ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪਛਾਨ ਕਾਰਡ;
(e) ਇੱ ਕ-ਤਰਫਾ ਿਨਕਾਸ ਪਰਿਮਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਪਛਾਨ ਦਾ HKSAR ਦਸਤਾਵੇਜ;
ਂ ਰੀ ਪਰਿਮਟ ਜ� ਹੋਰ ਦੇਸ਼�/ਪ�ਦਸ਼
(f) HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਐਟ
ੇ � ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ (ਠਿਹਰਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਅਲਾਵਾ) ਪ�ਮਾਿਣਕ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ; ਜ�
(g) HKSAR (ID235B) ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਪਰਿਮਟI
ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਰੋਕਤ (f) ਜ� (g) ਸ਼�ੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ, ਤ� ਿਬਨ�ਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ EDB
ਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੈਧ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, HKSAR
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਨਵੀਨਤਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲੇ ਬਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈ�ਪ
ਲਿਗਆ ਹੋਯਾ “Permission to remain” ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਵਧੀ
ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂI
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• K1 ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਘੱ ਟ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨ� ਹੈ

ਭਾਗ III ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਲਖੋ
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਪਤਾ/ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਇੱ ਕ ਅਿਧਕਾਰ ਪੱ ਤਰ ਭੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋI
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ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ – ਨ� ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ
ਭਾਗ IV ਪਤ�-ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਭਾਗ V

ਅੰ ਡਰਟੇਿ ਕੰ ਗ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ ਣਾ

• ਗਾਇਡ�ਸ ਨ� ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗ�ਾਫ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਰੋI EDB ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨਹ� ਕਰੇਗ ਾ ਜੇ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਦਸਤਖਤ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨI
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ਭਾਗ VI ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੈਕਿਲਸਟ

• ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਹੀ ਲਈ ਉਿਚਤ ਬੋਕ੍ਸ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉI
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ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਚੈਕਿਲਸਟ
 ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਅੰ ਡਰਟੇਿ ਕੰ ਗ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ ਣਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਵਧੀਪੂਰਵਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
 ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱ ਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
 ਬਾਲ-ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱ ਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
 ਜੇ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਹਾਇਕ
ਪ�ਮ ਾਣ� (ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਪਤਾ/ਮਾਤਾ ਤ� ਅਿਧਕਾਰ ਪਤ� ਦੀ ਕਾਪੀ)
ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ
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ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਚੈਕਿਲਸਟ
 ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਪਤ�-ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
 ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਲਫਾਫੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤ�ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਟੈ� ਪ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਭੀ ਘੱ ਟ ਭੁਗ ਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਆਈਟਮ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਹ�ਗਕ�ਗ
ਡਾਕਘਰ ਦੁਆ ਰਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗ ਾI ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ EDB ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ
ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਪ�ਵ ਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗ ਾ )
 ਭਰੇ ਗਏ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱ ਕ ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀ ਸੁਰੱਿਖਤ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ
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ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

 1. ਡਾਕ ਰਾਹ� :
KG ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਗਾਇਡ�ਸ ਨ� ਟਸ – ਪੇਜ਼ 6
“ਅ ਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ� ਵਾਨ ਗੀ”
ਅ ਰਜ਼ੀ ਪ�ਾ ਪ ਤ ਹੋ ਣ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ ਤ� 10 ਕੰ ਮਕਾਜੀ
ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਬ ਨ� ਕਾਰ
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗ ੀ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਧ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੱ ਥੀ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਖੋ, ਪਤਾ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਲਫਾਫੇ ਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਡਾਕ-ਿਟਕਟ ਿਚਪਕਾਓI

 2. ਡ�ੋਪ -ਇਨ ਬੋਕ੍ਸ (ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡ�ੋਪ -ਇਨ ਕਰਨਾ):

ਜੇ ਸ ਥਾਨ ਕ ਮੋ ਬ ਾਇ ਲ
ਨੰ ਬ ਰ ਪ� ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗ ਆ
ਹੈ : ਤ� ਪ� ਵਾਨ ਗੀ SMS
ਦੁ ਆ ਰਾ; ਨ ਹ� ਤ�,
ਪ� ਵਾਨ ਗੀ ਡਾਕ ਦੇ ਜਿਰਏ
ਿਲ ਿਖ ਤ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇ ਗ ੀI

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

(ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ: ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 8:30 a.m. ਤ� 1:00 p.m., 2:00 p.m. ਤ� 6:00 p.m
ਤੱ ਕ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਰਿਵਵਾਰ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤੇ ਬੰ ਦ)I
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KG ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਈ
ਇਲੇ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਫਾਰਮ

 3. ਔਨ੍ਲਾਇਨ ਸਬਿਮਸ਼ਨ

(https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)
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ਔਨ੍ਲਾਇਨ ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨ� ਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ
 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਬਨ� ਕਾਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ/ ਅਿਭਭਾਵਕ) ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੇ ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਕਾਪੀ (ਫੋਰ ਮੈਟ: jpg, jpeg, png ਜ� pdf; ਿਜਸਦਾ
ਟੋਟਲ ਸਾਈਜ 4.0mb ਤ� ਵੱ ਧ ਨਾ ਹੋਵ ੇ) ਿਤਯਾਰ ਕਰੋI
 ਇਲੇ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਔਨ੍ਲਾਇਨ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ“Acknowledge Slip”
ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱ ਥੀ "Undertaking and Declaration” ਦੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਲਈ (ਜੇ ਜਰੂਰ ੀ ਹੋਵ)ੇ , ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਿਪ�ੰ ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਮ੍ਪਯ੍ੂਟਰ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI
 ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿ ਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਇਲੇ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਫਾਰਮ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈI
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ਔਨ੍ਲਾਇਨ ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨ� ਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ

 ਿਬਨ� ਕਾਰ ਿਜਨ� � ਨ� “iAM Smart+”ਦੇ ਜਿਰਏ ਿਡਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਚੁਿ ਣਆ ਹੈ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਿ ਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ � ਪਿਹਲ� ਹੀ“iAM Smart+”ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਵਕ
ਅਪਗ�ੇਡ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ (ਵੇਰ ਵੇ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ“iAM Smart” website ਵੇਖ :ੋ
https://www.iamsmart.gov.hk/en/reg.html )I
 ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ“Undertaking and Declaration” ਨੂੰ ਡਾਕ
ਰਾਹ� ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ EDB ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੀ
ਸਹੂਿ ਲਯਤ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਔਨ੍ਲਾਇਨ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 10 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਦਸਤਾਵੇਜ (Acknowledge Slip”ਿਵੱ ਚ ਨੱ ਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ/ਿਪ�ੰ ਟ
ਲਉ) EDB ਦੇ Kindergarten Administration 2 Section (ਪਤਾ: P.O. Box 23179,
Wan Chai Post Office, Hong Kong) ਤੇ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉI
 ਜੇ ਤੁਸ � ਪ�ਵ ਾਨਗੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜਿਰਏ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰੋI
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ਉਪਾਅ

（3） ”ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ�“ ਉਪਾਅ
ਵੈਧ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ

KG ਦਾਿਖਲੇ
（RC）ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

ਉਨ� � ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ
 ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹ�ਗਕ�ਗ
ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਵੈਧ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਠਿਹਰਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ�
ਇਲਾਵਾ) ਹੋਵ ੇI
 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, RC ਦੀ ਵੈਧ ਤਾ ਤੀਨ ਸਾਲ ਹੈI
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ਉਪਾਅ

（3） ”ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ�“ ਉਪਾਅ
ਵੈਧ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ
KG ਦਾਿਖਲੇ
（RC）ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

ਉਨ� � ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ

 ਜੇ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਚਾਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਥਤੀ,
ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਾਰਕ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ, ਆਿਦ) ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਲਈ KG ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਬੰ ਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਿਸਡੀ ਕੱ ਟਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੂਰੀ ਸਕੂਲ
ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗ ਾI

27

ਉਪਾਅ

（3） ”ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ�“ ਉਪਾਅ
ਵੈਧ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ
KG ਦਾਿਖਲੇ
（RC）ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

ਉਨ� � ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ



RC ਦੀ ਵੈਧ ਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਤੇ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰ ਤ� ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ EDB ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗ ਾI
ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪ�ਮਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਇੱ ਕ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੇਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜ� ਪੇਸ਼ ਵ
ੇ ਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਲ-ਰੋਗ
ਿਵਗਯਾਨੀ,
ਮਨ� ਿਚਿਕਤ੍ਸਕ,
ਿਵਿਦਅਕ
ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨੀ,
ਕਲੀਿਨਕਲ
ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨੀ, ਆਿਦ) ਦੁਆ ਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱ ਕ ਮੁਲ �ਕਣ ਿਰਪੋਰ ਟ ਜੋ ਆਮ ਤੀਨ ਸਾਲ�
ਤੋ ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰ ਤ� ਦੀ
ਪੁਸ਼ ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇI



ਜਦ� ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ� ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਜਾਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� KGs ਨੂੰ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ ਨ� ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਿ ਚਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI
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ਉਪਾਅ

（3） ”ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ�“ ਉਪਾਅ
ਵੈਧ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ
KG ਦਾਿਖਲੇ
（RC）ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

ਉਨ� � ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ




ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰ ਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ-KG
ਲਈ KG ਿਵੱ ਚ ਪੜ�ਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਉਸ ਮਹੀਨ� ਦੀ
ਕਲਾਸ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈI
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨ� ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ� ਦੀ
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ), ਤ� ਉਸ ਮਹੀਨ� ਸੰ ਬੰ ਧਤ KG ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ
ਸਬਿਸਡੀ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਸਬਿਸਡੀ ਕਟਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਿਪਆ ਨੂੰ , ਿਜਵ� ਿਕ KG ਦੇ ਉਸ
“Fees Certificate”ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਬੱ ਚਾ ਪੜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁ ਸ ਾਰ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾI

29

ਉਪਾਅ

（3） ”ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ�“ ਉਪਾਅ
ਵੈਧ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ
KG ਦਾਿਖਲੇ
（RC）ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

ਉਨ� � ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ



ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ), ਤ� ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆ ਰਾ ਜਾਇਜ਼
ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ�ਮ ਾਨ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਿਦਨ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ)ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ,
ਸਕੂਲ EDB ਿਵੱ ਚ ਸਬਿਸਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨI ਹਰੇਕ
ਕੇਸ ਤੇ ਉਸਕੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ � ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਾI ਦੁੱ ਜਾ
ਉਦਾਹਰਣ ਲ� ਦੇ ਹ�, ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨ� ਦੀ
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤ� ਇਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀI

30

ਨਮੂਨ ਾ- KG ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
(ਉਨ� � ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ)
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ਉਪਾਅ

（3） ”ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ�“ ਉਪਾਅ
ਵੈਧ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਣ ਦਾਖਲਾ
ਪਾਸ（AP）

ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ
ਪਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�：


ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਬੱ ਚੇ (ਜੋ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ ਨ ਦੇ ਿਨਦੇਸ਼ ਕ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ HK ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ) :
•
•



ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਨ ਦਾ ਧਾਰਕ
ਿਜਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਹੋਵ ੇ

ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 4th ਸਾਲ ਦੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ RC ਦੀ ਵੈਧ ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਪ�ਵ ਾਨਗੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
32

ਨਮੂਨ ਾ – ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਣ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ
(ਉਨ� � ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ)
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ਉਪਾਅ

（3） ”ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ�“ ਉਪਾਅ


RC / AP ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਾਨ KG ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ KGs ਦੁਆ ਰਾ ਉਦ� ਤੱ ਕ
ਰਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ ਪੂਰ ੀ ਨਹ� ਕਰਦੇI



RC ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਸਤੰ ਬਰ ਤ� ਨਵੰ ਬਰ ਤੱ ਕ EDB ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰ ਤ ਹੈI ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵੇਰ ਵੇ ਇਸ ਸਾਲ
ਿਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਘੋਿ ਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ EDB ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇI

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



ਸਾਰੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, EDB ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ
ਕਾਰਵਾਹੀ ਪੂਰ ੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਛੇ ਤ� ਅੱ ਠ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵੱ ਕਤ ਲੇ �ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜੋ ਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਬਿਸਡੀ ਪਾਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੇ ਜਰੀਏ RC ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈI



ਜੇ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ RC ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਸਬਿਸਡੀ ਪਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ :




EDB ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ AP ਜਾਰੀ ਕਰੇਗ ਾI

ਬੱ ਚੇ AP ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਕੀਮ-KG ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਦਾਿਖਲੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਬਿਸਡੀ ਕੱ ਟਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ, ਿਜਵ� ਿਕ Fees Certificate ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰ ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈI
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ਅਸਥਾਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਪੱ ਤਰ
(ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਵੰ ਬਰ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹ�ਦੀਆਂ ਹਨ)
．ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ
KG ਿਵੱ ਚ K1 ਨੂੰ ਦੁਹ ਰਾਉਣਾ ਹੋਵ ੇ

ਜਦ� ਹੋਰ KG ਿਵੱ ਚ ਟਰ�ਸਫਰ/ ਉਸੇ

． ਅਿਧਕਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ KG ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ 1st ਿਦਨ ਨੂੰ ਜ� ਉਸਤ� ਪਿਹਲ�
RC ਜ� AP ਦੁਆ ਰਾ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵ ੇ ਤ� ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਵੇਰ ਵੇ ਲਈ EDB ਦੀ ਹੋਟਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ– ਨ� ਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ


ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ KGs ਦੀ ਜਰੂਰ ਤ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ� ਨੂੰ ਲੇ ਣਾ
ਅਤੇ ਜਮ�� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾI



ਸਕੀਮ-KGs ਮੰ ਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾਵ� ਤ� ਵੱ ਧ ਫੀਸ ਨਹ� ਵਸੂਲ ਸਕਦੇI
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ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਦੀ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ – ਨ� ਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ


ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਨੂੰ ਪੂਰ ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਾਨ ਸੰ ਬੰ ਧਤ KG ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ
ਿਦੱ ਤੇ ਆਈਟਮ� ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ੂਆ ਤ ਿਵੱ ਚ)










RC / AP
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਫੀਸ

ਿਕਸੇ ਭੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਿਮਤੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� KGs ਨੂੰ ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿ ਕ�ਯ ਾ ਨੂੰ
ਪੂਰ ਾ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਫੀਸ ਜ� ਹੋਰ ਫੀਸ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲ ਯੂਨ ੀਫੋਰ ਮ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ
ਖ਼ਰੀਦਨ ਲਈ) ਨਹ� ਿਦਲਵਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀI

ਸਕੀਮ-KGs ਮੰ ਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾਵ� ਤ� ਵੱ ਧ ਫੀਸ ਇੱ ਕਠੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇI

ਜੇ ਮਾਪੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ KG ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਜਸ KG ਿਵੱ ਚ
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਥ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI KGs ਨੂੰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨ� �
ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼
ੇ ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਭੁਗ ਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀI

ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਜੋ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ� ਸਕੂਲ ਦੀ 1st ਿਕਸ਼ਤ, ਜੇ ਕੋਈ
ਹੋਵੇ ਤ�, ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ 1st ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਗ�ਾ ਲੇ �ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹੋ ਜੇਹ ੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI
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ਰਿਜਸਟ�ਸ਼
ੇ ਨ ਦੀ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ – ਨ� ਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆ ਇੰ ਟਸ


ਜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ K1 ਦੀ
ਪੜ�ਾਈ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸ ਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੂੰ
RC ਨੂੰ EDB ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਕ RC ਰੱ ਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਮਾਪੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬ ਾਰਾ ਇੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਨ, EDB ਦੁਬ ਾਰਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧ ਿਮਆਦ ਲਈ ਇੱ ਕ RC ਜਾਰੀ ਕਰੇਗ ਾI



ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ RC ਦੀ ਵਰਤ� KG
ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਪਾਣ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀI
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ਉਪਾਅ
(4) ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲ ਣ ਵਾਲੇ (NCS) ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
KGs ਦੁਆ ਰਾ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ KGs ਦਾਿਖਲੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਉਨ� � ਦੀ ਨਸਲ, ਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�)I




KGs ਨੂੰ K1 ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪ�ਬੰ ਧ� ਦੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਦੋਵ � ਰੂਪ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI
NCS ਦਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਰੂਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਿ ਲਯਤ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ-ਪੇਜ਼ ਤੇ ਆਇਕਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ� ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਿਵੱ ਚ ਸਧਾਰਨ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਿਲਖਣਾI



ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ (1) KGs ਿਵੱ ਚ K1 ਦਾਿਖਲਾ ਪ�ਬੰ ਧ� ਤੇ EDB’s ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉਤੇ
ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਲਈ ਿਲੰ ਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (2)“KGs ਅਤੇ KG-ਸਿਹ-ਬਾਲ ਦੇਖ ਭਾਲ
ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਪ�ੋਫ ਾਇਲ”ਿਵੱ ਚ KG’s ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬ ਪੇਜ਼ ਦੇ ਿਲੰ ਕ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾI

39

ਉਪਾਅ

(4) ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲ ਣ ਵਾਲੇ (NCS) ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ




NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ KG’s ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪੁੱ ਛਿਗਛ ਲਈ ਟੇਲ ੀਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾI
ਜੇ NCS ਬੱ ਿਚਆਂ/ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� KGs ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ
ਤੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ/ਜ� ਅਨੁਵ ਾਦ ਸੇਵ ਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ�
ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਸਹੂਿ ਲਯਤ ਲਈ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦੇ ਦੌਰ ਾਨ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਨੀ

ਬੋਲ ਣ ਵਾਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸ ਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI KGs ਨੂੰ NCS
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿ ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ਸੀ ਗਈ
ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ੱ ਟ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI
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ਂ ਐਨਹਾੰਸ ਮ�ਟ ਔਫ ਐਥਿਨਕ ਮਾਈਨ� ਰੀਟੀ
ਸੇ� ਟਰ ਫ਼ੋਰ ਹਾਰਮਨੀ ਐ ਡ
ਰੇਜ਼ੀਡੇ� ਟਸ (CHEER ਕ�ਦਰ)

ਂ ਐਨਹ�ਸਮ�ਟ ਔਫ
 ਿਗ�ਹ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆ ਰਾ ਫੰ ਡੀਡ “ਸੇ� ਟਰ ਫ਼ੋਰ ਹਾਰਮਨੀ ਐ ਡ
ਐਥਿਨਕ ਮਾਈਨ� ਿਰਟੀ ਰੇਜ਼ੀਡੇ� ਟਸ (CHEER)”ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲੀ
ਮਾਈਨ� ਿਰਟੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਫ�ੀ ਟੇਲ ੀਫ਼ੋਨ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵ ਾI ਟੇਲ ੀਫ਼ੋਨ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵ ਾ ਦੀ
ਹੋਟਲਾਈਨ� ਹਨ:



•

3755 6811 (ਬਹਾਸਾ ਇੰ ਡੋਨ� ਸ਼ੀਆ)

•

3755 6855 (ਟੈਗ ਾਲੋ ਗ )

•

3755 6822 (ਨ� ਪਾਲੀ)

•

3755 6866 (ਥਾਈ)

•

3755 6833 (ਉਰਦੂ)

•

3755 6877 (ਿਹੰ ਦੀ)

•

3755 6844 (ਪੰ ਜਾਬੀ)

•

3755 6888 (ਿਵਯਤਨਾਮੀ)

ਹੋਰ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵ ਾਦ ਸੇਵ ਾਵ�:

• ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਸਕੂਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੇਵ ਾਵ� ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ
CHEER ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ
ਵੈਬ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ੋ :

•

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

(4) ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲ ਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ




NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਨ ਦੀ ਸਹੂਿ ਲਯਤ ਲਈ
ਿਜਨ� � ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ� ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ KGs ਿਵੱ ਚ ਭੇਜਣI ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਿਵੱ ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨ� KGs ਿਵੱ ਚ NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਿਹਤਾ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਲੜੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈI
ਚੀਨੀ ਨ ਬੋਨ ਲ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਉਪਾਵ� ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਰਚਾ ਿਤਆਰ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋਰ ਪ�ਮ ਖ
ੁੱ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ EDB ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤ�
ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
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 ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਈ/ਸਰੋਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨI
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ਉਪਾਅ

(4) ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲ ਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲ ਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਚਾ

(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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ਉਪਾਅ

(4) ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲ ਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
• ਿਜਨ� ੀ ਛੇਤੀ NCS ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਸੱ ਖਨ ਿਵੱ ਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਉਨ� � ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਪ�ਭ ਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਹੋਵ ੇਗ ੀI

• NCS ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਿਕ KGs ਿਵੱ ਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ (MOI) ਿਵੱ ਚ

ਪੜ�ੇ ਉਨ� � ਨ� ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਿਧਆ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਨ� � NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਤੁਲ ਣਾ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨ� � ਨ� KGs ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਵਾਲੇ MOI ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ�ਾਈ ਕੀਤੀI

• ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਨ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਪ�ਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਵਰਤ�

ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ � ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਰੀਖਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਗਲਬਾਤ
ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਕ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਨ ਦੇ
ਅਨੁਭ ਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗ ਾI
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ਉਪਾਅ

(5) ਵਕੇ� ਸੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
 EDB ਇੱ ਕ ਇਲੇ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਰਏ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ ਿਮਤੀਆਂ ਦੇ
ਤਕਰੀਬਨ ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ K1 ਵਕੇ� ਸੀਆਂ ਤੇ KGs ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਕਠੀ ਕਰੇਗ ਾ
ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਜਿਲ�ਆ ਂ ਿਵੱ ਚ KGs ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗ ਾ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਿਖਰ ਿਵੱ ਚ)I
 ਿਸਰਫ ਿਵਅਕਤੀਗਤ KGs ਦੀ ਵੇਕੇ� ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਾ ਪਰ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ KGs ਦੀ ਵੇਕੇ� ਸੀ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆਵ� ਨੂੰ ਨਹ�I
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ

ਟੈਲ ੀਫ਼ੋਨ

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ

1.

AAA KG

XXXX XXXX

Y

2.

BBB KG

XXXX XXXX

N

3.

CCC KG

XXXX XXXX

P

Y – ਵਕੇ� ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ
N – ਵਕੇ� ਸੀ ਦੇ ਬਗੈਰ
P – ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਪ�ਿ ਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ
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ਉਪਾਅ

(6) ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਰੇਫ਼ ਰਲ ਿਵਵਸਥਾ


KG ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ -ਆਧਾਿਰਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ






ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸ ਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ K1 ਸਥਾਨ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
EDB ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ, EDB ਰੇਫ਼ ਰਲ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਬਣਾਏਗਾ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬੱ ਚੇ (ਿਜਵ�
ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜੋਖ ਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ NCS ਬੱ ਚੇ) ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ
ਮੁਸ਼ ਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:




K1 ਸਥਾਨ: ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ

K2 & K3 ਸਥਾਨ : ਜੁਲ ਾਈ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ
ਖੇਤਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਫਤਰ� ਅਤੇ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕ�ਦਰ� ਲਈ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਦਫਤਰ ਦੁਆ ਰਾ
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K1 ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ
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K1 ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ
ਮਾਪੇ EDB ਨੂੰ RC ਲਈ ਿਸਤੰ ਬਰ ਤ� ਨਵੰ ਬਰ ਤੱ ਕ
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ

ਸਾਰੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੇ ਨਾਲ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, EDB ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕ
ਰਾਹ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ RC / AP ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਛੇ
ਤ� ਅੱ ਠ ਹਫਤੇ ਲਗਣਗੇ

KGs ਆਗਾਮੀ ਸਕੂਲ-ਸਾਲ ਲਈ
K1 ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ

KGs ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਮੱ ਧ ਿਦਸੰ ਬਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਮਾਪੇ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਮਤੀਆਂ (ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ
RC / AP ਨੂੰ ਜਮ�� ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ KG ਨਾਲ
ਰਿਜਸਟਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਮਾਪੇ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਮਤੀਆਂ (ਭਾਵ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਿਖਰ ਤ�) ਦੇ ਬਾਅਦ
EDB ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ K1 ਵੇਕੇ�ਸੀ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਤ� ਸੰ ਦਰਭ ਲ� ਦੇ ਹਨ
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ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨਸ ਅਤੇ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ-ਸਿਹ-ਬਾਲ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕ�ਦਰ� ਦਾ ਪ�ੋਫ ਾਇਲ
- ਸਲਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਿਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
( www.chsc.hk/kindergarten/en )
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ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ

ਦ EDB ─


•

ਵੈਬ ਸਾਈਟ : https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e
ਹੋਟਲਾਈਨ: 3540 6808 / 3540 6811

NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਈਨ : 2892 6676

ਸੋਮ ਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਰਿਵਵਾਰ ਅਤੇ
ਪਬਿਲਕ ਛੁੱ ਟੀ

8:30 am ਤ� 1:00 pm
2:00 pm ਤ� 6:00 pm

ਬੰ ਦ

•

24-ਘੰ ਟੇ ਔਟੋਮੇਿ ਟਕ ਟੇਲ ੀਫ਼ੋਨ ਇੰ ਕਵਾਰੀ ਿਸਸਟਮ：2891 0088

•

ਖੇਤਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਫਤਰ ਜ� ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕ�ਦਰ� ਲਈ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਦਫਤਰ
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