Impormasyon para sa mga Magulang
ng Pag-aayos sa Pagpasok para sa
Klase ng Nursery (K1) sa mga
Kindergarten (KGs)
(Para sa mga batang may pinakamababang
edad na 2 taon at 8 buwan)
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Nasasakop ng KGs




Naangkop para sa KGs na kasali sa Iskema o mga Hindi
Iskemang lokal na KGs na lumalahok sa Pag-aayos ng
Pagpasok sa K1
Ang mga listahan ng Hindi Iskemang Lokal na KGs na kasali sa
Pagaayos ng Pagpasok sa K1 ay makikita na sa website ng EDB:
https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e
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Mga Pag-aayos sa Pagpasok ng K1
Mga Hakbang
(1) Pamimigay sa mga Porma ng Aplikasyon
(2) Mekanismo ng Pagtanggap ayon sa Paaralan
(3) “Hindi Hihigit sa Isang Lugar Para sa bawat
Bata”na Hakbang
(4) Suporta sa Pagtanggap para sa mga Batang
Hindi Nakapagsasalita ng Tsino
(5) Paglalabas ng Impormasyon sa mga Bakanto
(6) Pagsangguni ng Pag-aayos para sa Mag aaral
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Hakbang
(1) Pamimigay ng mga Dokumento ng
Aplikasyon


Ang Pamimigay ng mga dokumento ng
aplikasyon ng walang takda o sa
pamamagitan ng website ng paaralan
upang maiwasan ang pila.



Hindi dapat kapanayamin ang mga batang
aplikante ng mas maaga sa Nobyembre.

4

Hakbang

(2) Mekanismo ng pagtanggap batay sa Paaralan


Kailangang magpakilala ang mga KGs ng mekanismong ng pagtanggap
batay sa paaralan, kasama ang mga proseso ng pagtanggap at
pamantayan, at ang bilang ng mga batang aplikanteng kakapanayamin,
atbp.



Dapat na maging patas, makatwiran at bukas.



Dapat na sumusunod sa umiiral na batas laban sa diskriminasyon at iba
pang mga kaugnay na batas/ ordinansa, kasama ang:
•

•
•

Ordinansa ng Diskriminasyon sa Kasarian, Ordinansa ng
Diskriminasyon sa May Kapansanan, Ordinansa ng Diskriminasyon sa
Kalagayan ng Pamilya, Ordinansa ng Diskriminasyon sa Lahi;
Ordinansa sa Personal na Datos (Pribado), Ordinansa ng Pag-iingat sa
Suhol, atbp.
Mga Patalastas at Patnubay na inilabas ng EDB, hal. ang dokumento ng
aplikasyon at kaugnay na impormasyong ibinigay ng KGs ay dapat na
kaparehong nasa Tsino at Ingles
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Hakbang

(2) Mekanismo ng pagtanggap batay sa Paaralan
 Sa pagsasaalang alang ng aplikasyon para sa Buong –Araw (WD)/
Mahabang serbisyo ng WD:
•

Ang KGs ay dapat magbigay ng kaukulang prayoridad sa
mga pamilyang nangangailangan sa serbisyo ng WD/LWD
(hal. Pamilyang may nagtatrabahong magulang, sa mga
kailangang mag-alaga ng (mga) miyembro ng kanilang
pamilyang may kapansanan sa bahay, atbp.)

•

Ang mga kaugnayang kondisyon ay dapat isama sa pagaanunsyo ng pamantayan sa pagtanggap
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Hakbang

(2) Mekanismo ng pagtanggap batay sa Paaralan


Kailangang i-upload ng KGs ang mga impormasyon sa ibaba sa website ng
paaralan sa kalagitnaan ng Setyembre at/o sa pamamagitan ng iba’t ibang
paraan upang masabihan ang mga magulang ng maaga.

1
Impormasyon sa
Pagtanggap ng Aplikasyon
•

Mga paraan ng pamimigay ng
dokumento ng aplikasyon

•

Petsa at panahon para sa
pamimigay ng dokumento ng
aplikasyon

•

Proseso ng Aplikasyon

•

Bayad sa aplikasyon (kung
kailangan)

•

Mga paraan upang isumite ang
dokumento ng aplikasyon

•

Petsa at oras ng pagsusumite
ng dokumento ng aplikasyon

2
Mekanismo ng
Pagtanggap Batay sa
Paaralan
•

Bilang ng mga batang
aplikanteng
kakapanayamin

•

Format ng panayam at
pag-aayos

•

Pamantayan sa
Pagtanggap

3
Pamamaraan sa Pagpapatala
•

Pag aayos sa pag aanunsyo ng
mga resulta ng pagtanggap

•

Sentralisadong petsa ng
pagpapatala

•

Pagsasaayos sa pagsusumite ng
mga balidong dokumento sa
pagpapatala at bayad sa
pagpaparehistro (kasama ang
halaga)

•

Pagsasaayos sa Pagpapatala para
sa mga batang nakalista na
naghihintay

•

Pagsasaayos sa mga batang
nagpalit ng paaralan pagkatapos
magpatala
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Hakbang

(2) Mekanismo ng pagtanggap batay sa Paaralan


Kailangang i-upload ng KGs ang mga impormasyon sa ibaba sa website ng
paaralan sa kalagitnaan ng Setyembre at/o sa pamamagitan ng iba’t ibang
paraan upang masabihan ang mga magulang ng maaga.

4
Ang link sa
webpage na
nagsasabi ng
impormasyon sa
paaralang KG sa
“Profile ng KGs at
KG-cum-Sentro ng
Pangangalaga sa
Bata”

5
Ang Link sa
webpage ng EDBs
sa Pag-aayos ng
Pagpasok para sa
mga Nursery (K1)
na Klase sa
Kindergarten

6
Iba pang kaugnay na
impormasyon tulad
ng pagpapakilala sa
paaralan at mga
impormasyon ng
bayarin sa paaralan
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Hakbang
(3) “Hindi Hihigit sa Isang Lugar sa Bawat Bata” Hakbang


Batay sa prinsipyong ang bawat bata ay dapat na dumalo sa isang
KG lamang, at upang magkaroon ang mga bata ng pantay na
oportunidad sa pagtanggap ng tulong sa edukasyon ng KG
gayundin ang maayos na paggamit ng mga mapagkukunan sa
Gobyerno, hindi alintana ang antas (ibig sabihin K1,K2,K3), lahat
ng Iskema ng KGs ay maaari lamang tanggapin ang mga batang
may balidong dokumento ng pagpaparehistro.
•

Ang Iskema ng KGs ay maaari lamang tumanggap ng mga
batang may hawak ng balidong dokumento ng
pagpaparehistro.

•

Kung ang mga magulang ay hindi nakapag sumite ng
balidong dokumento ng pagpaparehistro, kahit pa naisin
nilang magbabayad ng mga gastusin sa paaralan ng kusa,
ang nasabing KG ay hindi maaaring tanggapin ang kanilang
mga anak.
9

Sertipiko ng
Pagpaparehistro para sa
Pagpasok sa Kindergarten
(RC)
(Ang Aplikasyon ay nagsisimula sa
Setyembre)
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Pagpupuno sa dokumento ng aplikasyon –
Mga puntos na dapat tandaan


Halimbawa sa dokumento ng aplikasyon at mga
talaan ng gabay na isinalin sa iba’t ibang
pangunahing wika para sa layunin ng
pagsangguni, at in-upload sa website ng EDB



Ang mga aplikante ay kailangang punan ang
Tsino o Ingles na dokumento ng aplikasyon

11

Halimbawa-Porma ng Aplikasyon sa
Sertipiko ng Pagpaparehistro para sa Pagpasok ng KG
•

Ang dokumento ng aplikasyon ay maaaring makuha mula sa mga Tanggapan ng Distrito,
Tanggapan ng Koreo, Rehiyonal na Tanggapan ng Edukasyon ng EDB o na download mula sa
website ng EDB
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Pagpupunan sa Dokumento ng Aplikasyon –
Mga Puntos na Dapat Tandaan
Part 1 Mga Detalye ng Aplikante (Detalye ng
ama/ina ng mag aaral)

• Ilagay ang inyong Ingles at Tsinong pangalan sa kaparehong lagayan
tulad ng nasasaad sa inyong dokumento ng pagkakakilanlan

• Kung walang HKID, dapat na kumpletuhin ang parte ng “Other
Identity Document” at isumite ang mga kopya ng iba pang
balidong dokumento ng pagkakakilanlan (hal. Mainland identity
card, dokumento ng paglalakbay, atbp).
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•

•

Ang Pagsusulat ng address ay dapat na address sa loob ng teritoryo ng
Hong Kong. Kung hindi ka nakatira sa Hong Kong, mangyaring
magbigay ng address sa Hong Kong para sa gagamiting pagsusulatan
bilang karagdagan sa address ng tirahan.

Kung nais mo makatanggap ng SMS bilang patunay sa resibo ng iyong
aplikasyon, kailangang magbigay ng balidong lokal na numero ng
mobile phone.
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Pagpupunan sa Dokumento ng Aplikasyon –
Mga Puntos na Dapat Tandaan

Part II Detalye ng Mag-aaral

• Masunod ang mga pamantayan ng kwalipikasyon
• Ang Ingles at Tsinong pangalan ay dapat na nasa kaparehong lalagyan
ayon sa nasasaad sa dokumento ng pagkakakilanlan.
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Upang patunayan ang estado sa residente ng mag-aaral, ang aplikante ay dapat magsumite ng kopya ng Sertipiko
ng Kapanganakan sa Hongkong (na may salitang “Established” na ipinapakita sa hanay na “Status of Permanent
Resident”) ng mag aaral.
Kung wala nito, o kung ang Sertipiko ng Kapanganakan sa Hong Kong ay mayroong salitang “Not Established”,
ang aplikante ay kinakailangang magsumite ng kopya ng isa sa mga sumusunod na balidong dokumento ng
pagkakakilanlan ng (mga) mag aaral (kasama ang kopya ng Sertipiko ng Kapanganakan sa Hong Kong, kung
mayroon)
(a) Rehiyon ng Natatanging Pangangasiwa sa HongKong (HKSAR) Pahintulot sa Muling Pagpasok;
(b) Dokumento ng HKSAR ng Pagkakakilanlan para sa layunin ng Bisa (pahina 1hanggang 3)
(c) Pasaporte ng HKSAR
(d) HongKong Card ng Permanenteng Pagkakakilanlan
(e) Permiso sa Isang Daan Palabas at Dokumento ng HKSAR ng Pagkakakilanlan para sa Layunin ng Bisa
lamang;
(f) Permiso sa Pagpasok na ibinigay ng Pamahalaan ng HKSAR o mga dokumento ng paglalakbay na ibinigay ng
ibang bansa/teritoryo na mayroong balidong permiso na manatili ng walang kondisyon (maliban sa limitadong
pananatili) Sa Hong Kong; o
(g) Permiso upang Manatili sa HKSAR (ID235B).
Kung ang dokumento sa pagkakakilanlan ng mag aaral ay nabibilang sa kategorya (f) o (g) sa itaas, ang aplikante
at ang mag aaral ay dapat magpakita ng kopya ng kanilang dokumento sa paglalakbay (kasama ang pahinang
nagpapakita sa detalye ng maydala, ang pinaka huling nakatatak na bisa na ibinigay ng Departamento ng
Imigrasyon sa Pamahalaan ng HKSAR at ang pinakahuling tatak ng “Permission to remain” na ibinigay ng
Departamento ng Imigrasyon na nagsasaad ng huling panahon ng nasa batas na pananatili ng aplikante at mag
aaral) gayundin sa EDB.
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• Pinakamababang edad na 2 taon at 8 buwan para sa pagpasok sa
K1

Part III Iba Pang Natatanging Impormasyon
ng Pamilya

• Kung ang mag aaral ay hindi mo anak, tukuyin ang relasyon sa
mag aaral at magbigay ng kopya sa dokumento ng
pagkakakilanlan ng ama/ina ng mag aaral, gayundin ang isang
otorisadong sulat.
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Pagpupunan sa Dokumento ng Aplikasyon –
Mga Puntos na Dapat Tandaan
Part IV Wika ng Kinakapanayam

Part V Panunumpa at Deklarasyon

• Basahin sa talata ng mga Palatandaang Gabay at pirmahan sa
nakalaang espasyo. Ang EDB ay hindi magpoproseso ng
aplikasyon kung ang parteng ito ay hindi napirmahan ng maayos.
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Part VI Checklist para sa Pagsusumite ng
Aplikasyon

• Markahan ang naangkop na kahon para sa nakumpletong aksyon.
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Checklist para sa Pagsusumite ng
Aplikasyon sa porma ng papel
 Ang dokumento ng aplikasyon, panunumpa at deklarasyon ay
napunan ng tama at marapat na napirmahan
 Ang kopya sa dokumento ng pagkakakilanlan ng aplikante ay
nakakabit
 Ang kopya ng dokumento ng pagkakakilanlan ng batang
aplikante ay nakakabit
 Kung ang bata ay hindi mo anak, ang iyong relasyon sa bata ay
dapat matukoy sa dokumento ng aplikasyon na may kaugnay na
suportadong patunay (kopya ng dokumento ng pagkakakilanlan
at otorisadong sulat ng ama/ina ng bata)
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Checklist para sa Pagsusumite ng
Aplikasyon sa pormang papel
 Ang address ng pagsusulatan sa Hongkong ay ibinigay
 May sapat na stamp ay nakalagay sa sobre para sa pagpapakoreo
ng aplikasyon (Mangyaring tandaan ang anumang gamit sa koreo
na kulang sa kabayaran ay itatapon ng Hong Kong Post.
Mangyaring Tandaan na ang EDB ay magbibigay ng Pagkilala sa
loob ng 10 araw simula sa araw ng resibo ng aplikasyon.)
 Ang photocopy ng kumpletong dokumento ng aplikasyon ay
pinanatili
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Paraan ng Pagsusumite
 1. Sa pamamagitan ng koreo:
Talaan ng Gabay sa Aplikasyon para sa Pagpaparehisto
Sertipiko para sa Pagtanggap ng KG-Pahina 6
“Ang Pagkilala sa
Aplikasyon” ay
ibibigay sa aplikante
sa loob ng 10 araw
ng paggawa mula sa
petsa ng pagtanggap
ng mga aplikasyon.

Pakatandaan na ikabit ang balidong suportang dokumento, magbigay ng
address at maglagay ng sapat na selyo sa sobre.

2. Kahong hulugan (ihulog ng personal):

Kung ang lokal na
numero ng telepono
ay ibinigay: pagkilala
sa pamamagitan ng
SMS; kung hindi, ang
pagkilala ay ibibigay
sa pamamagitan ng
koreo.

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

(Oras ng Trabaho: Lunes hanggang Biyernes 8:30 a.m. hanggang 1:00 p.m., 2:00 p.m.
hanggang 6:00 p.m., sarado tuwing Sabado, Linggo, at Piyesta Opisyal).
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Porma ng Aplikasyong Elektroniko para sa
Sertipiko ng Pagtatala sa Pagtanggap sa KG
 3. Pagsusumite Online

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

23

Puntos na dapat Tandaan sa
pagsusumite Online
 Mangyaring gumawa ng digital na kopya sa dokumento ng
pagkakakilanlan (Format: jpg, jpeg, png o pdf; ang kabuuang laki na
hindi hihigit pa sa 4.0mb) ng aplikante (i.e. magulang/ tagapangalaga ng
mga bata) at mga batang handa na bago ang aplikasyon.
 Para sa paglilimbag ng “Acknowledgement Slip” at ang kasamang
“Undertaking and Declaration”(kung kinakailangan) pagkatapos ng
pagsusumite on-line ng elektronikong dokumento ng aplikasyon,
mangyaring gumamit ng kompyuter na may nakakabit na printer.
 Bago ang pagsusumite, mangyaring siguruhin na ang elektronikong
dokumento ay napunan ng tama.
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Puntos na dapat Tandaan sa
pagsusumite Online
 Sa aplikanteng piniling gamitin ang digital na pagpirma sa “iAM
Smart+”, manyaring siguruhing matagumpay na nakapag-upgrade ka sa
“iAM Smart+”sa simula pa (Para sa mga detalye, mangyaring
sumangguni
sa
“website
ng
“iAM
Smart+”:
https://www.iamsmart.gov.hk/en/reg.html).
 Sa aplikanteng piniling magsumite ng mga pirmadong “Undertaking
and Declaration” sa koreo, mangyaring magsumite ng dokumento
(kalakip ang “Acknowledge Slip”at mangyaring i-download/print ito) sa
loob ng 10 araw ng trabaho pagkatapos ng pagsusumite ng on-line na
aplikasyon ng Kindergarten Administration 2 Section ng EDB (Address:
P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) upang mapangasiwaan
ang EDB sa pagproseso ng inyong aplikasyon.
 Mangyaring ibigay ang inyong email address kung nais ninyong
makatanggap ng pagkilala sa email.
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Hakbang

(3) ”Hindi Hihigit sa Isang Lugar sa Bawat Bata” Hakbang
Balidong Dokumento ng Pagpaparehistro
Sertipiko ng
Pagpaparehistro para
sa KG Pagtanggap (RC)

Para sa mga batang kwalipikado sa
pagtanggap ng tulong sa edukasyon ng KG
 Ang mga bata ay kailangang residente
ng Hong Kong na may karapatang
manirahan, karapatan sa lupa o
balidong permiso na manatili ng
walang kondisyon (maliban sa
limitasyon ng pananatili) sa Hong
Kong.
 Sa pangkalahatan, ang bisa ng RC ay
tatlong taon.
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Hakbang
(3) ”Hindi Hihigit sa Isang Lugar sa Bawat Bata” Hakbang
Balidong Dokumento ng Pagpaparehistro
Sertipiko ng
Pagpaparehistro para
sa KG Pagtanggap (RC)

Para sa mga batang kwalipikado sa
pagtanggap ng tulong sa edukasyon ng KG

 Kung ang magulang ay nag-ayos para sa
kanilang anak para makatanggap ng
edukasyon sa KG sa mahigit na 3 taon dahil
sa personal na konsiderasyon (hal. indibidwal
na kondisyon ng mga bata, mga dahilan sa
pamilya, pagpapalit ng paaralan, atbp.) ang
mga magulang ay dapat bayaran ng buo ang
bayarin sa paaralan bago ang pagbabawas ng
tulong pinansyal sa ilalim ng iskema.
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Hakbang
(3) ”Hindi Hihigit sa Isang Lugar sa Bawat Bata” Hakbang
Balidong Dokumento ng Pagpaparehistro
Sertipiko ng
Pagpaparehistro para
sa KG Pagtanggap (RC)

Para sa mga batang kwalipikado sa
pagtanggap ng tulong sa edukasyon ng KG



Ang aplikasyon para sa pagpapalawig sa panahon ng bisa ng RC
ay maaari lamang isaalang alang ng EDB ayon sa mga kaso para
sa mag aaral na may natatanging pangangailangan. Ang
aplikante ay dapat magbigay ng kaugnay na katibayan,
halimbawa, ang ulat sa pagtatasa na ibinigay ng kaugnay na
rehistradong manggamot o propesyonal (hal. pediatrician,
psychiatrist, educational psychologist, clinical psychologist,
atbp.), na kumukumpirma sa mga natatanging pangangailangan
ng bata sa pagpapatuloy ng edukasyon sa KG para sa mas
mahabang panahon kaysa sa normal na tatlong taon.



Ang mga KGs ay dapat ipaalam sa mga magulang ang mga
nasabing puntos sa itaas upang itala sa panulat kapag ang
magulang ay nagpakita ng intensyong isaayos ang kanilang anak
na makatanggap ng edukasyon sa KG ng mas higit pa sa 3 taon.
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Hakbang
(3) ”Hindi Hihigit sa Isang Lugar sa Bawat Bata” Hakbang
Balidong Dokumento ng Pagpaparehistro
Sertipiko ng
Pagpaparehistro para
sa KG Pagtanggap (RC)

Para sa mga batang kwalipikado sa
pagtanggap ng tulong sa edukasyon ng KG



Para sa Iskema ng KG na ibibigay na may tulong
para sa buwan, ang kwalipikadong mag aaral na
nag aaral sa KG ay dapat pumapasok sa klase sa
nasabing buwang.



Sa pangkalahatan, kung ang magaaral ay hindi
pumasok sa paaralan ng isang buong buwan (ibig
sabihin lumiban sa lahat ng araw ng paaralan ng
tukoy na buwan), ang tulong para sa mag aaral
para sa buwang iyon ay hindi maibibigay sa
nasabing KG; ang magulang ay kinakailangang
bayaran ng buo ang mga gastusin sa paaralan
bago ang pag aawas ng tulong sa ilalim ng Iskema
tulad ng ipinapakita sa “Fees Certificate” ng KG
kung saan ang bata ay tinanggap
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Hakbang
(3) ”Hindi Hihigit sa Isang Lugar sa Bawat Bata” Hakbang
Balidong Dokumento ng Pagpaparehistro
Sertipiko ng
Pagpaparehistro para
sa KG Pagtanggap (RC)

Para sa mga batang kwalipikado sa
pagtanggap ng tulong sa edukasyon ng KG



Kung mayroong mga natatanging pangyayari (hal.
pagliban dahilan sa pagkakasakit para sa buong
buwan), sa oras ng pagtanggap ng mga katwiran
at dokumentong patunay (saklaw ang lahat ng
araw ng pagpasok sa buwan ng pagliban) mula sa
magulang, ang paaralan ay maaaring mag aplay
sa EDB ng tulong. Ang bawat kaso ay
ikokonsidera ayon sa indibidwal na merito. Isa
pang halimbawa, kung ang buong buwan sa
pagliban ng mag aaral ay may kinalaman sa
paglalakbay, ang pagbibigay ng tulong para sa
kasong ito ay hindi maisasaalang alang.
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Halimbawa- Sertipiko ng Pagpaparehistro para Pagpasok sa KG
(Para sa mga batang kwalipikado sa
pagtanggap ng tulong edukasyon ng KG)
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Hakbang
(3) ”Hindi Hihigit sa Isang Lugar sa Bawat Bata” Hakbang
Balidong Dokumento ng Pagpaparehistro

Kindergarten
Admission Pass
（AP）

Para sa mga batang hindi kwalipikadong
makatanggap sa tulong edukasyon ng KG
Hal.：




Hindi-lokal na mga bata (na maaaring
makatanggap ng edukasyon sa HK sa oras na
nakakuha ng permiso mula sa Direktor ng
Imigrasyon):
•

May pinanghahawakang na porma ng
pagkilala

•

Kung saan ang (mga) magulang ay/o may
pinanghahawakang bisa para sa mag aaral

Mga mag-aaral na nasa 4th taon ng edukason ng
KG ngunit HINDI aprubado para sa
pagpapalawig ng bisa ng RC

32

Halimbawa - Kindergarten Admission Pass
(para sa mga batang HINDI kwalipikadong
Makatanggap ng tulong sa edukasyon ng KG)
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Hakbang
(3) “Hindi Hihigit sa Isang Lugar para sa Bawat Bata”Hakbang


Dapat maisumite ang RC/AP sa KG sa panahon ng Sentralisadong Araw ng
Pagpaparehistro at mapanatili ng KGs hanggang ang nasabing mag aaral ay makatapos
sa pag aaral.



Ang magulang ay kinakailangang mag aplay sa EDB para sa RC mula Setyembre
hanggang Nobyembre. Ang mga detalye sa aplikasyon ay iaanunsyo sa o bago ang
Setyembre ng taon at ia-upload sa website ng EDB. (Admission Arrangements for Nursery

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



Kapag natanggap na ang aplikasyon nang may lahat na kinakailangang detalye at
naibigay na dokumento, ang EDB ay mayroong anim hanggang walong linggo upang
kumpletuhin ang proseso ng aplikasyon at magbigay ng RC sa aplikante na
kwalipikadong makatanggap ng tulong sa ilalim ng Iskema sa pamamagitan ng koreo.



Kung ang bata ay hindi magkaroon ng RC, maaari siyang makapag aral sa Hong Kong
subalit hindi kwalipikadong makatanggap ng tulong sa ilalim ng Iskema:





Ang EDB ay magbibigay ng AP sa nasabing bata
Maaaring gamitin ng mga bata ang AP para sa pagpaparehistro at pagpasok sa
Iskema-KG
Ang magulang ay kailangang bayaran ng buo ang mga gastusin sa paaralan bago ang
pag aawas ng tulong sa ilalim ng iskema tulad ng ipinapakita sa Fees Certificate
34

Sulat ng Pansamantalang
Pagpaparehistro
(Ang Aplikasyon ay Magsisimula
mula Nobyembre)
• Para lamang sa pansamantalang pagpaparehistro kapag
lilipat sa ibang KG/ uulit ng K1 sa kaparehong KG
• Dapat na mapalitan ng RC o AP sa o bago ang 1st araw ng
opisyal na pagpasok sa KG
• Tawagan ang hotline ng EDB para sa karagdagang detalye
kung kinakailangan
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Paraan ng Aplikasyon –
Puntos na Dapat Tandaan


Dapat kolektahin ng magulang at isumite ang porma ng
aplikasyon ayon sa pangangailangan ng bawat
indibidwal na KGs.



Ang Iskema-KGs ay hindi maaaring kumolekta ng
bayaring lalagpas sa aprubadong taas.
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Paraan ng PagpaparehistroPuntos na Dapat Tandaan


Upang makumpleto ang pagpaparehistro, ang magulang ay kailangang magsumite ng mga sumusunod
na bagay sa kaugnay na KG sa panahon ng Sentralisadong Araw ng Pagpapatala (kadalasan sa

mga unang araw ng Enero)



RC / AP



Bayad sa pagpaparehistro



Ang KGs ay hindi dapat pilitin ang magulang na kumpletuhin ang proseso ng pagpaparehistro, o bayaran
ang bayarin sa pagpaparehistro o iba pang bayarin (hal. para sa pagbili ng uniporme ng paaralan, tsaa at
merienda, atbp.) sa anumang dokumento bago ang Sentralisadong Araw ng Pagpapatala.



Ang naka Iskema-KGs ay hindi maaaring mangolekta ng bayad sa pagpapatala na lalagpas sa aprubadong
taas.



Kung naisin ng magulang na magpalit ng ibang KG pagkatapos magparehistro, kailangan nilang kuhanin
muli ang dokumento ng pagpaparehistro mula sa KG kung saan sila nakarehistro. Ang KGs ay dapat ibalik
ang dokumento sa magulang sa lalong madaling panahon. Kadalasan, ang binayaran sa pagpaparehistro
ay hindi na maibabalik.



Ang bayad sa pagpaparehistro ay dapat maibalik sa batang nagbayad sa pagpaparehistro at kasunod na
pumasok agad sa loob ng 1st buwan ng nasabing taon sa pag-aaral pagkatapos makuha ang 1st kabayaran
ng mga gastusin sa paaralan mula sa bata, kung mayroon.
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Proseso ng Pagpaparehistro –
Puntos na Dapat tandaan
 Kung mapagdesisyunan ng magulang na iliban ang pag aaral
sa K1 ng kanilang anak ng isang taon na ayon sa kanilang
pansariling mga pangyayari, dapat nilang ibalik ang RC sa EDB
na nagsasaad na ang RC ay dapat mapawalang bisa. Ang
magulang ay maaaring muling mag sumite ng aplikasyon sa
susunod na taon, at ang EDB ay muling magbibigay ng RC na
may panahon ng bisa na 3 taon.
 Mangyaring tandaan na ang ibinalik na RC ay hindi pa dapat
nagagamit sa pagtanggap ng tulong na edukasyon sa KG.
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Hakbang
(4) Suporta sa Pagpasok para sa mga Batang Hindi
Nakapagsasalita ng Tsino (NCS)
Ang pantay na oportunidad para sa pagpasok sa KG ay dapat ibigay ng KGs
sa lahat ng mga bata (hindi alintana ang lahi, kasarian at kakayahan).






Dapat magbigay ang KGs sa parehong Tsino at Ingles na bersyon ng
kaugnay na impormasyon sa Pag-aayos ng Pagpasok sa K1.
Ang paggawa ng mga icon o simpleng mensahe sa Ingles sa
homepage ng website ng paaralan upang mapangasiwaan ang mga
magulang ng batang NCS sa pagkuha ng Ingles na bersyon ng
impormasyon.
Pagbibigay ng links sa (1) ang Ingles na bersyon ng website ng
EDBs sa Pag-aayos sa Pagpasok ng K1 sa KGs at (2) ang webpage
na nagsasabi sa impormasyon ng paaralan ng KGs sa“Profile ng
KGs at KG-cum-Sentro ng Pangangalaga sa Bata” sa website ng
paaralan.
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Hakbang
(4) Suporta sa Pagpasok para sa mga Batang Hindi
Nakapagsasalita ng Tsino (NCS)




Pagbibigay impormasyon sa Suporta ng KGs sa mga batang NCS, mga
numero ng telepono sa mga katanungan at email address para sa
magulang ng mga batang NCS sa website ng paaralan.
Kung ang mga panayam ay naisaayos para sa bata/magulang ng NCS,
ang KGs ay dapat magsaayos ng serbisyo ng interpretasyon at/o ng
pagsasalin para sa mga aplikante kung kinakailangan, o payagan ang
magulang at mga bata na samahan ng kamag-anak/kaibigan na
nakapagsasalita ng Tsino sa panahon ng panayam upang mapadali ang
pakikipag usap. Dapat sabihin ng malinaw ng KGs ang mga nabanggit
sa itaas na pagsasaayos ng panayam sa website ng paaralan upang
ipaalam sa magulang ng batang NCS na ang nasa itaas na tulong ay
maaaring maibigay.

40

Sentro Para sa Pagkakaisa at Pagpapahusay ng Mga
Residente ng Etnikong Minorya (CHEER Centre)
 Walang bayad na serbisyo ng interpretasyon sa telepono ng mga wika ng
etnikong minorya na ibinibigay ng Departamento ng mga Usaping Pantahanan
na pinondohan ng “Sentro Para sa Pagkakaisa at Pagpapahusay ng mga
Residente ng Etnikong Minorya (CHEER).” Ang hotline sa serbisyo ng
interpretasyon sa telepono ay ang mga sumusunod:
•

3755 6811 (Bahasa Indonesian)

•

3755 6855 (Tagalog)

•

3755 6822 (Nepali)

•

3755 6866 (Thai)

•

3755 6833 (Urdu)

•

3755 6877 (Hindi)

•

3755 6844 (Punjabi)

•

3755 6888 (Vietnamese)

 Ang iba pang serbisyo ng interpretasyon at pagsasalin:
•

Ang paaralan ay maaaring tumawag sa CHEER ng direkta upang mas
maintindihan ang naangkop na serbisyo kung kunakailangan. Mangyaring
sumangguni sa mga sumusunod na webpage para sa detalye:

•

http://hkcscheer.net/interpretation-and-translation-services
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Hakbang
(4) Suporta sa Pagpasok para sa mga Batang Hindi
Nakapagsasalita ng Tsino




Ang magulang ng batang NCS ay hinihikayat na ipadala ang kanilang anak sa KGs na
may kahalong Tsinong wika sa paligid sa lalong madaling panahon upang mapadali ang
kanilang pag-aaral sa wikang Tsino. Sa ganitong koneksyon, ang Pamahalaan ay
nagpatupad ng hanay ng mga hakbang sa suporta para sa batang NCS sa KGs.
Ang polyeto ng Suporta para sa Batang Hindi Nakapagsasalita ng Tsino ay inilimbag
upang maipakilala ang mga kailangang hakbang. Ang mga nasabing polyeto sa iba’t
ibang pangunahing wika ay maaaring i-download mula sa website ng EDBs:
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)



Ang iba pang Impormasyon/mga pagkukunan sa kaugnay na suporta para sa batang
NCS ay makukuha sa itaas na website.
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Hakbang
(4) Suporta sa Pagpasok para sa Batang Hindi Nakapag sasalita
ng Tsino
Polyeto sa Suporta para sa Batang Hindi Nakapagsasalita ng Tsino
(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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Hakbang
(4) Suporta sa Pagpasok para sa Batang Hindi Nakapag sasalita
ng Tsino
• Mas maagang makapagsimulang pumasok sa paaralan ang batang

NCS o tumanggap ng suporta sa pag aaral, mas lalong magiging
epektibo ang kanilang pag-aaral.

• Ang batang NCS na nag-aaral sa KGs na gamit ang wikang Tsino bilang

paraan ng pagtuturo (MOI) ay nakitang ng mas mahusay sa wikang
Tsino kumpara sa mga batang NCS na nag aaral sa KGs na may wikang
Ingles bilang MOI.

• Hinihikayat ang magulang na gamiting mabuti ang pangunahing oras
ng mga bata sa pag aaral ng wikang Tsino at isaalang alang ang
paaralan na may malawak na paggamit ng wika sa paligid kungsaan ay
mapapangasiwaan ang pag aaral ng bata ng salitang Tsino nang may
tunay, makahulugan at makabuo ng naaayong karanasan sa pagkatuto
ng wika sa pamamagitan ng pagsubok, paggagalugad at personal na
pakikisalamuha.
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Hakbang

(5) Paglalabas ng mga Bakanteng Impormasyon
 Ang EDB ay maglilikom ng mga impormasyon mula sa KGs ng
bakanteng K1 mga isang linggo pagkatapos ng Sentralisadong
Araw ng Pagpaparehistro sa pamamagitan ng electronic
platform, at isapubliko ang listahan ng KGs sa iba’t ibang
distrito (kadalasan sa mga huling araw ng Enero).
 Sa mga bakanteng sitwasyong lamang ng indibidwal na KGs ang
ilalabas ngunit hindi ang bilang ng bakante ng indibidwal na KGs.
Pangalan ng Paaralan

Telepono

Bakante

1.

AAA KG

XXXX XXXX

Y

2.

BBB KG

XXXX XXXX

N

3.

CCC KG

XXXX XXXX

P

Y – May bakante
N – Walang bakante
P – Mga applikasyon
sa talaan ng
naghihintay ay
ipinoproseso
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Hakbang
(6) Pagsasaayos ng Pagsangguni sa mga Bata


Ang Pagpasok ng mga mag aaral ng KG ay isang paksang batay sa
paaralan






Ang magulang ay nag-aaplay ng lugar para sa K1 ayon sa
pangangailangan ng kanilang anak; at
Ang EDB ay nagbibigay ng mga naaangkop na impormasyon para
masuportahan ang magulang

Sa ilalim ng natatanging mga pangyayari ang EDB ay gagawa ng mga
pagsangguning naayon sa indibidwal na bata (i.e. ang mga may peligro
ng pagkakaroon ng pagkaantala sa pag-unlad at mga batang NCS) na
nakakaranas ng hirap sa pag aaplay para sa pag pasok:


Mga lugar ng K1: Simula sa Abril



Mga Lugar ng K2 & K3: Simula sa Hulyo



Sa pamamagitan ng Rehiyonal na Tanggapan ng Edukasyon at
Magkasamang Tanggapan para sa Kindergarten at Sentro ng
Pangangalaga sa Bata
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Pag-aayos sa Pagpasok ng K1
Flowchart
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Pagaayos sa Pagpasok ng K1 Flowchart
Mag aaplay ang magulang sa EDB para
sa RC simula Setyembre hanggang
Nobyembre
Pagkatanggap ng aplikasyon kasama
ang lahat ng impormasyon at
dokumentong ibinigay, ang EDB ay
mangangailan ng anim hanggang
walong linggo upang makumpleto ang
proseso ng aplikasyon at magbigay ng
RC/AP sa magulang sa pamamagitan
ng koreo

Ipoproseso ng KGs
ang aplikasyon sa pagpasok ng K1 para
sa darating na taon ng pagpasok

Ipapaalam ng KGs sa mga magulang ang resulta ng aplikasyon bago mag
kalagitnaan ng Disyembre

Kung tagumpay ang aplikasyon

Kung hindi tagumpay ang aplikasyon

Magpapatala ang magulang sa isang
KG sa panahon ng Sentralisadong
Araw ng Pagpaparehistro
(Kadalasan sa unang araw ng Enero)
sa pamamagitan ng pagsusumite ng
RC/AP at bayad sa pagpaparehistro

Ang magulang ay sasangguni sa
impormasyon ng mga bakante ng K1
na ipalalabas ng EDB pagkatapos ng
Sentralisadong Araw ng Pagpapatala
(i.e. kadalasang simula sa mga
katapusan ng Enero)
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Profile ng Kindergartens at Kindergartens-cum-Sentro ng
Pangangalaga sa Bata- Iuupdate kada taon sa Setyembre
( www.chsc.hk/kindergarten/en )
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Katanungan
 Ang EDB ─
•

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

Hotline: 3540 6808 / 3540 6811
Hotline para sa magulang ng batang NCS: 2892 6676
Lunes hanggang
Byernes

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

Sabado, Linggo &
Piyesta opisyal

Sarado

•

24-oras na Sistema ng Otomatikong Pagtanggap ng Katanungan sa
Telepono：2891 0088

•

Ang Rehiyunal na Tanggapan ng Edukasyon o Pinagsamang Tanggapan
para sa Kindergarten at Sentro Para sa Pag-aalaga ng mga Bata
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