ข้ อมูลผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดเตรี ยม
การรั บเข้ าเรี ยนในชัน้ เรี ยนอนุบาล (K1)
ในโรงเรี ยนอนุบาล (KGs)
(สําหรับเด็กที่มีอายุไม่ ต่าํ กว่ า 2 ปี 8 เดือน)

1

KGs ครอบคลุม
 ใช้ ได้ กับ KGs ที่เข้ าร่ วมโครงการหรือ KGs ในพืน้ ที่ท่ ี

ไม่ ใช่ โครงการที่เข้ าร่ วมในการเตรี ยมการรั บเข้ าเรี ยน K1



รายชื่อ KGs ในพืน้ ที่ท่ ไี ม่ ใช่ โครงการที่เข้ าร่ วมการเตรียมการรั บเข้ า
เรี ยน K1 สามารถดูได้ ท่ ีเว็บไซต์ ของ EDB:
https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

2

กําหนดการรับสมัคร K1
มาตรการ
（1） การแจกแบบฟอร์ มใบสมัคร
（2） กลไกการรั บเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน
（3） มาตรการ “ไม่ เกินหนึ่งที่สาํ หรั บเด็กแต่ ละคน”
（4） การสนับสนุนการรั บเข้ าเรี ยนสําหรั บเด็กที่พูดภาษาจีน
ไม่ ได้
（5） การเปิ ดเผยข้ อมูลตําแหน่ งที่ว่าง
（6） การจัดเตรี ยมการอ้ างอิงสําหรับนักเรี ยน
3

มาตรการ
（1）

การแจกแบบฟอร์ มใบสมัคร

 แจกแบบฟอร์ มใบสมัครโดยไม่ มีโควต้ าหรื อทาง
เว็บไซต์ ของโรงเรี ยนเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ าคิว
 ไม่ ควรสัมภาษณ์ ผ้ ูสมัครที่เป็ นเด็กก่ อนเดือน
พฤศจิกายน

4

มาตรการ
（2）

กลไกการรั บเข้ าเรี ยนในโรงเรียน



KGs ควรแนะนํากลไกการรั บเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน รวมถึงขัน้ ตอนและเกณฑ์ การ
รับเข้ าเรียน และจํานวนผู้สมัครที่เป็ นเด็กที่จะสัมภาษณ์ เป็ นต้ น



ต้ องยุตธิ รรมและเปิ ดเผย



ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบตั ทิ ่ มี ีอยู่และกฎหมาย/คําสั่งอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง:
• กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตทิ างเพศ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบตั สิ าํ หรั บผู้ทุพพลภาพ
กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตทิ างสถานภาพครอบครั ว กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตทิ าง
เชือ้ ชาติ
• กฎหมายข้ อมูลส่ วนบุคคล (ความเป็ นส่ วนตัว) การป้องกันกฎหมายติดสินบน ฯลฯ
• หนังสือเวียนและแนวทางที่ออกโดย EDB เช่ น หนังสือเวียนและแนวทางปฏิบัตทิ ่ อี อกโดย EDB
เช่ น หนังสือเวียน แบบฟอร์ มใบสมัครและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ KGs ให้ มาต้ องเป็ นภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ
5

มาตรการ

（2）

กลไกการรั บเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน

 เมื่อพิจารณาการสมัครบริการทัง้ วัน (WD)/ยาว WD:
• KGs ควรให้ ความสําคัญกับครอบครั วที่ต้องการบริการ
WD/LWD ก่ อน (เช่ น ครอบครั วที่มีพ่อแม่ ท่ ที าํ งานอยู่ ผู้ท่ ี
ต้ องดูแลสมาชิกในครอบครั วที่มีความทุพพลภาพที่บ้าน
ฯลฯ )
• เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องควรรวมอยู่ในเกณฑ์ การรั บเข้ าเรี ยนที่
ประกาศไว้

6

มาตรการ

（2）


กลไกการรั บเข้ าเรี ยนในโรงเรียน

KGs จะต้ องอัปโหลดข้ อมูลด้ านล่ างไปยังเว็บไซต์ ของโรงเรี ยนภายในกลางเดือน
กันยายนและ/หรื อผ่ านช่ องทางต่ างๆ เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบล่ วงหน้ า

1
ข้ อมูลการรับสมัคร
• ช่ องทางการแจกใบสมัคร

2

3

กลไกการรับเข้ าเรียนในโรงเรียน

ขัน้ ตอนการลงทะเบียน

• จํานวนผู้สมัครที่เป็ นเด็กที่จะ
สัมภาษณ์

• กําหนดการประกาศผลการรับ
สมัคร

• ขัน้ ตอนการสมัคร

• รูปแบบการสัมภาษณ์ และการ
เตรียมการ

• วันที่ลงทะเบียนส่ วนกลาง

• ค่ าสมัคร (ถ้ ามี)

• เกณฑ์ การรับเข้ าเรียน

• วันที่และระยะเวลาในการแจก
แบบฟอร์ มใบสมัคร

• ช่ องทางการส่ งใบสมัคร
• วันและเวลาในการส่ งแบบฟอร์ ม
ใบสมัคร

• ข้ อตกลงในการยื่นเอกสารจด
ทะเบียนที่ถกู ต้ องและ
ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (รวม
จํานวนเงิน)
• ระเบียบการขึน้ ทะเบียนเด็กรอคิว
• การเตรียมเด็กเปลี่ยนโรงเรียนหลัง
ลงทะเบียน
7

มาตรการ

（2） กลไกการรั บเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน


KGs จะต้ องอัปโหลดข้ อมูลด้ านล่ างไปยังเว็บไซต์ ของโรงเรี ยนภายในกลางเดือน
กันยายนและ/หรือผ่ านช่ องทางต่ างๆเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ูปกครองทราบล่ วงหน้ า
4

ลิงก์ไปยังหน้ าเว็บที่ระบุข้อมูล
โรงเรี ยนของ KG ใน "โปรไฟล์
ของ KG และศูนย์ดแู ลเด็ก
ของ KGs"

5

6

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ EDB
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น การ
เกี่ยวกับการเตรี ยมการรับเข้ า แนะนําของโรงเรี ยนและข้ อมูล
เรี ยนสําหรับชันเรี
้ ยนเนอสเซอ ค่าธรรมเนียมของโรงเรี ยน
รี่ (K1) ในโรงเรี ยนอนุบาล

8

มาตรการ

（3）มาตรการ



“ไม่ เกินหนึ่งที่สาํ หรั บเด็กแต่ ละคน”

โดยมีหลักการว่ าเด็กแต่ ละคนควรเข้ าร่ วม KG เดียวเท่ านัน้ และเพื่อให้ เด็กมี
โอกาสเท่ าเทียมกันในการรั บการศึกษา KG ที่ได้ รับเงินอุดหนุน และใช้
ทรัพยากรของรัฐบาลให้ เกิดประโยชน์ โดยไม่ คาํ นึงถึงระดับ (เช่ น K1, K2, K3)
ทัง้ หมด โครงการ KGs สามารถยอมรั บเด็กที่มีเอกสารการลงทะเบียนที่
ถูกต้ องเท่ านัน้
•

โครงการ KGs ยอมรับได้ เฉพาะเด็กที่ถือเอกสารการจดทะเบียนที่
ถูกต้ องเท่ านัน้

•

หากผู้ปกครองไม่ สามารถส่ งเอกสารการจดทะเบียนที่ถูกต้ อง แม้ ว่า
พวกเขาจะยินดีจ่ายค่ าเล่ าเรี ยนเต็มจํานวน KG ที่เกี่ยวข้ องก็ไม่
สามารถรับบุตรของตนได้
9

หนังสือรั บรอง
การรั บเข้ าเรี ยนชัน้ อนุบาล (RC)
(เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่ เดือนกันยายน)

10

การกรอกใบสมัคร – ข้ อควรทราบ
 ตัวอย่ างแบบฟอร์ มใบสมัครและบันทึกคําแนะนํา
ที่แปลเป็ นภาษาหลักต่ างๆเพื่อใช้ อ้างอิงและ
อัปโหลดไปยังเว็บไซต์ ของ EDB
 ผู้สมัครจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มใบสมัครภาษาจีน
หรือภาษาอังกฤษ

11

ตัวอย่ าง -แบบฟอร์ มใบสมัครใบรั บรองการลงทะเบียนสําหรั บการรั บเข้ า KG
• แบบฟอร์ มใบสมัครสามารถรับได้ ท่ สี าํ นักงานเขต ที่ทาํ การไปรษณีย์ สํานักงาน
การศึกษาภูมภิ าคของ EDB หรือดาวน์ โหลดจากเว็บไซต์ ของ EDB

12

การกรอกใบสมัคร – ข้ อควรทราบ
ส่ วนที่ I รายละเอียดของผู้สมัคร (รายละเอียดของบิดา/มารดาของ
นักเรี ยน)

• ใส่ ช่ ือภาษาอังกฤษและภาษาจีนของคุณตามลําดับเดียวกับที่ระบุไว้ ในเอกสารระบุ
ตัวตนของคุณ
• หากไม่ มีบตั ร HKID คุณจะต้ องกรอกส่ วน “Other Identity Document" และส่ งสําเนา
เอกสารระบุตัวตนที่ถูกต้ องอื่นๆ (เช่ น บัตรประจําตัวประชาชนแผ่ นดินใหญ่ เอกสาร
การเดินทาง ฯลฯ)
13

• ที่อยู่ทางไปรษณีย์ต้องเป็ นที่อยู่ในอาณาเขตของฮ่ องกง หากคุณไม่ ได้ อาศัยอยู่
ในฮ่ องกง โปรดระบุท่ อี ยู่ในฮ่ องกงเพื่อใช้ ในการติดต่ อสื่อสาร นอกเหนือจากที่
อยู่บ้าน
• หากคุณต้ องการรับ SMS เพื่อรั บทราบการรั บใบสมัครของคุณ คุณต้ องระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือในท้ องถิ่นที่ถูกต้ อง
14

การกรอกใบสมัคร – ข้ อควรทราบ
ส่ วนที่ II รายละเอียดของนักเรียน

• ตรงตามเกณฑ์ คุณสมบัติ
• ชื่อภาษาอังกฤษและภาษาจีนควรอยู่ในลําดับเดียวกับที่ระบุไว้ ใน
เอกสารแสดงตน
15

เพื่อพิสจู น์สถานะผู้พํานักในฮ่องกงของนักเรียน ผู้สมัครควรส่ งสําเนาสูตบิ ัตรของฮ่ องกง (โดยมีคําว่า "Established" แสดงในคอลัมน์
"Status of Permanent Resident") ของนักเรี ยน
หากไม่มีเอกสารนี ้หรื อสูติบตั รของฮ่องกงมีคําว่า "Not Established" ผู้สมัครจะต้ องส่งสําเนาเอกสารระบุตวั ตนที่ถกู ต้ องของนักเรียน
(พร้ อมกับสําเนาการประสูติของฮ่องกง) ใบรับรองถ้ ามี) (a) เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) อนุญาตให้ กลับเข้ ามาใหม่;
(b) เอกสารแสดงตนของ HKSAR เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซา่ (หน้ า 1 ถึง 3);
(c) หนังสือเดินทาง HKSAR;
(d) บัตรประจําตัวประชาชนถาวรของฮ่องกง;
(e) ใบอนุญาตออกทางเดียวและเอกสาร HKSAR ระบุตวั ตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซา่ ;
(f) ใบอนุญาตเข้ าเมืองที่ออกโดยรัฐบาล HKSAR หรื อเอกสารการเดินทางที่ออกโดยประเทศ/เขตแดนอื่นๆที่ได้ รับอนุญาตที่ถกู ต้ องให้ คง
อยู่โดยไม่มีเงื่อนไขในการเข้ าพัก (นอกเหนือจากการจํากัดการเข้ าพัก) ในฮ่องกงหรื อ
(g) อนุญาตให้ อยู่ใน HKSAR (ID235B)
หากเอกสารแสดงตนของนักเรี ยนอยู่ในประเภท (f) หรื อ (g) ข้ างต้ น ผู้สมัครและนักเรี ยนต้ องแสดงสําเนาเอกสารการเดินทางของตนเองที่
ยังไม่หมดอายุ (รวมถึงหน้ าที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือวีซา่ ฉลากวีซา่ ล่าสุดที่ออกโดยกรมตรวจคนเข้ าเมือง ของรัฐบาล HKSAR และ
ตราประทับ “Permission to remain” ล่าสุดที่ออกโดยกรมตรวจคนเข้ าเมืองซึง่ ระบุระยะเวลาการเข้ าพักที่ถกู ต้ องตามกฎหมายล่าสุด
ของผู้สมัครและนักเรี ยน) ไปยัง EDB ด้ วย
16

• อายุขัน้ ตํ่า 2 ปี 8 เดือนสําหรั บการเข้ าร่ วม K1

ส่ วนที่ III ข้ อมูลพิเศษอื่นๆเกี่ยวกับครอบครัว

• หากนั กเรี ยนไม่ ใช่ ลูกของคุ ณ ให้ ระบุความสัมพันธ์ ของคุ ณกับนั กเรี ยนและ
จัดเตรี ยมสําเนาเอกสารระบุ ตัว ตนของบิดา/มารดาของนั ก เรี ยน ตลอดจน
หนังสือมอบอํานาจ
17

การกรอกใบสมัคร – ข้ อควรทราบ
ส่ วนที่ IV ภาษาของการโต้ ตอบ
ส่ วนที่ V การประกอบกิจการและการประกาศ
• อ่ านย่ อหน้ าในบันทึกแนะแนวและลงชื่อในพืน้ ที่ท่ ใี ห้ ไว้ EDB จะไม่ ดาํ เนินการ
กับแอปพลิเคชันหากส่ วนนีไ้ ม่ ได้ ลงนามอย่ างถูกต้ อง
18

ส่ วนที่ VI รายการตรวจสอบการยื่นคําร้ อง

• โปรดทําเครื่ องหมายในช่ องที่เหมาะสมสําหรั บการดําเนินการให้ เสร็จสิน้

19

รายการตรวจสอบการส่ งใบสมัคร
ในรู ปแบบกระดาษ
 กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครการดําเนินการและคําชีแ้ จงอย่ างถูกต้ องและ
ลงนามแล้ ว
 พร้ อมแนบสําเนาเอกสารแสดงตนของผู้สมัคร
 แนบสําเนาเอกสารแสดงตนของผู้สมัครที่เป็ นเด็ก
 หากเด็กไม่ ใช่ ลูกของคุ ณ แสดงว่ าความสัมพันธ์ ของคุณกับเด็กได้ รับ
การระบุ ใ นแบบฟอร์ มใบสมั ค รพร้ อมหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(สําเนาเอกสารแสดงตนและหนั งสือมอบอํานาจของบิดา/มารดาของ
เด็ก)
20

รายการตรวจสอบการส่ งใบสมัคร
ในรู ปแบบกระดาษ
 มีท่ อี ยู่ทางไปรษณีย์ในฮ่ องกงให้ แล้ ว
 ติดแสตมป์เพียงพอบนซองจดหมายสําหรับส่ งใบสมัครทางไปรษณีย์ (โปรด
ทราบว่ าไปรษณีย์ฮ่องกงโพสต์ รายการใดๆที่ชาํ ระเงินน้ อยเกินไป โปรดทราบ
ว่ า EDB จะออกใบตอบรั บภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้ รับใบสมัคร .)
 สําเนาใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้ วจะถูกเก็บไว้
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วิธีการส่ ง
 1. ทางไปรษณีย์ :
ข้ อควรทราบเกี่ยวกับการขอหนังสือรั บรอง
การขึน้ ทะเบียน KG – หน้ า 6

โปรดอย่ าลืมแนบสําเนาเอกสารประกอบที่ถูกต้ อง ระบุท่ อี ยู่ และประทับตรา
ไปรษณีย์บนซองจดหมายให้ เพียงพอ

 2. ส่ งที่กล่ อง (ส่ งด้ วยตนเอง):

“การตอบรั บ การสมั ค ร”
จะออกให้ กั บ ผู้ สมั ค ร
ภายใน 10 วั น ทํา การนั บ
จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ ใบสมั ค ร
หากมี ก ารระบุ ห มายเลข
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ในพื น้ ที่ :
ตอบรั บ ทาง SMS;
มิ ฉ ะนั ้น จะแจ้ ง ให้ ทราบ
เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรทาง
ไปรษณี ย์

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

(เวลาทําการ: จันทร์ -ศุกร์ 08.30 ถึง 13.00 น., 14.00 ถึง 18.00 น.
หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
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แบบฟอร์ มใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ สาํ หรั บ
หนังสือรั บรองการรั บสมัครการรับเข้ า KG

3. ส่ งออนไลน์

(https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)
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ข้ อควรทราบในการยื่นแบบออนไลน์
 กรุ ณาทําสําเนาดิจทิ ลั ของเอกสารแสดงตน (รูปแบบ: jpg, jpeg, png หรื อ
pdf; ขนาดรวมไม่ เกิน 4.0mb) ของผู้สมัคร (เช่ น พ่ อแม่ /ผู้ปกครองของเด็ก)
และเด็กให้ พร้ อมก่ อนสมัคร
 สําหรับการพิมพ์ “Acknowledge Slip” และ “Undertaking and Declaration"
ที่แนบมาด้ วย (ถ้ าจําเป็ น) หลังจากส่ งแบบฟอร์ มใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ แล้ ว โปรดใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ท่ ตี ดิ ตัง้ กับเครื่ องพิมพ์
 ก่ อนส่ ง โปรดตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ กรอกแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ อย่ าง
ถูกต้ องแล้ ว
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ข้ อควรทราบในการยื่นแบบออนไลน์
 สําหรั บผู้สมัครที่เลือกใช้ การเซ็นชื่อแบบดิจทิ ัลด้ วย “iAM Smart+” โปรดตรวจสอบให้
แน่ ใจว่ าคุณได้ อัปเกรดเป็ น “iAM Smart+” ล่ วงหน้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว (สําหรั บ
รายละเอียด โปรดดูท่ เี ว็บไซต์ “iAM Smart”: https://www.iamsmart.gov.hk/th/reg.html )
 สําหรั บผู้ย่ ืนคําร้ องที่เลือกยื่น “Undertaking and Declaration” ทางไปรษณีย์เรี ยบร้ อย
แล้ ว กรุ ณาส่ งเอกสาร (แนบอยู่ใน “Acknowledge Slip” และโปรดดาวน์ โหลด/พิมพ์
ออกมา) ภายใน 10 วันทําการ หลังจากส่ งใบสมัครออนไลน์ ไปที่ Kindergarten
Administration 2 Section ของ EDB (ที่อยู่: P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office,
Hong Kong) เพื่ออํานวยความสะดวก EDB ในการประมวลผลใบสมัครของคุณ
 โปรดระบุอีเมลของคุณหากคุณต้ องการรั บการตอบรั บทางอีเมล
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มาตรการ

（3）มาตรการ “ไม่ เกินหนึ่งที่สาํ หรั บเด็กแต่ ละคน”

เอกสารการลงทะเบียนที่ถกู ต้ อง

หนังสือรั บรองการรั บ
สมัคร KG (RC)

สําหรั บเด็กที่มสี ทิ ธิ์ได้ รับการศึกษา KG ที่ได้ รับ
เงินอุดหนุน
 เด็กจะต้ องเป็ นผู้อยู่อาศัยในฮ่ องกงที่มีสิทธิ
พํานักสิทธิ์ในที่ดินหรื อได้ รับอนุญาตที่ถูกต้ อง
ให้ อยู่ต่อไปโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆในการเข้ าพัก
(นอกเหนือจากการจํากัดการเข้ าพัก)ในฮ่ องกง
 โดยทั่วไปความถูกต้ องของ RC คือสามปี
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มาตรการ

（3）มาตรการ “ไม่ เกินหนึ่งที่สาํ หรั บเด็กแต่ ละคน”

เอกสารการลงทะเบียนที่ถูกต้ อง

หนังสือรั บรองการรั บสมัคร
KG (RC)

สําหรับเด็กที่มสี ทิ ธิ์ได้ รับการศึกษาKGที่ได้ รับเงิน
อุดหนุน

 หากผู้ปกครองจัดให้ บุตรหลานของตนได้ รับ
การศึกษาของ KG เป็ นเวลานานกว่ า 3 ปี เนื่องจาก
การพิจารณาส่ วนตัว (เช่ น เงื่อนไขส่ วนบุคคลของ
เด็ก ปั จจัยครอบครั ว การเปลี่ยนโรงเรี ยน ฯลฯ)
ผู้ปกครองจะต้ องชําระค่ าธรรมเนียมโรงเรี ยนเต็ม
จํานวนก่ อนหักเงินอุดหนุน ภายใต้ โครงการ
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มาตรการ

（3）มาตรการ “ไม่ เกินหนึ่งที่สาํ หรั บเด็กแต่ ละคน”

เอกสารการลงทะเบียนที่ถูกต้ อง

หนังสือรั บรองการรั บสมัคร
KG (RC)

สําหรับเด็กที่มสี ทิ ธิ์ได้ รับการศึกษา KG ที่ได้ รับเงิน
อุดหนุน

 การสมัครขอขยายระยะเวลาบังคับใช้ ของ RC จะได้ รับการพิจารณาโดย EDB
เฉพาะรายกรณีสาํ หรั บนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษ
ผู้สมัครต้ องแสดง
หลักฐานที่เกี่ยวข้ อง เช่ น รายงานการประเมินที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ ท่ ลี งทะเบียนหรื อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง (เช่ น กุมารแพทย์
จิตแพทย์ นักจิตวิทยาด้ านการศึกษา นักจิตวิทยาคลินิก ฯลฯ) ยืนยันความ
ต้ องการพิเศษของเด็กเพื่อศึกษาต่ อ KG สําหรั บ ยาวนานกว่ าปกติสามปี
 KGs
ควรแจ้ งให้ ผ้ ูปกครองทราบถึงประเด็นที่กล่ าวถึงข้ างต้ นเป็ นลายลักษณ์
อักษรเมื่อผู้ปกครองแสดงเจตจํานงในการจัดเตรี ยมบุตรหลานของตนให้ รับ
การศึกษาของ KG เป็ นเวลานานกว่ า 3 ปี
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มาตรการ

（3）มาตรการ “ไม่ เกินหนึ่งที่สาํ หรั บเด็กแต่ ละคน”

เอกสารการลงทะเบียนที่ถกู ต้ อง

หนังสือรับรองการรับสมัคร KG
(RC)

สําหรับเด็กที่มีสิทธิ์ได้ รับการศึกษา KG ที่ได้ รับเงิน
อุดหนุน

 สําหรั บโครงการ KG ที่จะเบิกจ่ ายด้ วยเงินอุดหนุนเป็ นเวลา
หนึ่งเดือน นักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาใน KG นัน้ จะต้ องเข้ าเรี ยนใน
เดือนนัน้
 โดยทั่วไป หากนักเรี ยนขาดเรี ยนตลอดทัง้ เดือน (เช่ น ขาด
เรี ยนทัง้ วันของเดือนใดเดือนหนึ่ง) เงินอุดหนุนสําหรั บนักเรี ยน
ในเดือนนัน้ จะไม่ ถูกเบิกจ่ ายให้ กับ KG ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ปกครอง
ต้ องชําระค่ าธรรมเนียมโรงเรี ยนเต็มจํานวนก่ อนหักเงินอุดหนุน
ตามโครงการดังที่แสดงใน “Fees Certificate” ของ KG ที่เด็ก
เข้ าอยู่
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มาตรการ

（3）มาตรการ “ไม่ เกินหนึ่งที่สาํ หรั บเด็กแต่ ละคน”

เอกสารการลงทะเบียนที่ถูกต้ อง

หนังสือรับรองการรับสมัคร KG
(RC)

สําหรับเด็กที่มีสิทธิ์ได้ รับการศึกษา KG ที่ได้ รับเงิน
อุดหนุน

 หากมีสถานการณ์ พเิ ศษใดๆ (เช่ น ขาดเรียนเนื่องจาก
เจ็บป่ วยตลอดทัง้ เดือน) เมื่อได้ รับเหตุผลและหลักฐาน
ทางเอกสาร (ครอบคลุมวันเรียนทัง้ หมดของเดือนที่ขาด
เรียน) จากผู้ปกครอง โรงเรียนอาจขอเงินอุดหนุนจาก
EDB แต่ ละกรณีจะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่
ละคน ยกตัวอย่ างอื่น หากการขาดเรียนของนักเรียนทัง้
เดือนเกี่ยวข้ องกับการเดินทางท่ องเที่ยว การเบิกจ่ ายเงิน
อุดหนุนสําหรับกรณีเหล่ านีจ้ ะไม่ ได้ รับการพิจารณา
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ตัวอย่ าง - ใบรั บรองการลงทะเบียนสําหรั บการรั บเข้ า KG
(สําหรับเด็กที่มีสิทธิได้ รับ
ได้ รับเงินอุดหนุนการศึกษา KG)
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มาตรการ

（3）มาตรการ “ไม่ เกินหนึ่งที่สาํ หรั บเด็กแต่ ละคน”

เอกสารการลงทะเบียนที่ถกู ต้ อง

บัตรเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล
(AP)

สําหรั บเด็กที่ไม่ มีสทิ ธิ์ได้ รับการศึกษา KG ที่ได้ รับ
เงินอุดหนุน
เช่ น：
 เด็กนอกพืน้ ที่ (ผู้ท่ สี ามารถรั บการศึกษาใน HK
ได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากผู้อาํ นวยการตรวจคน
เข้ าเมือง) :
• ผู้ถือแบบฟอร์ มการรับรู้
• ผู้ท่ ผี ้ ูปกครองถือวีซ่านักเรี ยน
 นักเรี ยนที่ได้ รับการศึกษา KG ปี ที่ 4th แต่ ไม่ ได้
รั บอนุมัตใิ ห้ ขยายอายุ RC
32

ตัวอย่ าง – บัตรเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล
(สําหรับเด็กที่ไม่ เข้ าเกณฑ์
ได้ รับเงินอุดหนุนการศึกษา KG)
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มาตรการ

（3）มาตรการ “ไม่ เกินหนึ่งที่สาํ หรั บเด็กแต่ ละคน”
 RC / AP ต้ องส่ งไปยัง KG ในระหว่ างวันที่ลงทะเบียนแบบรวมศูนย์ และเก็บรั กษาโดย KGs จนกว่ าเด็กที่เกี่ยวข้ อง
จะสําเร็จการศึกษา
 ผู้ปกครองต้ องสมัครกับ EDB สําหรั บ RC ตัง้ แต่ เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน รายละเอียดการสมัครจะประกาศใน
หรื อก่ อนเดือนกันยายนปี นี ้ และอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ ของ EDB (Admission Arrangements for Nursery (K1)
Classes in Kindergartens – 4. Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission)
 เมื่อได้ รับใบสมัครพร้ อมข้ อมูลและเอกสารที่จาํ เป็ นทัง้ หมด โดยทั่วไปแล้ ว EDB จะใช้ เวลาหกถึงแปดสัปดาห์ ใน
การดําเนินการกับใบสมัครให้ เสร็จสิน้ และออก RC ให้ กับผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้ รับเงินอุดหนุนภายใต้ โครงการทาง
ไปรษณีย์
 หากเด็กไม่ สามารถรั บ RC ได้ เนื่องจากเขา/เธอสามารถรั บการศึกษาในฮ่ องกง แต่ ไม่ มีสิทธิ์ได้ รับเงินอุดหนุน
ภายใต้ โครงการ :


EDB จะออก AP ให้ กับเด็กที่เกี่ยวข้ อง



เด็กสามารถใช้ AP เพื่อลงทะเบียนและเข้ าสู่โครงการ KG



ผู้ปกครองจะต้ องชําระค่ าเล่ าเรี ยนเต็มจํานวนก่ อนหักเงินอุดหนุนตามโครงการดังที่แสดงใน Fees Certificate
ยม
34

หนังสือลงทะเบียนชั่วคราว
(เปิ ดรั บสมัครตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกายน)
• ส่ วนใหญ่ สาํ หรับการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อโอนไปยัง KG อื่น / K1
ซํา้ ใน KG เดียวกัน
• ต้ องถูกแทนที่ด้วย RC หรือ AP ในหรื อก่ อนวันที่ 1 ของการเข้ าร่ วม
KG อย่ างเป็ นทางการ
• โทรสายด่ วน EDB สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหากจําเป็ น
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียน –
ข้ อควรทราบ
 ผู้ปกครองควรรวบรวมและส่ งแบบฟอร์ มใบสมัครตาม
ข้ อกําหนดของ KGs แต่ ละราย
 โครงการ KGs ไม่ สามารถเก็บค่ าธรรมเนียมเกินเพดานที่ได้ รับ
อนุมัติ
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียน –
ข้ อควรทราบ
 ในการลงทะเบียนให้ เสร็จสมบูรณ์ ผู้ปกครองจะต้ องส่ งรายการต่ อไปนีไ้ ปยัง KG ที่เกี่ยวข้ อง
ระหว่ างวันจดทะเบียนแบบรวมศูนย์ (ปกติคือต้ นเดือนมกราคม)
 RC / AP
 ค่ าลงทะเบียน
 KGs ไม่ ควรกําหนดให้ ผ้ ูปกครองต้ องดําเนินการตามขัน้ ตอนการลงทะเบียนให้ เสร็จสิน้ หรือ
ชําระค่ าธรรมเนียมการลงทะเบียนหรื อค่ าธรรมเนียมอื่นๆ (เช่ น สําหรั บการซือ้ ชุดนักเรียน
ชาและขนม ฯลฯ) ในรูปแบบใดๆ ก่ อนวันที่ลงทะเบียนส่ วนกลาง
 โครงการ KGs ไม่ สามารถเก็บค่ าธรรมเนียมการลงทะเบียนเกินเพดานที่ได้ รับอนุมัติ
 หากผู้ปกครองตัง้ ใจจะเปลี่ยนเป็ น KG อื่นหลังจากลงทะเบียนแล้ ว ผู้ปกครองควรได้ รับ
เอกสารการจดทะเบียนคืนจาก KG ที่ตนได้ ลงทะเบียนไว้ KGs ควรส่ งคืนเอกสารการ
ลงทะเบียนให้ กับผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด โดยปกติแล้ วค่ าลงทะเบียนที่ชาํ ระไปแล้ วจะไม่ ได้ รับ
คืน
 จะต้ องคืนค่ าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้ กับเด็กที่ชาํ ระค่ าธรรมเนียมการลงทะเบียนและ
ดําเนินการภายในเดือนที่ 1 ของปี การศึกษาที่เกี่ยวข้ องหลังจากได้ รับเงินค่ าเล่ าเรียนงวดที่ 1
จากเด็กถ้ ามี
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียน –
ข้ อควรทราบ


หากผู้ปกครองตัดสินใจที่จะเลื่อนการศึกษาระดับ K1 ของบุตรหลาน
เป็ นเวลาหนึ่งปี โดยคํานึงถึงสถานการณ์ ของตนเอง ผู้ปกครองควร
ส่ งคืน RC ไปยัง EDB โดยระบุว่า RC ควรเป็ นโมฆะ ผู้ปกครอง
สามารถส่ งใบสมัครใหม่ ได้ ในปี หน้ า EDB จะออก RC ใหม่ ให้ มีอายุ 3
ปี



โปรดทราบว่ า RC ที่ส่งคืนจะต้ องไม่ ถกู นําไปใช้ เพื่อรั บการศึกษา KG
ที่ได้ รับเงินอุดหนุน

38

มาตรการ

(4) การสนับสนุนการรั บเข้ าเรี ยนสําหรั บเด็กที่พูดภาษาจีนไม่ ได้ (NCS)
KGs จะต้ องให้ โอกาสที่เท่ าเทียมกันในการเข้ าศึกษาต่ อใน KGs สําหรับเด็กทุกคน (โดยไม่
คํานึงถึงเชือ้ ชาติ เพศ และความสามารถ)






KGs ต้ องให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องทัง้ เวอร์ ช่ นั ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ
เตรียมการรับเข้ าเรียน K1
สร้ างไอคอนหรือข้ อความธรรมดาเป็ นภาษาอังกฤษบนโฮมเพจของเว็บไซต์ โรงเรียน
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูปกครองของเด็ก NCS ได้ ข้อมูลเวอร์ ชันภาษาอังกฤษ
ให้ ลิงก์ ไปยัง (1) เว็บไซต์ ของ EDB เวอร์ ชันภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเตรียมการรับเข้ า
เรียน K1 ใน KG และ (2) หน้ าเว็บที่ระบุข้อมูลโรงเรียนของ KG ใน "โปรไฟล์ ของ KGs
และศูนย์ ดูแลเด็ก KG" บนเว็บไซต์ ของโรงเรียน
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มาตรการ

(4) การสนับสนุนการรั บเข้ าเรี ยนสําหรั บเด็กที่พูดภาษาจีนไม่ ได้ (NCS)


ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ KG แก่ เด็ก NCS หมายเลขโทรศัพท์
สอบถามและอีเมลสําหรั บผู้ปกครองของเด็ก NCS บนเว็บไซต์ ของโรงเรี ยน



หากจัดให้ มีการสัมภาษณ์ เด็ก/ผู้ปกครองของ NCS KGs ควรจัดให้ มีบริ การ
ล่ ามและ/หรื อ บริ ก ารแปลสํ าหรั บผู้ ส มั ครตามความจําเป็ น หรื อ อนุ ญ าตให้
ผู้ ปกครองและเด็กมาพร้ อมกั บญาติ/ เพื่อ นที่พูด ภาษาจี น ได้ ใ นระหว่ างการ
สัมภาษณ์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสื่อสาร KGs ควรระบุอย่ างชัดเจนถึง
การเตรี ยมการสัมภาษณ์ ท่ ีกล่ าวถึงข้ างต้ นบนเว็บไซต์ ของโรงเรี ยนเพื่อแจ้ งให้
ผู้ปกครองของเด็ก NCS ทราบว่ าสามารถให้ ความช่ วยเหลือข้ างต้ นได้
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ศูนย์ ความสามัคคีและการพัฒนาชาวชนกลุ่มน้ อย (ศูนย์ CHEER)
บริการล่ ามทางโทรศัพท์ ฟรี ในภาษาของชนกลุ่มน้ อยทางชาติพันธุ์ท่ จี ัดทําโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้ รับ
ทุนสนับสนุนจาก “ศูนย์ เพื่อความปรองดองและการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้พกั อาศัยที่เป็ นชนกลุ่มน้ อย
(CHEER)” สายด่ วนบริการล่ ามทางโทรศัพท์ คือ:
• 3755 6811 (อินโดนีเซีย)

• 3755 6855 (ตากาล็อก)

• 3755 6822 (เนปาล)

• 3755 6866 (ไทย)

• 3755 6833 (อูรดู)

• 3755 6877 (ฮินดี)

• 3755 6844 (ปั ญจาบ)

• 3755 6888 (เวียดนาม)

บริการล่ ามและแปลอื่นๆ:
• โรงเรี ยนสามารถติดต่ อ CHEER โดยตรงเพื่อทําความเข้ าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้ องหาก
เห็นว่ าจําเป็ น โปรดดูรายละเอียดที่หน้ าเว็บต่ อไปนี:้
•

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

(4) การสนับสนุนการรั บเข้ าเรี ยนสําหรับเด็กที่พูดภาษาจีนไม่ ได้


ผู้ปกครองของเด็ก NCS ควรส่ งบุตรหลานของตนไปที่ KGs ด้ วยสภาพแวดล้ อมภาษาจีนที่เข้ มข้ น
โดยเร็ วที่สุดเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ภาษาจีน ในการนีร้ ัฐบาลได้ กาํ หนดชุดของมาตรการ
สนับสนุนเด็ก NCS ใน KGs



ใบปลิวสนับสนุนเด็กที่พูดภาษาจีนไม่ ได้ จัดทําขึน้ เพื่อแนะนํามาตรการที่เกี่ยวข้ อง สามารถดาวน์ โหลด
แผ่ นพับดังกล่ าวในภาษาอื่นๆ ที่สาํ คัญได้ จากเว็บไซต์ ของ 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)



ข้ อมูลเพิ่มเติม/ทรั พยากรเกี่ยวกับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้ องสําหรั บเด็ก NCS มีอยู่ในเว็บไซต์ ด้านบน
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มาตรการ

(4) การสนับสนุนการรั บเข้ าเรี ยนสําหรั บเด็กที่พดู ภาษาจีนไม่ ได้

แผ่ นพับเรื่ องการสนับสนุนเด็กที่พูดภาษาจีนไม่ ได้

(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)

43

มาตรการ

(4) การสนับสนุนการรั บเข้ าเรี ยนสําหรับเด็กที่พูดภาษาจีนไม่ ได้
• ยิ่งเด็ก NCS เริ่มเรียนหรือได้ รับการสนับสนุนในการเรียนรู้เร็วเท่ าไร การ
เรียนรู้ ของพวกเขาก็จะยิ่งมีประสิทธิผลมากขึน้ เท่ านัน้

• เด็ก NCS ที่เรียนที่ KGs โดยมีภาษาจีนเป็ นสื่อกลางในการสอน (MOI) ทําได้ ดี
มากในภาษาจีนเมื่อเทียบกับเด็ก NCS ที่เรี ยนที่ KGs โดยมีภาษาอังกฤษเป็ น
MOI

• ผู้ปกครองควรส่ งเสริมให้ เด็กใช้ เวลาช่ วงไพร์ มไทม์ ของเด็กๆอย่ างเต็มที่ในการ

เรียนรู้ภาษาจีนและพิจารณาโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้ อมที่เต็มไปด้ วยภาษา ซึ่ง
จะอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ภาษาจีนของเด็กๆ ด้ วยประสบการณ์ การ
เรียนรู้ภาษาที่แท้ จริง มีความหมาย และเหมาะสมกับการพัฒนาผ่ านการ
ทดลองใช้ การสํารวจ และปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
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มาตรการ
(5) การเปิ ดเผยข้ อมูลตําแหน่ งว่ าง
 EDB จะรวบรวมข้ อมูลจาก KGs เกี่ยวกับตําแหน่ งว่ างของ K1 ประมาณหนึ่ง
สัปดาห์ หลังจากวันที่ลงทะเบียนจากส่ วนกลางผ่ านแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์
และเผยแพร่ รายชื่อ KGs ในเขตต่ างๆ (โดยปกติคือช่ วงปลายเดือนมกราคม)
 เฉพาะสถานการณ์ ตาํ แหน่ งที่ว่างของ KGs ส่ วนบุคคลเท่ านัน้ ที่จะได้ รับการปล่ อย
ตัว แต่ จะไม่ เปิ ดเผยจํานวนตําแหน่ งที่ว่างของ KGs ส่ วนบุคคล
ชื่อโรงเรียน
1.
AAA KG
2.
BBB KG
3.
CCC KG

เบอร์ โทรศัพท์
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX

ตําแหน่ งที่ว่าง
Y
N
P

Y – มีตาํ แหน่ งว่ าง
N – ไม่ มีตาํ แหน่ งว่ าง
P – แอปพลิเคชันบน
รายการรอ
กําลังดําเนินการ

45

มาตรการ

(6) การเตรี ยมการแนะนําสําหรั บเด็ก


การรับนักเรียน KG เป็ นเรื่ องของโรงเรี ยน
 ผู้ปกครองสมัคร K1 ด้ วยตนเองตามความต้ องการของบุตรหลานและ
 EDB ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อสนั บสนุ นผู้ปกครอง



ภายใต้ สถานการณ์ พเิ ศษ EDB จะทําการส่ งต่ อตามความเหมาะสม หากเด็กแต่
ละคน (เช่ น เด็กที่มีความเสี่ยงของพัฒนาการล่ าช้ าและเด็ก NCS) ประสบปั ญหา
ในการสมัครเข้ าเรียน :
 K1: เริ่ มตัง
้ แต่ เดือนเมษายน
 K2 และ K3: เริ่ มตัง
้ แต่ เดือนกรกฎาคม
 โดยสํานักงานการศึกษาภูมภ
ิ าคและสํานักงานร่ วมสําหรั บโรงเรี ยนอนุบาล
และศูนย์ ดแู ลเด็ก
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ผังงานการรั บสมัคร K1
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ผังงานการรั บสมัคร K1

ผู้ปกครองสมัคร EDB สําหรับ RC ตังแต่
้ เดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน
เมื่อได้ รับใบสมัครพร้ อมข้ อมูลและเอกสารที่
จําเป็ นทั ้งหมด โดยทัว่ ไปแล้ ว EDB จะใช้ เวลา
หกถึงแปดสัปดาห์ในการประมวลผลใบสมัคร
และออก RC / AP ให้ กบั ผู้ปกครองทาง
ไปรษณีย์

กระบวนการ KGs
การสมัครเข้ าเรี ยน K1 สําหรับปี การศึกษาที่จะ
มาถึง

KGs แจ้ งผลการสมัครให้ ผ้ ปู กครองทราบก่อนกลางเดือนธันวาคม
หากสมัครสําเร็จ

หากสมัครไม่สําเร็จ

ผู้ปกครองลงทะเบียนกับ KG หนึง่ คนในช่วง
วันที่ลงทะเบียนส่วนกลาง (โดยปกติคือต้ น
เดือนมกราคม)
โดยยื่น RC / AP และชําระค่าลงทะเบียน

ผู้ปกครองอ้ างถึงข้ อมูลตําแหน่งว่าง K1 ที่ออก
โดย EDB
หลังวันลงทะเบียนส่วนกลาง
(เช่น ปกติตั ้งแต่ปลายเดือนมกราคม)
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ข้ อมูลส่ วนตัวของโรงเรี ยนอนุบาลและศูนย์ ดูแลเด็ก
- จะอัปเดตทุกปี ในเดือนกันยายน
( www.chsc.hk/kindergarten/en )
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สอบถาม


•

EDB ─
เว็บไซต์ : https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e
สายด่ วน: 3540 6808 / 3540 6811
สายด่ วนสําหรับผู้ปกครองของเด็ก NCS : 2892 6676
จันทร์ ถงึ ศุกร์

08.30 น. ถึง 13.00น.
14.00 น. ถึง 18.00 น.

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์

ปิ ด

•

ระบบสอบถามทางโทรศัพท์ แบบอัตโนมัตติ ลอด 24 ชั่วโมง：2891 0088

•

สํานักงานการศึกษาภูมภิ าคหรื อสํานักงานร่ วมสําหรั บโรงเรี ยนอนุบาลและศูนย์ ดูแล
เด็ก
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