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नोट: यो फरम 1 सेप्टेम्बर 2022 देखि 31 अगस्ट 2023 सम्म मान्य रहन्छ र खिन्टरगाटेन भनाा पासिो आवेदनिोलाखग पखन लागु रहन्छ। 

EDB 193E 

किन्डरगारे्टन भनाािो दर्ाा प्रमाणपत्रिोलाकग आवेदन 

(अभििावकहरूले सेपे्टम्बर र नोभेम्बर 2022 िो बीचमा 2023/24 सु्कल वर्ािो 

नसारी क्लास (K1) मा पढ्ने आफ्ना बच्चा(हरू)कालाभि आवेदन पेस िननु पदुछ) 

(से्टपलको लाभि्) 

# कृपया उपयनक्त बक्सामा िोलो लिाउनन होस् (कृपया आवेदन फारम भननु अगाडि डनदेशन नोटहरू ध्यान पूवुक पढ्नन होला)

भाग I आवेदििो कववरणहरू (साधारणर्या: आवेदि बच्चा िो अकभभावि हुनु पदाछ अथवा अन्य स्थथकर्मा भाग III मा उपयुक्त सहायि प्रमाणहरू सकहर् िृपया उले्लख गनुा होला) * िने भवकल्प िएको

1. शीरु्क*
# 1 श्री 2 सनश्री 3 श्रीमती कायाुलय 

प्रयोजनकोलाभि

2. अंगे्रजीमा नाम
(पभहचान दस्तावेजमा उले्लख िरिएकै क्रममा) 

3. भचभनयााँ िार्ामा नाम

4. पभहचान दस्तावेजको प्रकाि ि नम्बि
(कृपया भनदेशन नोटहरूको िाि B को अननचे्छद

1.3मा उल्लल्लल्लखत हेननुहोस्) 

# A HKID कारु् नं:         (   )

B अन्य पभहचान दस्तावेज: _____________________  दस्तावेज न.: ___________________

○1

A

5. जने्मको वरु् Y T

6. घिको ठेिाना फ्याट तला  ब्लक  X

िवनको नाम 4

इसे्टट/िाउाँ

सर्कको नं ि नाम ○5

भर्ल्लस्टि क्ट F M

के्षत्र(एरिया) # 1 HK 2 KLN 3 NT

7. पत्राचाि ठेिाना HK मा
(कृपया खाली छार््नन होस् यभद घिको ठेिाना एउटै हो िने) 

फ्याट तला     ब्लक  
○2

िवनको नाम H

इसे्टट/िाउाँ S

सर्कको नं ि नाम N

भर्ल्लस्टि क्ट U

के्षत्र(एरिया) # 1 HK 2 KLN 3 NT

8. स्थानीय सम्पकु टेभलफोन नं (मोबाइल*)         (घि)

 “आवेदनको प्राल्लि सूचना” पाउन

भाग II बच्चा(हरु) िो कववरणहरू 
(डकिं िरगाटुन प्रवेशका लाडग दर्ाु प्रमाणपत्रको लाडग आवेदन नडदएका र पडहले्ल नै आवेदन डदएका अन्य बच्चा(हरु)को लाडग /डकिं िरगाटुन प्रवेश पास आवश्यक छैन)

1.a. अंगे्रजीमा नाम (अकनवाया)

(पभहचान दस्तावेजमा उले्लख िरिएकै क्रममा)

○3

A E S

b. भचभनयााँ िार्ामा नाम B F R

c. पभहचान दस्तावेजको प्रकाि ि नम्बि
(कृपया भनदेशन नोटहरूको िाि B को अननचे्छद 2.3 

मा उल्लल्लल्लखत हेननुहोस्)

# A HK जन्म प्रमाणपत्र न.: (    )

B HKID कारु् न.:         (      )

C अन्य पभहचान दस्तावेज: _____________________ दस्तावेज न.: ___________________

C G 3

D H

d. जन्म भमभत Y   M D ○6

e. आवेदकसाँिको सम्बन्ध # A सन्तान B अन्य (कृपया िाि III मा उपयनक्त सहायक प्रमाणहरू सभहत उले्लख िननु होला) 0 T V

f. आवेदन ििेको स्कन ल वरु्
(कृपया भनदेशन नोटहरूको िाि Bको अननचे्छद 2.1 मा

उल्लल्लल्लखत हेननुहोस्)

# C 2023/24 स्कन ल वरु् E 2022/23 स्कन ल वरु्  

○8

g. आवेदन ििेको क्लास
(भवर्य f मा छनोट िएको स्कन ल वरु् अननरूप)

# N नसुिी क्लास (K1) L लोवि क्लास (K2) U अप्पि क्लास (K3) F M

2.a. अंगे्रजीमा नाम (अकनवाया)

(पभहचान दस्तावेजमा उले्लख िरिएकै क्रममा)

○4

A E S

b. भचभनयााँ िार्ामा नाम B F R

c. पभहचान दस्तावेजको प्रकाि ि नम्बि
(कृपया भनदेशन नोटहरूको िाि B को अननचे्छद 2.3 

मा उल्लल्लल्लखत हेननुहोस्)

# A HK जन्म प्रमाणपत्र न.:          (   )

B HKID कारु् न.:         (   )

C अन्य पभहचान दस्तावेजहरू: _____________________ दस्तावेज न.: ___________________

C G 3

D H

d. जन्म भमभत Y   M D ○7

e. आवेदकसाँिको सम्बन्ध # A सन्तान B अन्य (कृपया िाि III मा उपयनक्त सहायक प्रमाणहरू सभहत उले्लख िननु होला) 0 T V

f. आवेदन ििेको स्कन ल वरु्
(कृपया भनदेशन नोटहरूको िाि B को अननचे्छद 2.1 

मा उल्लल्लल्लखत हेननुहोस्)

# C 2023/24 स्कन ल वरु् E 2022/23 स्कन ल वरु्  

○9

g. आवेदन ििेको क्लास
(भवर्य f मा छनोट िएको स्कन ल वरु् अननरूप)

# N नसुिी क्लास (K1) L लोवि क्लास (K2) U अप्पि क्लास (K3) F M

edithwychow
文字方塊
(Nepali)
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भाग III अन्य कवशेर् पाररवाररि जानिारी  
  

   

यभद तपाईंले कन नै यस्तो बच्चा को िाि II िननु िएको छ जो तपाईंको आफ्नै सन्तान होइन, कृपया तपाईंको उक्त बच्चा साँिको सम्बन्ध उले्लख िननुहोस्। कृपया पभहचान दस्तावेज ि 

बच्चा को बनबा/आमाको अननमभत पत्रका प्रभतभलभपहरू पभन प्रदान िननुहोस्। यभद यस्ता दस्तावेजहरू प्रदान िनु सक्नन हाँदैन, ि उक्त बच्चा वतुमानमा तपाईंकै अभििावक्तमा िहेका छन् 

िने, कृपया उभचत सहायक प्रमाणहरू प्रदान िननुहोस्। 

 

कायाुलय प्रयोजनको 

लाभि 
 

 
 

○10  
 

 
     

 

 

बच्चा साँिको सम्बन्ध (कृपया उले्लख िननुहोस्) _________________________________________________________________________ 
 

 
 

7 
 

 
 

      

      

भाग IV पत्राचारिो भार्ा   
      

1. पत्राचािको िार्ा # C भचभनयााँ E अंगे्रजी 
 

  
      

      

भाग V उत्तरदाकयत्त्व र घोर्णा   
      

1. हङकङ भवशेर् प्रशासभनक के्षत्रको सिकाि (यस पश्चात् "HKSAR सिकाि" िनी सम्बोधन िरिएको)ले भकन्डििाटुन (KG) भशक्षा नीभत (यस पश्चात् "योजना" िनी सम्बोधन िरिएको)लाई 

2017/18 स्कन ल वरु्देल्लख प्रिावकािी रुपमा लािन ििेको छ। HKSAR सिकािले एक "भकन्डििाटेन िनाुकोलाभि दताु प्रमाणपत्र ("यस पश्चात् "RC" िनी सम्बोधन िरिएको) वा "भकन्डििाटेन 

िनाु पास" (यस पश्चात् "AP" िनी सम्बोधन िरिएको)लाई मेिो आभश्रत(हरू) (जसको भवविण यस फािमको िाि II मा प्रदान िरिएको छ) (यस पश्चात् व्यल्लक्तित वा सामूभहक रुपमा "बच्चा" 

िनेि सम्बोधन िरिएको) कोलाभि "योजना" अननरूप भवचाि ि प्रशोधन िने िएकाले, म (जसको अथु, हस्ताक्षिकताु जसको भवविणहरू यस फािमको िाि I मा प्रदान ििेको छन ) यसै माफुत 

तल खण्ड 2 देखी 10 मा उल्लल्लल्लखत बनझेको ि स्वीकायु िहेको जनाउाँछन ।  

  

      

2. मैले "भकन्डििाटेन िनाुको दताु प्रमाणपत्र बािे भनदेशन नोटहरू" (यस पश्चात् "भनदेशन नोटहरू" िनेि सम्बोधन िरिने) ध्यान पूवुक पढेको छन  ि पूणु रुपमा बनझेको छन । म यसै माफुत घोर्णा 

िदुछन  भक "भनदेशन नोटहरू" (जसलाई HKSAR सिकािले समय समयमा संसोधन िनु सके्नछ) मा उले्लख िरिएका भवभनदेशहरूहरु तथा HKSAR सिकािद्वािा समय-समयमा जािी हने 

RC ि AP साँि सम्बल्लन्धत आवेदन ि प्रयोि बािे आवश्यकताहरू ि भवभनदेशहरूको पालना िने छन  ि बच्चा ले पालना िने सनभनभश्चत िनेछन ।  

  

      

3. 

 
RC वा AP यस "योजना" अन्तिुतको एक योग्य स्थानीय िैि-नाफा मनलक KG हरूमा “योजना” अन्तिुतको योग्य बच्चा बच्चा कोलाभि मात्र लािन हने कन िालाई म बनझ्दछन  ि यसमा म सहमत 

छन । 

  

    

4. RC को वैध अवडध, सामान्यर्या, 3 वरु्को मात्र हुने कन रा म बनझ्दछन । यडद अडभभावकहरूले व्यक्तिगर् डवचारले गदाु आफ्नो बच्चाहरूलाई डनडिर् स्तरमा डर्नीहरूको अध्ययन दोहोयाुउन 

अडन KG डशक्षा प्राप्त गनु 3 वरु् भन्दा बढी लागे्न व्यवस्था गदुछन् भने (जसै्त, बच्चाको व्यक्तिगर् अवस्था, पाररवाररक कारकहरू, स्कन लमा पररवरु्न, आडद), अडभभावकहरूले अननदानको 

घटौर्ी गननु अडघको समू्पणु स्कन ल डफ भनिानी गननु पदुछ। डवशेर् पररक्तस्थडर्हरूमा, अडभभावकहरूले RC को लागन अवडध बढाउन आवेदन डदन सके्न छन्। डवशेर् शैडक्षक आवश्यकर्ा भएका 

डवद्याथीकोलाडग मात्र प्रते्यक मामलामा आधाररर् रहेर मात्र RC को वैध अवडधलाई डशक्षा ब्यनरो (EDB) ले डवचार गनेछ। आवेदकले उपयनि प्रमाण प्रदान गननु पनेछ, जसै्त, उपयनि दर्ाु 

भएका मेडिकल डचडकत्सक वा व्यवसायी (उदाहरण, डपडिडटि डसयन, मनोडचडकत्सक, शैडक्षक मनोवैज्ञाडनक, क्तिडनकल मनोवैज्ञाडनक, आडद) बाट एक जााँच ररपोटु जसले बच्चाको डवशेर् 

आवश्यकर्ाहरूको र बच्चाको सामान्य र्ीन वरु् भन्दा बढीको अवडधसम्म KG डशक्षा डलनन पने आवश्यकर्ाको पनडि गदुछ। 

  

    

5. म बनझ्दछन  भक कन नै मभहनालाई योजना-KG लाई अननदान प्रदान िनु, त्यस KG मा अध्ययनित एक योग्य डवद्याथीले त्यस मभहनामा क्लासहरूमा अभनवायु हाभजि िएको हनन पनेछ। सामान्य 

रुपमा, यभद डवद्याथीहरू स्कन लबाट एक पूणु मभहनाििी अननपल्लस्थत िहेमा (जसको अथु, कन नै भवशेर् मभहनाको सबै स्कन ल भदनहरूमा अननपल्लस्थत िएमा), त्यसा डवद्याथीको सो मभहनाको अननदान 

सम्बल्लन्धत KG लाई प्रदान हने छैन; अभििावकहरूले योजना अन्तिुत बच्चा िनाु िएको KG को "Fees Certificate" मा देखाइएको अननदान िन्दा पभहलेको स्कन ल भफहरूको पूणु िनक्तानी 

िननु पनेछ। यभद त्यस्तो कन नै भवशेर् परिल्लस्थभत आएमा (जसै्त, भबिामी िएि मभहनाििीलाई अननपल्लस्थत िएमा), अभििावकद्वािा त्यसको औभचत्यहरू ि दस्तावेजी प्रमाण (जसमा अननपल्लस्थत 

मभहनाको सबै स्कन ल भदनहरू समावेश िएको हन्छ) प्राि िए पश्चात्, स्कन लले EDB बाट अननदानकोलाभि आवेदन भदन सक्छन्। हिेक मामलालाई व्यल्लक्तित िनण अननरूप भवचाि िरिने छ। 

ति, यभद पूणु-मभहनाको अननपल्लस्थभतमा भ्रमण सल्लिभलत िएमा, त्यस्ता मामलामा अननदानको भवचाि हने छैन।  

  

      

6. यस आवेदनसाँि सम्बल्लन्धत िहेि मैले भदएका वा मेिो तफुबाट िाल्लखएका जानकािी, सहायक दस्तावेजहरू ि प्रभतभनभधत्व (यस पश्चात् सामूभहक रुपमा "जानकािी" िनेि सम्बोधन िरिने) सटीक 

ि पूणु िहेको बािेमा यसै माफुत उत्तिदाभयत्त्व ि सनभनभश्चतता प्रकट िदुछन । म बनझ्दछन  भक EDB ले यस जानकािीले आवेदनलाई प्रशोधन िनेछ।  

  

      

7. यभद (I) यस उत्तिदाभयत्त्व ि घोर्णामा जनाए अननरूप कन नै पभन मैले भदएको वा मेिो तफुबाट िाल्लखएको प्रभतभनभधत्व िलत वा भ्रामक िहेमा वा यभद मैले िलत दस्तावेज प्रदान िरिएको िएमा; 

वा (II) यभद मैले यस उत्तिदाभयत्त्व ि घोर्णाको कन नै पभन व्यवस्थालाई पालना िनु नसकेमा, HKSAR सिकािसाँि यस घोर्णा ि उत्तिदाभयत्त्व अन्तिुत हन सके्न कन नै शल्लक्तहरू, अभधकािहरू 

ि उपायहरू प्रभत पक्षपात नििी, HKSAR सिकािसाँि यस आवेदनलाई तनरुनै्त खािेज िने हकदािी िहेको छ वा, मामलाको अननरूप, तनरुनै्त जािी िएको RC वा AP खािेज हन सके्न छ; ि 

म कानननी मनद्दा ि/वा आपिाभधक अभियोिको िािी हन सके्न छन ।  

  

      

8. म बनझ्दछन  ि सहमत छन  भक:     
      

 I. यस आवेदनको माफुत प्रदान िरिएका व्यल्लक्तित र्ाटा (मेिो ि बच्चा को व्यल्लक्तित र्ाटा सभहत) को भनम्न प्रयोि हनेछ (i) यसमा प्रदान िरिएका जानकािीहरू ि/वा यस आवेदनसाँि 

सम्बल्लन्धत िएका जानकािीहरूको प्रशोधन ि प्रमाभणत िनु, (ii) भशक्षा-सम्बल्लन्धत तथ्याङ्क ि अननसन्धान िनु, ि (iii) सोधपनछ सम्हाल्ने उदे्दश्यमा; 

  

    

 II. यस फािममा मबाट चाभहने व्यल्लक्तित र्ाटाको व्यवस्था अभनवायु छ, ति "वैकल्लल्पक" िनेि उले्लख िरिएका जानकािी िने यसको अपवादमा पनेछ। यभद मैले आवश्यक पने यस्ता 

जानकािीहरू वा सहयोिी दस्तावेजहरू (जसै्त, पभहचान दस्तावेजको प्रभतभलभप) प्रदान िनु असफल िएमा मेिो आवेदन भनलम्बन पनु सके्न छ वा खािेज हन सके्न छ; 

  

    

 III. EDB ले सङ्कलन िरिएको व्यल्लक्तित जानकािी कन नै पभन व्यल्लक्त, कम्पनी, संस्था वा HKSAR सिकािको भविाि/वू्यिो ि बच्चा को िनाु/सरुवा िएको KGs हरुलाई खनलासा िनु सके्न 

छ; म त्यस्ता संस्था वा HKSAR सिकािको सम्बल्लन्धत भविाि/बू्यिोलाई मेिो ि/वा बच्चा को व्यल्लक्तित र्ाटा EDB लाई माभथको अननचे्छद (I) मा उले्लख िरिएका कन नै पभन उदे्दश्यको 

भनल्लि खनलासा िनु पभन सहमभत भदन्छन ; 

  

    

 IV. म बनझ्दछन  भक यस आवेदनसाँि संलग्न िएका सबै दस्तावेजहरू भफताु भलन सभकने छैन। यद्यभप, व्यल्लक्तित र्ाटा (िोपभनयता) अध्यादेश (हङकङका कानननहरूको अध्याय 486) को 

अननसूची 1 को िाि 18 ि 22 तथा भनयम 6 को अन्तिुत िहेि, एक आवेदकसाँि आफूले प्रदान ििेको र्ाटामा पहाँच िने ि सनधाि िने अभधकाि िहेको छ। उनले/उसले आफ्नो व्यल्लक्तित 

र्ाटाको प्रभतभलभप पभन प्राि िनु सके्न छन्, यस्ता अननिोधलाई भलल्लखत रुपमा EDB प्रभत सम्बोधीत िननु परिने छ; ि 

  

    

 V. व्यल्लक्तित जानकािी सम्बन्धी सोधपनछहरू, जसमा जानकािीमा पहाँच िने ि िनल सनधाि िने अननिोध सङ्कलन सभहतका भवर्यहरूकालाभि, म EDB वेबसाइटको भनम्न ठेिाना 

https://www.edb.gov.hk/en/privacy-policy/index.html मा िहेको "िोप्यता नीभत"लाई सािाि िने छन ।  

  

      

9. यस उत्तिदाभयत्त्व ि घोर्णालाई हङकङको काननन अन्तिुत िहेि प्रशासन िरिने ि व्याख्या िरिने छ, म ि HKSAR सिकािले अपरिवतुनीय रुपमा अनन्य के्षत्राभधकाि हङकङको 

अदालतहरूलाई प्रदान िनेछ ।ं 

  

    

10. मैले यस उत्तिदाभयत्त्व ि घोर्णाको सबै व्यवस्थाहरू ध्यानपूवुक पढेको छन  ि यस उत्तिदाभयत्व ि घोर्णाको अन्तिुतका मेिा कतुव्यहरू ि दाभयत्वहरूलाई पूणु रुपमा बनझेको छन ।    
      

   
 

आवेदकको हस्ताक्षि:            
            

डमडर्:      Y   M   D 
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आवेदन पेस गनुा अकघिो जााँच सूची 
      

1. के आवेदन फािम सभह तरिकाले िरिएको छ ि िाि V उत्तिदाभयत्त्व ि घोर्णामा िीत-पूवुक हस्ताक्षि िरिएको छ?   
 

2. के तपाईंको पभहचानको दस्तावेजको प्रभतभलभपलाई संलग्न िरिएको छ?   
 

3. के सबै बच्चा(हरु)को पभहचानको दस्तावेजको प्रभतभलभप संलग्न िरिएको छ?   
 

4. यभद बच्चा तपाईंको सन्तान होइन िने, के तपाईलें बच्चा साँिको तपाईंको सम्बन्धलाई आवेदन फािमको िाि III मा उपयनक्त सहायक प्रमाणहरूले (पभहचानको दस्तावेज ि 

बच्चा को बनबा/आमाको अननमभत पत्रको प्रभतभलभप) उले्लख िननु िएको छ? 
  

 

5. के तपाईंले तपाईंको हङकङको पत्राचाि ठेिाना प्रदान िननु िएको छ?   
 

6. र्ाकबाट आवेदन भदन, के तपाईलें EDB को भठक पत्राचाि ठेिाना (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) लेख्नन िएको छ ि खाम बाभहि भचठीलाई मेभलङ 

िनु पयाुि मूयको भटकट टााँस्नन िएको छ? कृपया कम िनक्तानी िएको भचठीहरू हङकङ पोस्टद्वािा खािेज िरिने कन िालाई ध्यान िननुहोस्।  
  

 

7. के तपाईंले पूिा िरिएको आवेदन फािमको एउटा फोटोकपी प्रभतभलभप िाख्नन िएको छ?   
 

      

 




