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قابل اطالق ہے۔ یدرخواست کے حوالے سے بھ یےتک موثر ہے اور کنڈرگارٹن داخلہ پاس کے ل  2023اگست  31سے  2022ستمبر  1فارم   یہنوٹ: 
EDB 193E

 درخواست  یےسند کے ل ڻریشنخاطر رجس ی داخلہ ک ٹنکنڈرگار 
  کے مابین   2022ستمبر اور نومبر    )والدین سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اپنے بچہ )بچوں( کے لیے 

میں پڑھنا چاہ    (K1)اسکول سال میں نرسری کالس  24/2023  درخواست جمع کروائیں جو کہ

رہے ہیں(

( یےکے ل یپلسڻ ) 

( یںدرخواست فارم پُر کرنے سے قبل رہنما نکات کا بغور مطالعہ کر ل ی)براہ مہربان  یں مناسب باکس پر دائرہ لگائ یبرائے مہربان # 

ہے  یاری٭ پُر کرنا اخت     )یںذکر کر یںم  III ثبوتوں کے ساتھ حصہ ی متعلقہ معاونت یبراہ مہربان یا ہے  ی سے ہونا ضرور یںوالدہ م یا کے والد   بچےگزار کو  ی عام طور پر عرض(گزار کے کوائف یعرض Iحصہ 

خطاب٭  .1 یے استعمال کے ل ی دفتر  عزیزہ 3 محترمہ 2 جناب  1 #  

 نام انگریزی میں  .2
 یبکردہ ترت   یانب  یںم  یزدستاو  یشناخت  ینہبع(

)یںم

نام چینی میں  .3

قسم اور نمبر  یک  یزدستاو یشناخت .4
کے  B رہنما نکات کے حصہ یبراہ مہربان(

)یںسے رجوع کر یراپ 1.3

# A HKID کارڈ نمبر: ( ) 

B دستاویز نمبر:_____________________ دیگر شناختی دستاویز  : ___________________ 

○1  

A 

یدائشسال پ .5 Y T 

گھر کا پتہ  .6 یٹ فل  X بالک منزل 

عمارت کا نام 4 

گاؤں /یٹاسڻ

کا نمبر و نام  یگل ○5

ضلع F M 

عالقہ  # 1 HK 2 KLN 3 NT 

7. HKخط و کتابت یںم 
ہے   یہ یساگھر پتہ ج یہاگر  ی)برائے مہربان

( یںچھوڑ یتو اسے خال

یٹ فل  بالک منزل 

○2  

عمارت کا نام H 

گاؤں /یٹاسڻ S 

کا نمبر و نام  یگل N 

ضلع  U 

عالقہ  # 1 HK 2 KLN 3 NT 

نمبر  ٹیلیفونرابطہ  یمقام .8 (گھر) (موبائل٭)
یے " وصول کرنے کے لیقتصد یدرخواست ک"

کے کوائف  بچے/بچوں II حصہ
افراد خانہ کے کوائف    یگردرخواست دے چکے د  یپہلے ہ یاوالے بچے/بچوں  ینےدرخواست نہ د یےداخلہ پاس کے ل ٹنبرائے داخلہ کنڈرگارٹن داخلہ/کنڈرگار یفکیٹسرٹ ڻریشنرجس(

)یںہ یںنہ یضرور

1.a. ( ی )الزم یںم یزینام انگر 
 یبکردہ ترت یانب یںم یزدستاو  یشناخت ینہبع(

)یںم

○3  

A E S 

b. یںم ینینام چ B F R 

c. قسم و نمبر یزدستاو یشناخت  
 رہنما نکات کے حصہ یمہربانبرائے (

Bیںسے رجوع کر 2.3 یراکے پ(

# A HK: نمبر  یفکیٹسرٹ یدائشپ ( ) 

B HKID:  کارڈ نمبر ( ) 

C یز دستاو یشناخت  یگرنمبر_____________________ :د یزدستاو : ___________________ 

C G 3 

D H 

d. یدائش پ یختار Y   M D ○6  

e. گزار سے رشتہ  یعرض # A  بچہ B یگر د  ( حصہ  یبرائے مہربان  III یںکر  یصثبوتوں کے ساتھ تخص   یمتعلقہ معاونت  یںم ) 0 T V 

f. یےاسکول سال جس کے ل  

ہ رہے یںدرخواست دے
مہربان( حصہیبرائے کے نکات کےBرہنما

)یںسے رجوع کر 2.1 یراپ

# C 2023/24  اسکول سال E 2022/23  اسکول سال 

○8  

g. درخواست   یےجماعت جس کے ل

یںدے رہے ہ  
)منتخب اسکول سال کے تعلق سے  یںم f آئڻم(

# N جماعت  ینرسر(K1) L جماعت  ی  ادن(K2) U جماعت ی  اعل(K3) F M 

2.a. ( ی )الزم یںم یزینام انگر 
 یبکردہ ترت یانب یںم یزدستاو  یشناخت ینہبع(

)یںم

○4  

A E S 

b. یںم ینینام چ B F R 

c.  قسم و نمبر یزدستاو یشناخت
 B رہنما نکات کے حصہ یبرائے مہربان(

)یںسے رجوع کر 2.3 یراکے پ

# A HK: نمبر  یفکیٹسرٹ یدائشپ ( ) 

B HKID:  کارڈ نمبر ( ) 

C یز دستاو یشناخت  یگرد:نمبر_____________________  یزدستاو : ___________________ 

C G 3 

D H 

d. یدائش پ یختار Y   M D ○7  

e. گزار سے رشتہ  یعرض # A  بچہ B یگر د  ( حصہ  یبرائے مہربان  III یںکر  یصثبوتوں کے ساتھ تخص   یمتعلقہ معاونت  یںم ) 0 T V 

f. یےاسکول سال جس کے ل 
 یں درخواست دے رہے ہ

 Bرہنما نکات کے حصہ یبرائے مہربان(

)یںسے رجوع کر 2.1 یراکے پ

# C 2023/24  اسکول سال E 2022/23  9○ اسکول سال  

g.  درخواست    یے جماعت جس کے ل

یںدے رہے ہ   
)منتخب اسکول سال کے تعلق سے   یں م  f آئڻم (

# N جماعت  ینرسر(K1) L جماعت  ی  ادن(K2) U جماعت ی  اعل(K3) F M 

edithwychow
文字方塊
(Urdu)
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EDB 193E 

  معلومات یخاص خاندان  یگرد IIIحصہ
  

   

کے    بچے  یبرائے مہربان  یںکر  یصتخص  ی اپنے رشتہ ک  یکے ساتھ مہربان  بچے ہے، تو برائے    یںنہ  جو آپ کا بچہ   یںرکن کے کوائف بھرے ہ  یسے ا  ی کس  یںمIIاگر آپ نے حصہ

ہے، تو برائے    یرنگرانیآپ کے ز  بچےاور    یں،جا سکتے ہ  یےک  یںنہ  یشپ  یزاتدستاو  ی۔ اگر اس طرح کیںفراہم کر  ینقل بھ  یخط ک  یدہ   یاراور اخت  یزدستاو  یشناخت  یوالد/والدہ ک

  یںثبوت فراہم کر یمتعلقہ معاونت یمہربان

استعمال کے   یدفتر 

یےل  

 
 

 

○10  
 

 
     

 

 

 _________________________________________________________________________ (یںکر یصتخص یکے ساتھ رشتہ )برائے مہربان بچے
 

 
 

7 
 

 
 

      

      

   زبان یخط و کتابت ک IVحصہ
      

زبان  یخط و کتابت ک  .1  # C ینیچ  E یزی انگر  
 

  
      

      

   اور اعالن ینال  یذمہ دار Vحصہ
      

  سے   18/2017سال  سکولا  جو  ہے  کی  نافذ(  گا  جائے  کہا“ اسکیم”  بعد  کےاس    جسے )  سکیما  تعلیم (KG) کنڈرگارٹن  نے  گا  جائے  کہا"متحکو HKSAR“بعد  کےجسے اس    حکومت   کیعالقہ    نتظامیا  مخصوص  کانگہانگ   .1

 کے(  گا  جائے  کہا  “بچہ    ”پر  ورط  جتماعیا  یا  نفرادی ا  بعد  کے اس    جسے( )ہیں  گئی  ی د  میں II حصہ  کے  فارماس    کیتفصیالت  جس( )منحصرین)منحصر  میرے  مطابق  کے“ اسکیم”کو  حکومت HKSAR چونکہ۔  ہے  موثر

  میں   “لیےاس  ”ہے  کرنا  کاری   عمل  پراور اس    کرنا  غور  پر(  گا  جائے  کہا ”AP“ بعد  کے اس    جسے)  “پاس  خلہدا   کنڈرگارٹن”  یا(  گا  جائے  کہا ”RC“ بعد  کےاس    جسے)  “داخلہ  کنڈرگارٹن  برائے  یفکیٹسرٹ  جسڻریشنر”  لیے

  کرتی / کرتا تفاقا سےاور اس عترافا  کااس  ہے گیا لکھا جو میں 10سے  2شقوں  یک یلذ  ہذا یعہ( بذرہیں کی فراہم میں I حصہ کے فارماس  تفصیالت میری کہ  پر وراس ط ہے کیا ستخطد نیچے کے ستاویزاس د نے جس یعنی،)

 ۔ ہوں

  

      

  یتی ل/ یتال  ی ہذا ذمہ دار   یعہبذر  یںہے۔ م  یااور مکمل طور پر سمجھ ل  یاکہا جائے گا( کو غور سے پڑھ ل  “رہنما نکات”)جسے اس کے بعد    “برائے کنڈرگارٹن داخلہ  یفکیٹسرٹ  یشندرخواست برائے رجسڻررہنما نکات بابت  ”نے    یںم .2

کے    بچےاور    یکروں گا/گ  یلتعم  یک  یاتتقاضوں اور ہدا  یگراور اس طرح کے د  یالتکردہ تقاضوں اور تفص  یانب  یںم) ہے   ی سکتجا    یک  یمترم  یعےکے ذر  مت حکو HKSAR وقت فوقتا  یںکہ اس م  یساج“ (رہنما نکات”ہوں کہ  

 جائے گا۔  یاک  ی جار یعےحکومت کے ذر HKSAR شرائط سے متعلق وقتا فوقتا یاس کے استعمال ک یادرخواست  یےکے ل AP یا RC یںجنہ یبناؤں گا/گ یقینیکرنے کو  یلتعم

  

      

   ۔“ اسکیم”کے تحت احاطہ ہو ڻریشنرجس یںم KG بخش یرنفعغ یاہل مقام یے تحت کس“ اسکیم”پر الگو ہوتا ہے جس کا  بچےاہل  یسےصرف ا AP یا RC ہوں کہ یاور اتفاق کرتا/کرت یسمجھتا/سمجھت یںم .3
    

اور   یںکو دہراتے ہ یولخاص ل  ی۔( اپنے بچوں کو کسیرہوغ یلی،تبد یعوامل، اسکولوں ک یخاندان یفیات،ک ی انفراد ینظر )مثالً، بچوں ک یشامور کے پ یذات ینسال ہے۔ اگر والد 3مدت  یدرستگ ی، کRCہوں کہ  یسمجھتا/سمجھت یںم .4

  یشصورت حال کے پ  یہے۔ خصوص یجمع کرانا ہوت یسسے قبل مکمل اسکول ف یکڻوت یک ی سبسڈ یجانے وال ی کے تحت د اسکیمکو  ینتو والد یں،کرتے ہ یےکے ل تسالوں سے زائد مد 3مدت کا انتظام  یک KG یےلہذا اس کے ل

  ی خصوص ی جن ک یمدنظر رکھے گ (EDB)پر  یادبن یسک یبائ یسک یےکے ل باءدرخواست کو ان طل یک یعتوس یںمدت م ی ک یدرستگ ی ک RC۔  یںدرخواست دے سکتے ہ یےکے ل یعتوس یںمدت م یک یدرستگ یک RC یننظر، والد

جانب سے    ی(، کغیرہدان، و  یاتنفس  ینکلدان، کل  یاتنفس یمتعل  یکاٹیرسٹ،سائ  یڈیاٹریشن،)مثالً، پ  یشنلپروف   یا  یکڻیشنرپر  یڈیکلگزار کو متعلقہ ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر، متعلقہ رجسڻرڈ م  ی۔ عرضیںہ  یہوت  یاتضرور

 ضرورت ہے۔ یک یمتعل KG یےسالوں سے زائد مدت کے ل ینت ی اور بچے کو عموم یںہ یاتضرور یخصوص  یہو کہ بچے ک یگئ یک یقتصد یںرپورٹ، جس م ینہتخم کردہ ی جار

  

    

  یے پورے ماہ کے ل  بچےطور پر، اگر    ی۔ عمومیں ہ  یہوت  یناکالسز ل  یںمطالعہ ہو کو اس ماہ م  یرز  یںمKG جو کہ  بچےاہل    یکا   یے،کے ل  یرقم وصول  یکKG -یمکے ساتھ اسک  ی سبسڈ  یماہ ک  یکہوں کہ ا  یسمجھتا/سمجھت  یںم .5

 KG جاتا ہے کہ اس یاسے تقاضا ک ینوالد ی؛جائے گ  یک یںجمع نہ یںمKG متعلقہ ی وہ سبسڈ ی طالبت علم ک یےحاضر ہو(، تو اس ماہ کے ل یرغ یںدنوں م سکولتمام ا یںمخصوص ماہ م  ی کہ کس یعنیحاضر ہو )  یراسکول سے غ

  یماریب  یےمخصوص حاالت ہوں )مثالً پورے ماہ کے ل یہے۔ اگر کوئ  یاگ  یاک  خلبچے کو دا  یںادا کرے کہ جس م  یساسکول ف  ی سے قبل پور  یکڻوت  ی ک  ی کے تحت سبسڈ اسکیم   یجانے وال  یظاہر ک  یںمFees Certificate“”کے  

 ادیکو انفر  یس۔ ہر ک یںکو درخواست دے سکتے ہ EDB یےکے ل  ی (، اسکولز سبسڈیطپر مح  یامکے ماہ کے تمام اسکول ا  ی حاضر  یرکے ملنے پر )غ  یدرس  یثبوت ک  یزی سے جوازات اور دستاو  ین(، تو والدی حاضر   یرکے باعث غ

 رکھا جائے گا۔   یںکو مدنظر نہ یفراہم یک ی سبسڈ یںم یسزہے، تو ان ک یسفر پر مشتمل ہوت ی حاضر  یرغ یپورے ماہ ک یوں کبچےنظر رکھا جائے گا۔ تاہم، اگر  یشپر پ یرٹسم

  

      

اس کے    یں)جنہ   یاںنمائندگ   یگئ  یجانب سے ک  یری م  یا  یعہذر  یرےاور اس درخواست کے تعلق سے وقتافوقتا م   یزاتدستاو   یفراہم کردہ معلومات، معاونت  یعہذر  یرےہوں کہ م  یتید /یتااور ضمانت د  یتیل/یتال  ی ہذا ذمہ دار  یعہبذر  یںم .6

 پر کرے گا۔  یادبن یمعلومات ک ی درخواست پر عمل کار  EDB ہوں کہ یسمجھتا/سمجھت یں۔ میںہ کملطور پر "معلومات" کہا جائے گا( درست اور م یبعد اجتماع
  

      

کرنے   یلتعم یشرائط ک یاور اعالن ک ی اس ذمہ دار  یںاگر م (II) یاہے؛  یاگ  یافراہم ک  یزغلط دستاو یاگر کوئ یاگمراہ کن ہے  یا یردرستغ  ینمائندگ یگئ ی جانب سے د یری م یا یعہذر یرےم یںاور اعالن م ی ذمہ دار اس  (I) اگر .7

طور پر کالعدم کر    ی استحقاق ہوگا کہ وہ اس درخواست کو فور  یہ حکومت کو   HKSAR ہے،تو  یرکھت  یںم HKSAR اور اعالن  ی حکومت اس ذمہ دار  یرجوطاقت، حقوق اور عالج کے بغ  یسیا  یہوں، کس  یناکام رہتا/رہت  یںم

 ۔ یمقدمہ کا سزاوار ہوں گا/گ ی فوجدار  یامقدمہ اور/  یںکو کالعدم کر دے؛ اور  م AP یا RC کہ معاملہ ہو سکتا ہے، فور طور پر یساج یا،دے، 

  

      

   :ہوں کہ یہوں اور اتفاق کرتا/کرت یسمجھتا/سمجھت یںم .8
      

I. جائے گا  یا( کو استعمال کیتسم  یڻاڈ  یکے ذات  بچےخود کے اور   یرے)م  یڻآڈ  یسے فراہم کردہ ذات  یعہاس درخواست کے ذر (i) یقکرنے اور تصد  ی اس کے تعلق سے فراہم کردہ معلومات پر عمل کار  یااور/  یںاس درخواست م 

 استفسار سے نمڻنے کے مقصد سے؛ (iii) اور یے،کے ل یقسے متعلق اعداد و شمار اور تحق یمتعل(ii) یے،کرنے کے ل
  

    

II. ی معاونت یامعلومات  یحسب تقاضا اس طرح ک یںہے۔ اگر م یگئ ی" کے طور پر کیاری "اخت یصتخص یجن ک یےہے، سوائے ان معلومات کے ل یہے، الزم یاگ یاتقاضا ک یںکہ اس فارم م یسافراہم، ج یک یڻاڈ یذات یعہذر  یرےم  

 ہے؛ یتجا سک یمسترد ک یا یرکھ یںدرخواست التوار م یری ہوں، تو م یرہت/ رہتاناکام  یںنقل( فراہم کرنے م یک یزاتدستاو ی)مثالً شناخت یزاتدستاو
  

    

III. EDBیا  یمتنظ  ی،شخص، کمپن  یکو کس  یڻاڈ  یجمع کردہ ذات HKSAR اور ان  یوروحکومت کے محکمہ/ب KGs یا  یماس تنظ  یںہے؛ م   یاگ  یاکا داخلہ ہے/ جہاں منتقل ک   بچے  یںپر منکشف کر سکتا ہے جس م HKSAR 

 کر ے؛ ی کو جار  EDB یڻاڈ یطالب کے ذات یااور/  یرام یےمقصد کے ل یکردہ کس یانب یں( مI) یراگرافہوں جو اوپر پ یتید /یتاد  ی رضامند یکو بھ یوروحکومت کے محکمہ/ب
  

    

IV. اور اصول   22اور    18  یکشنکے اصول س  1  یڈول( کے ش486کا باب    ین)ہانگ کانگ کے قوان  یہ( اعالمی )رازدار  یڻاڈ  ی۔ تاہم، ذاتیںہ یںنہ  یقابل واپس  یزاتدستاو  یجمع کردہ سبھ  یںہوں کہ اس درخواست م  یسمجھتا/سمجھت  یںم

 EDB درخواست یہے، اس طرح ک یحاصل کر سکتا/سکت یبھ یںنقل  یک یڻاڈ یکرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ اپنے ذات یدرستگ  یںکرنے اور اس م حاصل یتک رسائ  یڻاگزار کو اپنے فراہم کردہ ڈ یعرض یں،مطابقت م یک 6

 اور  یے؛چاہ یہون یںشکل م یری کے نام تحر

  

    

V. یںم  یت، درخواست سم  یکرنے ک  یحاصل کرنے اور درستگ  یسے متعلق استفسارات، رسائ  یڻاڈ  یجمع کردہ ذاتEDB  یٹ سائ  یبو policy/index.html-https://www.edb.gov.hk/en/privacy  یپر موجود "رازدار  

 ہوں۔  ی" سے رجوع کر سکتا/سکتیسیپال
  

      

 یسخکے سامنے ناقابل تن یارعدالتوں کے بالشرکت والے دائرہ اخت یحکومت ہانگ کانگ کHKSAR اور یںجائے گا، م یاکے مطابق اس کا مفہوم اخذ ک یانتظام ہو گا اور انہ یرکے ز یناور اعالن ہانگ کانگ کے قوان ی ذمہ دار یہ .9

 گے۔  یںخم کر یمطور پر سرتسل
  

    

   ہے  یاکو مکمل طور پر سمجھ ل یوںاور اعالن کے تحت اپنے فرائض اور ذمہ دار ی اور اس ذمہ دار  یاشرائط کو بغور پڑھ ل یاور اعالن ک ی نے اس ذمہ دار یںم .10
      

   
 

گزار کے دستخط یعرض :            
            

 Y   M   D      :تاریخ
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جانچ فہرست  یدرخواست جمع کرنے ک  

      

   ہے؟ یاگ یااور اعالن پر مناسب طور پر دستخط کر د  یذمہ دار V اور حصہ یاگ یاسے مکمل کر د یقےدرخواست فارم درست طر یاک .1
 

   ہے؟  یگئ ینقل منسلک کر د یک  یزشناخت دستاو ی آپ ک یاک .2
 

   ہے؟  یگئ ینقل منسلک کر د یک یزدستاو یکے شناخت بچے  یسبھ یاک .3
 

نقل(    ی خط ک یدہ   یاراور اخت  یز دستاو  یکے والد/والدہ کے شناخت بچےثبوتوں )  یمتعلقہ معاونت  یںم  IIIآپ نے درخواست فارم کے حصہ  یاہے، تو ک  یںنہآپ کا بچہ    بچے اگر   .4

 ہے؟  یکر د یصتخص ی کے ساتھ اپنے رشتہ ک بچےکے ساتھ 

  
 

   ہے؟  یاخط و کتابت کا پتہ فراہم کر د یںآپ نے ہانگ کانگ م یاک .5
 

ہے    یکر د  ینشاندہد  یک  (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) کے درست ڈاک پتہ  EDB آپ نے  یاک  یے،درخواست کے ل  یعہڈاک کے ذر .6

گ کانگ ڈاک کے  کو ہان  آئڻمز ڈاک    ی بھ  یکے حامل کس   یگی کہ کم ادائ  یںنوٹ کر ل  یہے؟ برائے مہربان  یاٹکٹ لگا د  ی لفافہ پر کاف  یے کے ل  یجنےڈاک بھ  یعہ اور درخواست بذر

 جائے گا   یاتلف کر د یعہذر

  
 

   ہے؟  یرکھ ل   یفوٹو کاپ یکا  یآپ نے مکمل کردہ درخواست فارم ک یاک .7
 

      

 




