(Nepali)
किन्डरगार्टे न भनाािो दर्ाा प्रमाणपत्रिो आवेदनिो लाकग कनदे शन
नोर्टहरू
(यो निर्दे शि िोटहरू 1 सेप्टेम्बर 2022 र्दे खि 31 अगस्ट 2023 को बीचमा पेस
गररएका आवेर्दिहरूकालानग लागु हुिेछ)

महत्वपूणा नोर्टहरू
⚫ िृपया आवेदन फारम पुरा भनुा अकि यस कनदे शन नोर्टहरूिो सबै अनुच्छेदहरूलाई ध्यान कदएर पढ् नुहोस्।
⚫ “किन्डरगार्टे न भनाािोलाकग दर्ाा प्रमाणपत्र” (यस पश्चार्् “RC” भनी सम्बोधन गररएिो)िोलाकग आवेदन एि पररवार-जनि
आवेदन हो। हरे ि पररवारलाई आफ्नो पररवारिो सबै योग्य बच्चाहरूिालाकग एि मात्र आवेदन फारम भना सु झाव कदइन्छ। यकद
एि बच्चा हङिङमा कशक्षा हाकसल गना सक्छन्, र्र यस अनु दानिोलाकग योग्य छै नन् भने, कशक्षा ब्यूरोले त्यस पश्चार्् सम्बन्धिर्
बच्चा िोलाकग एि “किन्डरगार्टे न भनाा पास” (यस पश्चार्् “AP” भनी सम्बोधन गररएिो) जारी गनेछ।
⚫ आवेदिले प्रदान गररएिो व्यन्धिगर् जानिारीलाई कशक्षा ब्यूरोले RC / AP िो आवेदनलाई प्रसोधन गना प्रयोग गने छ।
आवेदिहरूलाई स्मरण गराइन्छ कि यकद प्रदान गररएिो प्रकर्कनकधत्व गलर् वा भ्रामि रहेमा वा यकद गलर् दस्तावेज प्रदान
गररएिो भएमा; वा उनीहरूले उत्तरदाकयत्त्व र िोषणािो (अर्ाार्, आवेदन फारमिो भाग V िो) िुनै पकन व्यवस्र्ालाई पालना
गना नसिेमा, सम्बन्धिर् पक्षले यस आवेदनलाई र्ुरुन्तै खारे ज गने हिदार रहन्छन् वा, मामलािो अनुरूप, र्ुरुन्तै जारी भएिो
RC / AP खारे ज गना सक्ने छन्; र आवेदिहरू िानु नी मुद्दा र/वा आपराकधि अकभयोगिो भागी हुन सक्ने छन्।

A - सामान्य जानिारी
1.

किन्डरगार्टे न कशक्षा नीकर्

1.1

हङकङ नवशे ष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकार (यस पश्चात् “HKSAR सरकार” भिी सम्बोधि गररएको)ले नवनवध पक्षहरूमा KG नशक्षाको गुणस्तर
सुधािन नवनभन्न उपायहरू सनहत नकन्डरगाटन ि (KG) नशक्षा योजिा (यस पश्चात् “योजना” भिी सम्बोधि गररएको)लाई 2017/18 स्कुल वषनर्देखि
प्रभावकारी रुपमा लागु गरे को। “योजिा” को सीमा नभत्र HKSAR सरकारले स्थािीय गैर-िाफा-मु लक (NPM) KGs मा आधा-नर्दिको सेवालाई
समेट्िे गरी आधारभूत अिुर्दाि प्रर्दाि गिेछ जसले गर्दान हरे क योग्य KG बच्चाहरूलाई (िसनरी(K1), लोवर KG (K2) र अप्पर KG (K3)
क्लासहरू समानवष्ट) लाभ प्रर्दाि हुिेछ। जिसं ख्या िीनत अिु रूपको श्रम शखिको सम्भाव्यतालाई िोल्िकोलानग, पुरा -नर्दि र लामो पु रा-नर्दि
सेवाहरू नर्दइरहे का योग्य KGsलाई यस्ता सेवाहरू अझ धेरै नकफायती र्दरमा प्रर्दाि गिनलाई हौसला नर्दि, अनतररि संसाधिहरू प्रर्दाि गररिे
छ।

1.2

यस “योजना”मा हिस्सा हिन योग्य हुनिाई, KGs िरू NPM हुनु पर्द छ र हिक्षा ब्यूरोिे (EDB) प्रकािन गरे को मापर्ण्डको KG अनु रूपको
रिे को पुहि भएको पाठ्यक्रम राख्नु पनेछ, जसमा हसद्ध रुपमा गुणस्तरीय KG हिक्षा प्रर्ान गरे को ट्र याक रे कर्द रिे को छ। KGs िरूिे हििे ष
योग्यता मापर्ण्ड पहन पूहतद गनुद पनेछ जस्तै हिक्षक योग्यताका आिश्यकतािरु, हिक्षक-हिद्यार्थी अनुपात, स्कुि हिसको स्तर, आहर्। कृपया
यस “योजना”मा सिभागी बन्ने KGs बारे र अन्य हििरणिरूका िृ स्तृत जानकारीकािाहग EDBको िेबसाइट् (www.edb.gov.hk) िे नुदिोस्।

2.

2023/24 िो स्कुल वषािो लाकग KGs मा K1 क्लासहरूिो भनाा व्यवस्र्ा

2.1

हङकङमा KGs लाई आफ्िो लचकता र नवनवधताको आधारमा वनणनत गररएको छ, जस अन्तगनत अन्य सनहत, स्थािीय/गैर-स्थािीय,
NPM/प्राइभेट स्वतन्त्र KGs, साथै अन्य नवनभन्न प्रकारका सेवाहरू प्रर्दाि गिे हरू पर्दन छि्। अनभभावकहरूले आफ्िा बच्चाहरूकालानग
उिीहरूको आवश्यकता अिुरूपको KGहरूको छिोट गिन सक्छि् जबनक KGs मा बच्चा भिान को निणनय गिे अनधकार रहे को हुन्छ। यस
“योजिा” अन्तगनत, EDB ले 2023/24 स्कुल वषनकोलानग KGs हरूमा K1 क्लासहरूकालानग भिान व्यवस्थाहरू (यसपश्चात् “2023/24 K1
भिान व्यवस्थाहरू” भिी सम्बोधि गररएको) लागु गिे काम जारी राख्ने छ, जसको उद्दे श्य KGsहरूको भिान प्रनियालाई सुचारू रुपले सञ्चालि
गिन सनजलो पािन र अनभभावकहरूलाई आफ्िा बच्चाहरूकालानग एक KG स्थाि नछट्टै सुरनक्षत गिन सहयोग गिे हो। 2023/24 स्कुल
वषनकोलानग एउटा योजिा-KG मा एक K1 क्लासमा भिान कलानग आफ्िा बच्चाहरूकालानग आवेर्दि नर्दि इच्छा भएका अनभभावकहरूले निम्न
राखिएका प्रनियाहरू पालिा गिुन पर्दन छ। यो प्रनिया यस “योजिा” मा सहभागी हुिे सबै NPM KGs हरूलाई लागू हुिेछ।

2.2

अहभभािकिरूिे से प्टेम्बर र्े खी नोभेम्बर 2022 मा एक RC कोिाहग EDB मा आिेर्न गनुद पनेछ। सबै आिश्यक जानकारी र र्स्तािेजिरू
सहितको आिेर्न प्राप्त भए पश्चात्, EDB िे “योजना” अनु रूप योग्य आिेर्किरूका आिेर्न प्रिोधन गनद र उनीिरूिाई अनुर्ान RC जारी
गनद र्ाक मािदत साधारणतया: छ र्े खी आठ साता हिने गर्द छ। यहर् एक बच्चा िङकङमा हिक्षा िाहसि गनद सक्छन्, तर RC प्राप्त गनद अयोग्य
छन् भने, EDB त्यस पश्चात् एक योजना-KG मा र्ताद र भनाद गनद सम्बन्धित बच्चा कोिाहग AP जारी गनेछ, तर सम्बन्धित अहभभािकिरूिे
अनुर्ान हर्नु अहिको सम्पूणद स्कुि Fees Certificate भएको KG को हिसको पत्रमा र्े खाइए अनुरूपको “योजना” अन्तगदत भु क्तानी गनुद
पनेछ।

2.3

अनभभावकहरू आफ्िा बच्चाहरूको RC मा आवेर्दि गिनकोलानग चानहिे योग्यताको बारे मा निनश्चत िभए पनि वा AP मा आवेर्दि गिन चाहे मा,
उहााँ हरूले अिुच्छेर्द 2.2 मा लेखिएका आवश्यकताहरूलाई पालिा गिुन पर्दन छ र RC (यस पश्चात् RC कोलानग आवेर्दि भिी सम्बोधि गररएको)मा
आवेर्दि गिुन पर्दन छ। EDB ले सम्बखित आवेर्दिको योग्यतालाई जााँ च गिेछ र बच्चा निखि एउटा RC वा AP जारी गिेछ।
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2.4

EDB ले हङकङमा नशक्षा प्राप्त गिन सक्ने हरे क बच्चा लाई एउटा RC वा AP (यस पश्चात् र्दतान र्दस्तावेज भिी सम्बोधि गररएको) जारी गिेछ र
सबै योजिा-KGs ले एक वैध र्दतान र्दस्तावेज भएका बच्चा(िरु) हरूलाई मात्र भिान गिन पाउिे छि्।

2.5

RC लाई केन्धिकृत र्ताद हमहतिरूमा K1 को र्दतान कोलानग प्रयोग गररिे छ (अथान त 5 र्दे खि 7 जिवरी 2023)। RCको प्रशोधि समयले गर्दान ,
अनभभावकहरूले RC कोलानग आवेर्दिहरू EDB लाई निलोमा 30 िोभे म्बर 2022 सम्ममा बुझाइ सक्नु पिेछ। अन्यथा RC / AP लाई K1 र्दतान को
केन्धिकृत र्ताद हमहतिरू भन्दा अगानि जारी गररिे छै ि।

2.6

अनभभावकहरूले KGs बाट उिीहरूको प्रनिया, अन्तवान तान व्यवस्थाहरू, आवेर्दि नफ, आनर्द सनहका स्कुल-आधाररत भिान प्रणाली बारे बुझ्िु
पिेछ। उहााँ हरूले नवशे ष KGs द्वारा निधान रण गररएका आवश्यकता अिु रूप भिान कोलानग आवेर्दि फारम नलिु पिेछ र आवेर्दि नर्दिु पिे छ। KGs
ले अनभभावकहरूलाई 16 किसे म्बर 2022 अगानि भिान आवेर्दि पररणाम बारे सूनचत गिे छि् ।

2.7

भनाद को जानकारी(िरू) प्राप्त भए पश्चात्, अहभभािकिरूिे, सचेतना पूणद हकहसमिे सोचहिचार गरे पहछ, र्ताद कोिाहग एउट्ा KG छान्नु पनेछ।
उिााँ िरूिे र्ताद प्रहक्रया पुरा गनद केन्द्रिकृत दताा मिमत (अर्ाात 5 दे न्द्रि 7 जनवरी 2023) को अिहधमा RC / AP बुझाउनु पनेछ र KG मा र्ताद
हिको भुक्तानी गनुद पनेछ। यो उपाय भिेको एक बच्चालाई एकै पटक धेरै स्थािहरूमा होनििं ग गिनबाट रोक्नको लानग हो, जसले अरू
बालबानलकाहरूलाई असर गिन सक्दछ ।

2.8

EDB बाट जारी RC / AP लाई बच्चा र्दतान भएकै KG मा राख्िु पिे छ। यनर्द बच्चा केन्धिकृत र्ताद हमहतिरू पनछ भिान भएमा, उसले/उिले तब
पनि र्दतान कोलानग RC / AP बुझाउिु पिेछ। यनर्द कुिै अनभभावकले एक KG मा र्दतान गरे पनछ स्कुल पररवतन ि गिन चाहन्छि् भिे, उसले/उिले
उि KGबाट RC / AP नफतान नलिु पिेछ र र्दतान र्दस्तावे जहरू बच्चा सरे र जाि लागे को KGमा र्दतान कोलानग बुझाउिु पिे छ। एक KGबाट RC /
AP नफतान पाए पश्चात, सम्बखित KG ले उि बच्चा कोलानग स्थाि आरनक्षत गिे छै ि। साधारणतया: बच्चा र्दतान गिन KG लाई भुिािी गररएको
र्दतान नफ नफतान गरराँ र्दै ि।

2.9

EDB ले K1 भेकेन्सी जािकारीलाई फेब्रु अरी 2023 को सुरुर्दे खि जारी गिेछ (अथान त केखिकृत र्दतान नमनतहरू पनछ)। यनर्द आवश्यक परे मा,
अनभभावकहरूले EDB को वेबसाइट, क्षेत्रीय नशक्षा कायान लयहरू र EDB को हटलाइि माफनत यो जािकारी प्राप्त गिन सक्नु हुन्छ।

3.

RC िो आवेदनिोलाकग योग्यर्ा मापदण्ड

3.1

बच्चा(िरु) अनिवायन रुपमा निवासको अनधकार, जनमिको अनधकार वा नि:सतन रुपमा बस्न एक वैध अिु मनत भएका (बस्ने अवनधको सीमा बाहे क)
हङकङको निवासीहरू पिेछ (कृपया भाग B को अिु च्छेर्द 2.3 मा सूचीबद्ध भएका उपयुि सहायक र्दस्तावेजहरू प्रर्दाि गिुनहोस्) ।

3.2

2023/24 स्कुल वषनमा KG क्लासहरूमा हानजर हुिे बच्चा(िरु) 31 निसेम्बर 2020 वा सो नमनत भन्दा अगानि जन्मेको हुिु पर्दन छ।
2022/23 स्कुल वषनमा KG क्लासहरूमा हानजर हुिे बच्चा(िरु) 31 निसेम्बर 2019 वा सो नमनत भन्दा अगानि जन्मेको हुिु पर्दन छ।
िृपया नोर्ट गनुाहोस् कि जनवरी 1, 2021 वा सो कमकर् भन्दा पछाकि जन्मेिा बच्चा(हरु) RC मा आवेदन कदन योग्य छै नन्।

3.3

हभहजट् हभसा, र्ु ई-तिी हनकास पहमदट् िा हिद्यार्थी हभसािरू मात्र भएक बच्चा(िरु) र िा जसका प्रायोजकिरू हिद्यार्थी-हभसा / भ्रमण-हभसा
धारकिरू हुन् RC मा आिेर्न गनद योग्य छै नन्।

3.4

6 वषन पु ग्न लागेका बच्चाहरूले साधारणतया: प्राथनमक स्कुलहरूमा पि् िु पर्दन छ। प्राइमेरी एकको भिान सम्बखि सोधपु छकालानग अनभभावकहरूले
EDB को नवद्यलय स्थािहरू आवं टि नवभागको िम्बर 2832 7700 मा वा EDB को 24-घण्टे टे नलफोि सोधपुछ प्रणालीको िम्बर 2891 0088 कल
गिन सक्नु हुन्छ। अनभभावकहरूले आफ्िा बच्चा आउाँ र्दो स्कुल वषन मा एउटा KG मा भिान भएको र्दस्तावेजी प्रमाण र अनभभावकद्वारा आउाँ र्दो
वषनको से प्टेम्बरमा आफ्िा बच्चाहरू प्राइमेरी एक भिान मा सहभागी िभएको घोषणा सनहत RC कोलानग EDB ले नवचार गिन एउटा आवे र्दि नर्दि
सक्ने छि्।

3.5

“योजिा” अिुरूप KGs मा भिान हुि हरे क बच्चा साँग एउटा वैध र्दतान र्दस्तावेज हुिु पिे हुाँ र्दा, EDBले हङकङमा नशक्षा प्राप्त गिन हकर्दार तर RC
जारी गिन िसकेर अयोग्य हुाँ र्दा “योजिा” अन्तगनत अिुर्दाि प्राप्त गिन िसक्ने बच्चा(िरु)लाई एउटा AP जारी गिेछ। AP हुिे हरूले “योजिा”
अन्तगनत र्दतान हुि र एक KG मा भिान हुि पाउिे छि्, तर उिीहरूका अनभभावकहरूले अिुर्दाि नर्दिु अनघको सम्पूणन स्कुल भएको KG को Fees
Certificate र्दे िाइए अिु रूपको “योजिा” अन्तगनत भुिािी गिुन पिे छ।

4.

RC िोलाकग भनाा प्रकिया

4.1

भिान प्रनियाहरू तल र्दे िाइएका छि्:
आवेर्दि फारम बुझाउिे तररकाहरू
(a) आवेर्दकहरूले पुरा गररएको आवेर्दि फारम र उपयुि सहायक र्दस्तावेजहरू िाकद्वारा पयान प्त मूल्यको नटकट रािेर
Kindergarten Administration 2 Section, EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) बुझाउि सक्नु हुन्छ;
(b) आवेर्दकहरूले िाम नभत्र आवेर्दिका र्दस्तावेजहरू राख्न सक्नु हुन्छ, जसमा अगानिबाट नसल लगाएर “Application for Registration
Certificate for Kindergarten Admission” ले िेर EDB को 14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong
Kong मा रहे को िरप-इि बक्सामा EDBको कायान लय समय (कायान लय समय: सोमबार र्दे खि शुिबार 8:30 a.m. र्दे खि 1:00 p.m., 2:00
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p.m. र्दे खि 6:00 p.m., शनिबार, आइतबार र सावनजनिक नबर्दाहरूको नर्दि बन्द हुिे)मा हाल्ि सक्नु हुिेछ; वा
(c) आिेर्किरूिे अन-िाइन मािदत आिेर्न िारम बुझाउन सक्दछन् (url: https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)।

↓
माहर्थका हिहध (a ) र (b ) द्वारा बुझाइएका हनिेर्निरुिाई, EDB िे आिेर्न िारमिरूमा रान्धखएका आिेर्कको मोबाइि िोन नम्बरमा SMS
पठाएर िा आिेर्किरूिाई एक आिेर्न प्रान्धप्तको हचठी जारी गरे र आिेर्किरूकािाहग “Acknowledgement of Application” आिे र्निरू
प्राप्त गरे को हर्नबाट् 10 कायाद िय हर्निरू हभत्र जारी गनेछ। यहर् आिेर्किरूिे EDB मा आफ्नो आिेर्न िारम बुझाएको तीन साता हभत्र
कुनै प्रान्धप्तको सूचना पाउनु भएन भने, EDBको नम्बर 3540 6808 / 3540 6811 मा िा को 24-िण्टे स्वचाहित ट्े हििोन सोधपुछ प्रणािीको
नम्बर 2891 0088 मा कि गरे र आिेर्न प्राप्त भएको बुझ्न सक्नु हुन्छ जसिे गर्ाद गित/असिि हितरणिे हुन सक्ने हििाइबाट् बच्न सक्ने न्धथर्थहत
रिोस्।
नोट: SMS िार्ात आफ्नो आवे दन प्राप्त भएको सूचना पाउन आवेदकहरूले आवेदन र्ारिहरूिा एक वै ध स्र्ानीय िोबाइल र्ोन
नम्बर मदनु पने छ। अन्यर्ा, EDB ले आवेदकहरूलाई डाक िार्ात आवेदन प्रान्द्रप्त मचठी जारी गनेछ।
माहर्थका हिहध (c) द्वारा बुझाइएका हनिेर्निरुिाई , यहर् तपाईं भहिष्यको सन्दभदको िाहग एक स्वीकृहत ईमे ि प्राप्त गनद चािानुहुन्छ भने कृपया
तपाईंको ईमेि ठे गाना प्रर्ान गनुद िोस् ।

↓
सबै आवश्यक जािकारी र प्रर्दाि गररएका र्दस्तावेज सनहतका आवे र्दिहरू प्राप्त गरे पनछ, EDB ले साधारणतया: आवेर्दिको प्रशोधि गिन छ
र्दे िी आठ हप्ता नलिेछ र योग्य आवेर्दकहरूलाई RC / AP िाक माफनत जारी गिेछ। कुिै आवे र्दकले अन्य पुरक जािकारी प्रर्दाि गिुन पिे
खस्थनत भएमा को जािकारी पनछ गराइिे छ र यस्तो खस्थनतमा, उहााँ हरूको पूरक जािकारी प्रनतको प्रनतनिया अिु रूप प्रशोधि समय लम्बाइिे
छ।
नोर्ट: यकद RC/ AP K1 दर्ाािोलाकग केन्द्रिकृत दताा मिमतहरूमा प्रयोग हुने भएमा, अकभभाविहरूले RC िोलाकग आफ्नो आवेदनहरू
EDB लाई अन्धन्तम कमकर् 30 नोभेम्बर 2022 कभत्र बुझाइ सक्नु पनेछ। अन्यर्ा RC / AP केन्द्रिकृत दताा मिमतहरू भन्दा अगाकि
साधारणर्या: जारी हुने छै न।
4.2

उपयुक्त सिायक र्स्तािेजिरू सहित पुरा भररएका आिेर्न िारम एउट्ा खाममा पयााप्त िू ल्यको मटकट टााँसेर EDB लाई डाक िार्ात सो
आवेदन पु न: पठाउन समकने छ (कृपया असिि हितरणबाट् जोहगन पयाद प्त मू ल्य भुक्तानी भएको सुहनहश्चत गनुदिोस्)ॐ। कुनै पहन अपयाद प्त
भुक्तानी भएको हचठीिरू िङकङ पोस्टद्वारा खारे ज गररने छ, र त्यस्तो न्धथर्थहतमा EDB आिेर्निाई प्रिोधन गनद असमर्थद रिनेछ।) EDB को
ठे गाना यस हनर्े िन नोट्को पृष्ठ को तल्लो भागमा रान्धखएको छ। यस्तोमा एक हिकल्प भनेको आिेर्किरू आिेर्न र सिायक र्स्तािेजिरू
पहन “Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission” िेन्धखएको हसि भएको खाम हभत्र राख्न सक्नु हुनेछ र
त्यसिाई माहर्थ अनुच्छेर् 6 मा हििरणमा भए अनु रूप EDB को र्र प-इन बक्सामा EDB को कायादिय समय (कायाद िय समय: सोमबार र्े न्धख
िुक्रबार 8:30 a.m. र्े न्धख 1:00 p.m., 2:00 p.m. र्े न्धख 6:00 p.m., िहनबार, आइतबार र सािदजहनक हबर्ािरूको हर्न बन्द हुने)मा िाल्न सक्नु
हुनेछ। आिेर्किरूिे अन-िाइन मािदत आिेर्न िारम बुझाउन सक्दछन् (url: https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/) । हििरणका
िाहग कृपया माहर्थ अनु च्छेर् 4.1 मा िे नुदिोस्।

4.3

फ्याक्स वा इमे लबाट आवे र्दि फारमको नफतीलाई खस्वकार गररिे छै ि।

4.4

नसफाररस गररएको आवेर्दि अवनध तल राखिएका छि् (2023/24 मा KG क्लासहरूमा हानजर हुिे बच्चा(िरु)कालानग लागू हुिे):
अपेकक्षर् KG भनाा समय

कसफाररस गररएिो आवेदन समय

2023/24 को स्कुल वषनको सुरुवात

सेप्टेम्बर र्दे खि िोभेम्बर 2022

2023/24 स्कुल वषनको सुरुवात भएपनछ

भिान / र्दतान भन्दा छ र्दे खि आठ साता अकि

KG क्लासहरूमा हानजर हुि सुरु गरे का र स्कुल वषन सुरु भएको केही समय पनछ RC कालानग आवेर्दि गरे र RC / AP जारी भएका बच्चा(िरु)
ले योग्य KGs मा उिीहरूले आवे र्दिहरू नर्दएको स्कुल वषन नभत्र भिान हुि पाउिे छि्। योग्य KG मा पढ् न सम्बन्धिर् बच्चा िो वैध अवकध
त्यसै अनुरूप िर्टाइने छ र आवेदनिो मकहनालाई RC / AP मा आवेदनिो मकहनालाई ररर्पूवाि कनकदा ष्ट गररने छ।
4.5

आवेर्दिमा प्रर्दाि गररएका जािकारीमा पररवतनि:
यनर्द आवेर्दकहरूद्वारा नर्दएका जािकारीमा कुिै पररवतनि भएमा (जस्तै, िाम) वा यनर्द आवेर्दकहरूले आफ्िो बुझाएको आवेर्दिहरूसाँग सम्बखित
रहे र आवेर्दि प्रशोधिको चरणमा पररवतनि वा अन्य सहायक जािकारी नर्दि चाहे मा, उहााँ हरूले EDB लाई नलखित रुपमा शीघ्र जािकारी गराउिु
पिेछ। EDB लाई कुिै पनि पररवतनिको बारे मा सो पररवतनि भएको नमनत र्दे खि 30 क्यालेन्डर नर्दि भन्दा बिी ििाघ्ने गरी थाहा नर्दिु पिेछ। यस
नलखित जािकारीलाई ररतपूवनक सनह गररएको हुिु पिेछ र उपयुि सहायक र्दस्तावेजहरू सनहत EDB लाई बुझाइिु पिेछ। आवश्यक पर्दान,
EDBले आवेर्दिलाई प्रशोधि गिन आवेर्दकबाट थप जािकारी पनि माग्न सक्ने छ। यनर्द आवेर्दकहरूले आवश्यक जािकारी थप जािकारीको
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अिुरोध गरे को नमनतर्दे िी 30 क्यालेन्डर नर्दि नभत्र प्रर्दाि गिन असफल भएमा यस्ता आवेर्दिहरू स्वचानलत रुपमा अमान्य हुिे छि्। एकै आवेर्दकबाट
धैरै आवेर्दिहरू आाँ उर्दा आवेर्दिको प्रशोधि गिन निलाई हुि सक्छ।
4.6

पुि:जााँ चकोलानग आवेर्दि:
यनर्द आवेर्दकहरू आफ्िो जााँ चको पररणामसाँग असहमत भएमा, उहााँ हरूले नलखित रुपमा EDBलाई पु ि:जााँ चको निखि पररणाम आएको
जािकारी पाएको 30 क्याले न्डर नर्दि नभत्र आवेर्दि नर्दिु पिेछ, जसमा लागु भएसम्म नवस्तृत रुपमा औनचत्य र र्दस्तावेजी प्रमाणहरू पनि प्रर्दाि
गिुन पिेछ।

4.7

अन्य आनथनक सहायताकोलानग आवेर्दि:
4.7.1 यस“योजना”अन्तगदत, HKSAR सरकारिेयोग्यथर्थानीयNPM KGs िाईअनुर्ानप्रर्ानगनेछ।अभािग्रस्तपररिारिरूिेकामकाजी
पररिाररहिद्यार्थीहिहियसिायताएजेन्सी(WFSFAA) कोहिद्यार्थीहिहियकायाद िय(SFO) माआहर्थदकसिायताकोिाहगहकन्डरगाट्े न
तर्था बािक िे रचाि केि हि राित (“KCFRS”) मा छु ट्टै  र हकन्डरगाट्द न हिद्यार्थीिरूका स्कुि सम्बन्धित खचदकािाहग अनुर्ान
(“अनुर्ान-KG”) माआिेर्नहर्नसक्ने छन्।योग्यKG हिद्यार्थी-आिेर्किरूिाईKCFRS (यहर्िागूभएमा)रअनुर्ान-KG अन्तगदत
िुल्कछु ट्प्रर्ानगररनेछ।माहर्थकाहिहियसियोगयोजनािरूकोिाहगआिेर्नहर्नेपररिारिरूिे उक्तयोजनाअनुरूपकोयोग्यता
आिश्यकतािरूमा भर पनुद पने छ। नयााँ  आिेर्किरूिे पूरा गरे को “Household Application Form for Student Financial
Assistance Schemes (2023/24)” SFO िाई अनिाइन पेस िा हुिाक मािदत अगस्ट 2023 र्े न्धख सकेसम्म चााँ र्ो हिताद  गनुदपछद ।
आिेर्निारम, आिेर्नप्रहक्रयारसम्बन्धितयोजनािरूकोहििरणिरूWFSFAA कोिेबसाइट्मािेिापानदसहकन्छ।
4.7.2 आफ्िा KGs मा 2023/24 स्कुल वषन मा भिान हुि लागेका बच्चाहरूकालानग व्यापक सामानजक सुरक्षा सहायता प्राप्त गरररहे का
अनभभावकहरूले, अन्य नप्र-प्राइमरी बच्चाहरुका अनभभावकहरूले जस्तै, EDB मा RC कोलानग आवे र्दि नर्दि पिेछ, जसले गर्दान एक
योग्य NPM KG मा “योजिा” अन्तगनत र्दतान कोलानग चानहिे र्दस्तावे जको रुपमा प्रयोग गिन सनकिे हुन्छ।

5.

व्यन्धिगर् िार्टािो व्यवस्र्ा/प्रयोग

5.1

आवेदनलाई पुरा र सत्यर्ापूणा र्ररिाले भने र सबै सहायि दस्तावेज प्रदान गने कजम्मेवारी आवदे ि िो हो। आवेदिहरूलाई पृष्ठ 6
मा “Checklist for Submission of Application”मा जान स्मरण गराइन्छ जसले गदाा आवेदनिोलाकग आवश्यि सहायि दस्तावेजिो
सूची र्यार हुने िुरा सुकनकश्चर् रहोस्। EDB ले आवेदिले कदएिो जानिारी अनुरूप बच्चा(हरु)िो योग्यर्ालाई मू ल्याङ्कन गने छ।
अपयााप्त जानिारीले प्रशोधनमा कढलाइ ल्याउन सक्छ वा आवेदनहरूलाई समेर् र्प प्रशोधनिोलाकग अयोग्य बनाउन सक्दछ, जस
पररणाम स्वरूप EDB द्वारा आवेदन रद्द समे र् हुन सक्दछ।

5.2

यस आवेर्दिमा राखिएका व्यखिगत िाटा र EDB को अिुरोधमा प्रर्दाि गररएका कुिै पनि अनतररि जािकारी (जस्तै, हराएका पनहचाि
र्दस्तावेजहरू)लाई सम्बखित HKSAR ब्यूरो/नवभागहरूमा निम्न उद्देश्यकालानग िु लासा गररिेछ:
➢

यस अिेर्नको प्रिोधन र प्रमाणीकरण गने गहतहिहधिरूकािाहग, जसमा अन्य उपयु ि HKSAR सरकार ब्यूरो/नवभागहरू
(जस्तै, आप्रवासि नवभाग)को िाटाबेसमा आवेर्दक र बच्चा को व्यखिगत िाटा नमलाउिे सनहत पर्दन छ;

➢

तथ्याङ्क र अिुसिाि सम्बखित उद्देश्यहरूमा; र

➢

सोधपुछ सम्हाल्िे उद्देश्यमा।

5.3

आवेर्दक र बच्चा को प्रर्दाि गररएका व्यखिगत िाटालाई अन्य HKSAR सरकारको ब्युरो/नवभागहरूसाँग र अन्य सम्बखित स्कुलहरूसाँ ग मानथको
अिु च्छेर्द 5.2 मा भनिएका उद्देश्यहरूकालानग िु लासा गिन सनकिे छ; वा आवेर्दकले यस्ता िु लासा गिन नर्दएको सहमनतको हकसम्म; वा कािु ि
अिु रूप यस्ता िु लासा गिन अनधकार र आवश्यकता रहे सम्म।

5.4

कुिै पनि गलत तथ्य, जािकारीमा चुक वा गलत साधिको व्यवस्थाले अयोग्यता वा सम्भानवत अनभयोग ल्याउि सक्नेछ।

5.5

यस आवेर्दिसाँग सं लग्न भएका सबै र्दस्तावेजहरू नफतान गिन सनकिे छै ि। यद्यनप, व्यखिगत िाटा (गोपनियता) अध्यार्दे श (हङकङका
कािु िहरूको अध्याय 486) को अिुसूची 1को भाग 18 र 22 तथा नियम 6 को अन्तगनत रहे र, एक आवेर्दकसाँग आफूले प्रर्दाि गरे को िाटामा पहुाँ च
गिे र सुधार गिे अनधकार रहे को छ। उिले/उसले उपयुि प्रशासनिक शु ल्क भुिािी गरे र आफ्िो व्यखिगत िाटाको प्रनतनलनप पनि प्राप्त गिन
सक्ने छि्। यस्ता अिुरोधलाई नलखित रुपमा EDB प्रनत सम्बोधीत गिुन पररिे छ।

6.

सोधपुछ

6.1

आवेर्दकहरू “योजिा” र RC आवेर्दिहरूसाँग सम्बखित नववरणहरूकालानग EDB को वेबसाइट www.edb.gov.hk मा जाि सक्नु हुिेछ।
व्यखिगत आवेर्दिहरूका सोधपु छकालानग EDB को िम्बर 3540 6808 / 3540 6811 मा वा EDB को 24-घण्टे टे नलफोि सोधपुछ प्रणालीको
िम्बर 2891 0088 मा कल गिन सक्नु हुिेछ।
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B - आवेदन फारम िसरी पुरा गने बारे नोर्टहरू
कृपया स्पष्ट रुपमा िालो वा कनलो मसीले फारम भिुनहोस् र भाग I र्दे खि V आवेर्दिमा र निर्दे शि िोटहरूमा वणनि गरे का निर्दे शिहरू अिुरूप पुरा
गिुनहोस्।

भाग 1

आवेदििो कववरणहरू

1.1

आवेर्दकले भनवष्यको सञ्चारकोलानग “Title” जिाउिे छिोट गिन सक्नेछि्।

1.2

आवेर्दकले उसको/उिको अंग्रेजी र नचनियााँ िाम आफ्िो पकहचानिो दस्तावेजमा दे खाइएिा िममै राख्िु पिेछ। यनर्द बच्चा(िरु) तपाईंको
आफ्िै सन्ताि/सन्तािहरू होइि/होइिि् भिे, तपाईंले उि बच्चा(िरु)साँगको सम्बि उल्ले ि गिुन पर्दन छ र एक अखियारी पत्र सनहत
बच्चा(िरु)को बुबा/आमाको पनहचाि र्दस्तावे जका प्रनतनलनपहरू पनि प्रर्दाि गिुन पर्दन छ। यनर्द आवेर्दक र्दस्तावेजहरू प्रर्दाि गिन सक्नु सक्दै िि् र
उि हिद्यार्थी(हरू) वतनमािमा उिकै अनभभाविमा रहे का छि् भिे, कृपया उनचत सहायक प्रमाणहरू प्रर्दाि गिुनहोस् । यनर्द बच्चा(िरु)लाई
हङकङमा अस्थायी रुपमा बस्ने अनधकार रहे को छ भिे, आवेर्दकहरू बच्चा(िरु)को प्रायोजक पनि हुिु पिेछ (अथान त, आनश्रत(हरू))।

1.3

आवेर्दकले आफ्िो हङकङ पनहचाि (HKID) कािन िम्बर राख्िु पर्दन छ र उसको/उिको वैध HKID कािन को प्रनतनलनप पनि बुझाउिु पिे छ। यनर्द
HKID कािन उपलब्ध भएि भिे, आवेर्दकले “Other Identity Document” भागलाई भिुन पिेछ र अन्य वैध पनहचाि र्दस्तावे जहरूका प्रनतनलनप
बुझाउिु पिेछ (जस्तै, मुख्य भू मी पनहचाि कािन , यात्रा र्दस्तावे ज, आनर्द)।

1.4

पत्राचार ठे गािा अनिवायन रुपमा हङकङको क्षेत्र नभत्र हुिु पिेछ। यनर्द आवेर्दक हङकङमा बस्दै िि् भिे, कृपया घरको ठे गािा
बाहे क पत्राचारकोलानग हङकङको एक ठे गािा प्रर्दाि गिुनहोस्, अन्यथा यसले गर्दान आवेर्दकलाई पररणाम िाक माफनत पठाउि
निलो हुिे खस्थनत आउि सक्नेछ।

भाग II
2.1

बच्चा(हरु)िो कववरण

नववरण भिन लानगएका बच्चा(िरु)ले अनिवायन रुपमा अिु च्छेर्द भाग A को 3.1 र 3.2मा राखिएका योग्यता मापर्दण्ड पूनतन गिुन पिे छ। अिुकुल KG
तहहरूमा भिान गिन बच्चाको न्यू ितम उमेरलाई तल सं लग्न गररएको छ:
2023/24 स्कुल वषनमा KGs हरूमा उपखस्थत हुिे

क्लास

बच्चाहरूिो 31 अगस्ट 2023 मा उमेर

िसनरी (अथान त K1)

न्यू ितम उमेर 2 वषन र 8 मनहिा (31.12.2020 मा वा त्यो भन्दा अगानि जन्मेको)

लोवर KG (अथान त K2)

न्यू ितम उमेर 3 वषन र 8 मनहिा (31.12.2019 मा वा त्यो भन्दा अगानि जन्मेको)

अप्पर KG (अथान त K3)

न्यू ितम उमेर 4 वषन र 8 मनहिा (31.12.2018 मा वा त्यो भन्दा अगानि जन्मेको)

2022/23 स्कुल वषनमा KGs हरूमा उपखस्थत हुिे

क्लास

बच्चाहरूिो 31 अगस्ट 2022 उमेर

िसनरी (अथान त K1)

न्यू ितम उमेर 2 वषन र 8 मनहिा (31.12.2019 मा वा त्यो भन्दा अगानि जन्मेको)

लोवर KG (अथान त K2)

न्यू ितम उमेर 3 वषन र 8 मनहिा (31.12.2018 मा वा त्यो भन्दा अगानि जन्मेको)

अप्पर KG (अथान त K3)

न्यू ितम उमेर 4 वषन र 8 मनहिा (31.12.2017 मा वा त्यो भन्दा अगानि जन्मेको)

2.2

अंग्रेजी र नचनियााँ िाम आफ्िो पनहचािको र्दस्तावे जमा र्दे िाइएका िममै राख्नु पदा छ।

2.3

बच्चाको हङकङ निवासी खस्थनतलाई प्रमानणत गिन, आवेर्दकलेबच्चाको हङिङ जन्म प्रमाणपत्रिो प्रकर्कलकप (“Established” शब्द सनहत
“Status of Permanent Resident” भागमा र्दे िाइएको हुिु पर्दन छ) बु झाउिु पिेछ।
यनर्द यो उपलब्ध िभएमा वा हङकङ जन्म प्रमाणपत्रमा “Not Established” लेखिएमा, आवे र्दकले बच्चा(िरु)को निम्न वैध पनहचाि
र्दस्तावेजहरूका प्रनतनलनप बुझाउिु पिेछ (हङकङ जन्म प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप सनहत, यनर्द उपलब्ध भएमा)(a) हङकङ नवशेष प्रशासनिक क्षेत्र (HKSAR) पुि:प्रवे श पनमनट;
(b) नभसा उद्देश्यहरूकालानग HKSAR पनहचािको र्दस्तावेज (पृ ष्ठ 1 र्दे खि 3);
(c) HKSAR पासपोटन ;
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(d) हङकङ स्थायी पनहचाि कािन ;
(e) एक-तफी निकास पनमनट र नभसा उद्देश्यहरूकालानग HKSAR पनहचािको र्दस्तावे ज;
(f) HKSAR सरकारद्वारा जारी भएको प्रवेश पनमन ट वा अन्य र्दे शहरु/क्षेत्रहरूद्वारा जारी यात्रा र्दस्तावेजहरू जसमा हङकङमा कुिै बस्ने शतन
नबिा (बस्ने अवनधको सीमा बाहे क) बस्ने वैध अिुमती; वा
(g) HKSAR मा रहि पाउिे पनमनट (ID235B)।
यनर्द बच्चा को पनहचाि र्दस्तावे ज मानथको वगन (f) वा (g) को अन्तगन त पछन भिे, आवेर्दक र बच्चा ले आफ्िो वैध यात्रा र्दस्तावेजहरूको प्रनतनलनप
EDB लाइ समेत र्दे िाउिु पिेछ (जसको पृष्ठहरूमा बाहकको नववरण, HKSAR सरकारको आप्रवासि नवभागद्वारा जारी गररएको सबैभन्दा
पनछल्लो नभसा लेबल र आप्रवासि नवभागद्वारा जारी गररएको सबै भन्दा पनछल्लो अवनधको आवेर्दक र बच्चा को कािु िी रुपमा वैध मा रहि
“Permission to remain” छाप हुिु पर्दन छ)।

भाग III

अन्य कवशेष पाररवाररि जानिारी

बच्चा(िरु) तपाईंको आफ्िै सन्ताि/सन्तािहरू होइि/होइिि् भिे, तपाईंले उि बच्चा(िरु)साँगको सम्बि उल्ले ि गिुन पर्दन छ र एक अखियारी
पत्र सनहत बच्चा(िरु)को बुबा/आमाको पनहचाि र्दस्तावे जका प्रनतनलनपहरू पनि प्रर्दाि गिुन पर्दन छ। यनर्द यस्ता र्दस्तावेजहरू प्रर्दाि गिन सक्नु हुाँ र्दैि,
र उि बच्चा(िरु) वतनमािमा तपाईंकै अनभभाविमा रहे का छि् भिे, कृपया उनचत सहायक प्रमाणहरू प्रर्दाि गिुनहोस्।

3.1

भाग IV

पत्राचारिो भाषा

आवेर्दकले पत्राचारको भाषामा गोलो लगाउिु पर्दन छ। यनर्द कुिै सं केत िनर्दएमा, EDB ले आवर्दे कद्वारा पत्राचार गर्दान अिेर्नमा प्रयोग भएको
भाषालाई साभार गिेछ।

4.1

भाग V

उत्तरदाकयत्त्व र िोषणा

5.1

कृपया निर्दे शि िोटहरूमा राखिएका अिुच्छेर्दहरू पि् िुहोस् र आवेर्दि फारमको भाग V उत्तरर्दानयत्त्व र घोषणामा राखिएको िाली स्थािमा
आफ्िो हस्ताक्षर नर्दिुहोस्। EDB ले यो भागमा यथोनचत प्रकारले हस्ताक्षर िगरे मा आवेर्दिलाई प्रशोधि गिे छै ि।

5.2

आवेर्दकले पररकशष्ट मा राखिएको पुरा गररएको फारमको िमू िालाई साभार गिन सक्नु हुिेछ।

C - जारी गररने RC / AP बारे नोर्टहरू
RC / AP “योजिा” अन्तगनत एक योग्य KG मा बच्चा(िरु)लाई भिान गिे एक र्दतान र्दस्तावेज हो। RC / AP को लागु अवनध योग्य बच्चा(िरु)ले
आवेर्दि गरे का कक्षाहरू र स्कुल वषन, वैध बसाइको अवनध र EDB ले आवेर्दि प्राप्त गरे को नमनतमा आधाररत रहे र निधान रण गररन्छ। यसको लागु
अवनध साधारणतया 1 र्दे िी 3 वषन हुिे गर्दन छ। यसका नववरणहरू निम्न टे बलमा र्दे िाइएको छ:

1.1

2023/24 स्कुल वषािोलाकग आवेदन
भनाा हुने र्ह

RC / AP िो लागु अवकध

िसनरी (अथान त K1)

2023/24 स्कुल वषनको सुरुवातबाट 2025/26 स्कुल वषनको अन्त्य सम्म

लोवर KG (अथान त K2)

EDB ले आवेर्दि प्राप्त गिुनपिे नमनतर्दे खि 2024/25 स्कुल वषनको अन्त्य सम्म

अप्पर KG (अथान त K3)

EDBले आवेर्दि प्राप्त गिुनपिे नमनतर्दे खि 2023/24 स्कुल वषनको अन्त्य सम्म

2022/23 स्कुल वषािोलाकग आवेदन
भनाा हुने र्ह

RC / AP िो लागु अवकध

िसनरी (अथान त K1)

EDBले आवेर्दि प्राप्त गिुनपिे नमनतर्दे खि 2024/25 स्कुल वषनको अन्त्य सम्म

लोवर KG (अथान त K2)

EDBले आवेर्दि प्राप्त गिुनपिे नमनतर्दे खि 2023/24 स्कुल वषनको अन्त्य सम्म

अप्पर KG (अथान त K3)

EDBले आवेर्दि प्राप्त गिुनपिे नमनतर्दे खि 2022/23 स्कुल वषनको अन्त्य सम्म

कृपया ध्यान मदनुहोस् मक RC भएका हरे क योग्य बच्चा अमधकति तीन स्कुल वर्ाहरूकालामग योग्य KG(s) िा लगातार पढ् नकोलामग
योग्य छ। साधारणतया: वैध अवमध लम्ब्याउने गरराँ दैन। यमद अमभभावकहरूले व्यन्द्रिगत धारणाले गदाा आफ्नो बच्चाहरूलाई मनमित
स्तरिा मतनीहरूको अध्ययन दोहोयााउन अमन KG मिक्षा प्राप्त गना 3 वर्ा भन्दा बढी लाग्ने व्यवस्र्ा गदा छन् भने (जस्तै, बच्चाको
व्यन्द्रिगत अवस्र्ा, पाररवाररक कारकहरू, स्कुलहरूिा पररवतान, आमद), अमभभावकहरूले अनुदानको घटौती गनुा अमघको सम्पू णा
स्कुल मर् भुिानी गनुा पदा छ। मविेर् पररन्द्रस्र्मतहरूिा, अमभभावकहरूले RC को लागु अवमध बढाउन आवेदन मदन सक्ने छन्।
मविेर् िैमक्षक आवश्यकता भएका मवद्यार्ीकोलामग िात्र प्रत्येक िािलाको मविेर्तािा आधाररत रहेर िात्र RC को वैध अवमधलाई
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मिक्षा ब्युरो EDB ले मवचार गने छ। आवेदकले बच्चाको मविेर् आवश्यकताहरूको र बच्चाको सािान्य तीन वर्ा भन्दा बढीको
अवमधसम्म KG मिक्षा मलनु पने आवश्यकताको पुमि गने गरी उपयुि प्रिाण प्रदान गनुा पनेछ, जस्तै, उपयुि दताा भएका िेमडकल
मचमकत्सक वा व्यवसायी (उदाहरण, मपमडमटि मसयन, िनोमचमकत्सक, िैमक्षक िनोवैज्ञामनक, न्द्रिमनकल िनोवैज्ञामनक, आमद) बाट एक
जााँच ररपोटा ।
यो बाहेि िुनै मकहनालाई योजना-KG लाई अनुदान प्रदान गना, त्यस KG मा अध्ययनरर् एि योग्य मवद्यार्ीले त्यस मकहनामा
क्लासहरूमा अकनवाया हाकजर भएिो हुनु पने छ। सामान्य रुपमा, यकद मवद्यार्ीहरू स्कुलबार्ट एि पूणा मकहनाभरी अनुपन्धस्र्र् रहेमा
(जसिो अर्ा, िुनै कवशेष मकहनािो सबै स्कुल कदनहरूमा अनुपन्धस्र्र् भएमा), त्यस्ता मवद्यार्ीिो सो मकहनािो अनुदान सम्बन्धिर्
KG लाई प्रदान हुने छै न; अकभभाविहरूले योजना अन्तगार् बच्चा भनाा भएिो KGिो “Fees Certificate” मा दे खाइएिो अनुदान
भन्दा पकहलेिो स्कुल कफहरूिो पूणा भुिानी गनुा पने छ। यकद त्यस्तो िुनै कवशेष पररन्धस्र्कर् आएमा (जस्तै, कबरामी भएर
मकहनाभरीलाई अनुपन्धस्र्र् भएमा), अकभभाविद्वारा त्यसिो औकचत्यहरू र दस्तावेजी प्रमाण (जसमा अनुपन्धस्र्र् मकहनािो सबै
स्कुल कदनहरू समावेश भएिो हुन्छ) प्राप्त भए पश्चार््, स्कुलले EDB बार्ट अनुदानिोलाकग आवेदन कदन सक्छन्। हरे ि मामलालाई
व्यन्धिगर् गुण अनुरुप कवचार गररने छ। र्र, यकद पूणा-मकहनािो अनु पन्धस्र्कर्मा भ्रमण सन्धम्मकलन भएमा, त्यस्ता मामलामा अनुदानिो
कवचार हुने छै न।
1.2

EDB ले आवेर्दकलाई पररणाम बारे िाक माफनत जािकारी नर्दिे छ। RC / AP आवेर्दकको आवास/हङकङ पत्राचार ठे गािामा िाक गररिे हुाँ र्दा,
आवेर्दकले आवेर्दि फारममा आवास/हङकङ पत्राचार ठे गािा सनह रहे को सुनिनश्चत गिुन पर्दन छ। यनर्द आवेर्दकले आवास/हङकङ पत्राचार
ठे गािामा आवेर्दिको र्दौराि पररवतनि गरे मा, EDB यस्तो पररवतनिलाई हुिे नबनत्तकै िबर गराउिु पिे छ। अन्यथा RC / AP आवेर्दकलाई िाक
िहुि सक्छ र आवेर्दकले यसबाट आउिे कुिै पनि सम्भानवत पररणामलाई बेहोिन पिेछ, जसमा KGsमा भिान हुि असमथन हुिे खस्थनत समेत पिन
सक्दछ।

1.3

RC / AP मा हािी वा क्षनत भएमा EDB को िम्बर 3540 6808 / 3540 6811मा वा EDB को 24-घण्टे टे न लफोि सोधपु छ प्रणालीको
िम्बर 2891 0088 मा ररपोटन गिु न पिे छ जसले गर्दान EDB ले त्यो RC / AP लाई रद्द गिन सक्दछ। िारे ज भएको RC / AP, पनछ
भे न टएमा पनि, KGs मा र्दतान गिन र्दस्तावे ज को रुपमा स्वीकायन हुाँ र्दै ि। आवे र्द कहरूले EDB बाट RC / AP लाई शु ल्क नतरे र पु ि :
जारी गिन आवे र्द ि गिन सक्ने छि् ।

*******************************************************************************************
आवेदन बु झाउनिालाकग जााँचसूची (कृपया कायन

पुरा भए अिुरूपका बक्सामा सनह निशाि राख्िुहोस्)

1. के आवेर्दि फारम सनह तररकाले भररएको छ र भाग V उत्तरर्दानयत्त्व र घोषणामा रीत-पूवनक हस्ताक्षर गररएको छ?
2. के तपाईंको पनहचािको र्दस्तावेजको प्रनतनलनपलाई संलग्न गररएको छ?
3. के सबै बच्चा(िरु)को पनहचािको र्दस्तावेजको प्रनतनलनप संलग्न गररएको छ?
4. यनर्द बच्चा तपाईंको सन्ताि होइन भिे , के तपाईंले बच्चासाँ गको तपाईंको सम्बिलाई आवे र्दि फारमको भाग III मा उपयु ि
सहायक प्रमाणहरूले (पनहचािको र्दस्तावे ज र बच्चाको बु बा/आमाको अिु मनत पत्रको प्रनतनलनप) उल्ले ि गिुन भएको छ?
5. के तपाईंले तपाईंको हङकङको पत्राचार ठे गािा प्रर्दाि गिुन भएको छ?
6. िाकबाट आवेर्दि नर्दि, के तपाईंले EDBको नठक पत्राचार ठे गािा (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong)
लेख्िु भएको छ र िाम बानहर नचठीलाई मेनलङ गिन पयान प्त मू ल्यको नटकट टााँ स्नु भएको छ? कृपया कम भुिािी भएको
नचठीहरू हङकङ पोस्टद्वारा िारे ज गररिे कुरालाई ध्याि गिुनहोस् ।
7. के तपाईंले पूरा भररएको आवेर्दि फारमको एउटा फोटोकपी प्रनतनलनप राख्िु भएको छ?









………………………………………………………………………………………………………………………...................
िृपया सहायि दस्तावेजहरूिो प्रकर्कलकप सकहर्िो पूणा गररएिो आवेदन फारमलाई EDB मा अग्रेकषर् (फरवािा ) गनुा होला।

पत्राचार
ठे गािा
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परिशिष्ट
APPLICATION FOR REGISTRATION CERTIFICATE
FOR KINDERGARTEN ADMISSION


(For staple)

本 E
樣 PL
M
A
Part I
Particulars of Applicant
S
1. Title*
# 1

(Parents are required to submit an application between September and November 2022
for their child(ren) going to study in Nursery Class (K1) in the 2023/24 school year)

# Please circle the appropriate box

(Please read carefully the Guidance Notes before filling in the application form)

(normally the applicant must be the parent of the child or else please specify in Part III with relevant supporting proofs）

(in the same order as stated on the
identity document)

C H A N

Name in Chinese

4.

Identity Document Type & No. # A HKID Card No:
(please refer to para 1.3 of Part B of the
Guidance Notes)

5.

Year of Birth

6.

Home Address
Name of Building
Estate/Village

大

For Office Use

M A N

T A I

3.

陳

3 Miss

文
A

1 2 3 4 5 6 (7 )

B Other Identity Document: _____________________

1 9 8 2 Y
H
Flat

Area
7.

Floor

T S U I
T S U I

Y A N
M A N

K W A I

C H U N G

1 8

Block

2 KLN

3 NT

Flat

Floor

M

Block

2
○

M

H

Estate/Village
No. & Name of Street
District
# 1 HK

Local Contact Telephone No.

4

F

Name of Building

8.

1 0

X

H O U S E
E S T A T E

(please leave blank if it is the same as the
home address)

Area

A

5
○

# 1 HK

Correspondence Address in HK

Document No: ___________________

T

No. & Name of Street
District

1
○

E

Name in English

2 Ms.

PL

2.

Mr.

* Optional to fill in

2 KLN

S
N
U

3 NT

2 3 4 5 6 7 8 9 (home)

9 1 2 3 4 5 6 7 (mobile*)

Part II

SA

For receiving “Acknowledgement of Application”

Particulars of child(ren)

(particulars of other child(ren) not applying for or already applied for Registration Certificate for Kindergarten Admission /Kindergarten Admission Pass NOT required)

1.a. Name in English (mandatory)
(in the same order as stated on the
identity document)

b. Name in Chinese

C H A N

陳

大

M I N G

T A I

明

S 4 5 6 7 8 9 (0 )

本

c. Identity Document Type & No. # A HK Birth Certificate No:
(please refer to para 2.3 of Part B of the
Guidance Notes)

3
○

B HKID Card No:

(

)

A

E

S

B

F

R

C

G

3

D

H

C Other Identity Document: _____________________ Document No: ___________________

d. Date of Birth

e. Relationship with Applicant
f.

School Year Applying for

2 0 2 0 Y

# A Child

0 3 M

2 0 D

6
○

B Other (please specify in Part III with relevant supporting proofs)

# C 2023/24 school year

樣

T

V

E 2022/23 school year

(please refer to para 2.1 of Part B of the
Guidance Notes)

g. Class Applying for

0

8
○

# N Nursery Class (K1)

L Lower Class(K2)

U Upper Class (K3)

F

M

(with regard to the school year selected in item f)

2.a. Name in English (mandatory)

4
○

(in the same order as stated on the
identity document)

b. Name in Chinese

c. Identity Document Type & No. # A HK Birth Certificate No:
(please refer to para 2.3 of Part B of the
Guidance Notes)

B HKID Card No:

(

)

(

)

C Other Identity Document: _____________________ Document No:
d. Date of Birth
e. Relationship with Applicant
f.

School Year Applying for

Y
# A Child

M
B Other

D

S

B

F

R

C

G

3

D

H

7
○

0

T

E 2022/23 school year

(please refer to para 2.1 of Part B of the
Guidance Notes)

g. Class Applying for

E

___________________

(please specify in Part III with relevant supporting proofs)

# C 2023/24 school year

A

9
○

# N Nursery Class (K1)

L Lower Class(K2)

(with regard to the school year selected in item f)

Note: This form is valid from 1st September 2022 to 31st August 2023 and also applicable to application for Kindergarten Admission Pass.
EDB 193E
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7

U Upper Class (K3)

F

M

V

Part III

Other Special Family Information

If you have filled in Part II particulars of any child who is not a child of yours, please specify your relationship with the child. Please also provide
copy of the identity document and authorisation letter of the child’s father/mother. If such documents cannot be presented, and the child is now
under your guardianship, please provide relevant supporting proofs.

For Office Use

本 E
Relationship
樣 withPLthe child (Please specify) _________________________________________________________________________
M
Part IV SALanguage of Correspondence
1. Language of correspondence

Part V

# C Chinese

10
○

7

E English

Undertaking and Declaration

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (hereafter referred to as “HKSAR Government”) has implemented the kindergarten (KG) education
scheme (hereafter referred to as “Scheme”) with effect from the 2017/18 school year. As the HKSAR Government is to consider and process the application for a
“Registration Certificate for Kindergarten Admission” (hereafter referred to as “RC”) or “Kindergarten Admission Pass” (hereafter referred to as “AP”) for my dependent(s)
(particulars of whom are provided in Part II of this Form) (hereafter individually or collectively referred to as “Child”) according to the “Scheme”, I (that is, the undersigned
with my particulars being provided in Part I of this Form) hereby acknowledge and agree as set out in Clauses 2 to 10 below.

2.

I have carefully read and fully understood the “Guidance Notes on Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission” (hereafter referred to as “Guidance
Notes”). I hereby undertake that I shall comply with and ensure the Child will comply with all requirements and specifications set out in the “Guidance Notes” (as may
from time to time be amended by the HKSAR Government) and such other requirements and directions from time to time be issued by the HKSAR Government regarding
the application for and the conditions on use of the RC or AP.

3.

I understand and agree that the RC or AP is only applicable to the eligible Child covered under the “Scheme” for registration in an eligible local non-profit-making KG
under the “Scheme”.

4.

I understand the validity period of RC, in general, is 3 years. If the parents arrange for their children to repeat their study in certain level and hence receive KG education
for more than 3 years due to personal consideration (e.g. individual conditions of the children, family factors, changing schools, etc.), the parents have to pay full school
fee before deduction of subsidy under the Scheme. Under special circumstances, parents may apply for extension of the validity period of the RC. Application for
extension of the validity period of RC will only be considered by the Education Bureau (EDB) on a case-by-case basis for students with special needs. The applicant must
provide relevant proof, for example, an assessment report issued by the relevant registered medical practitioner or professional (e.g. paediatrician, psychiatrist, educational
psychologist, clinical psychologist, etc.), confirming special needs of the child and the need for the child to pursue KG education for a period longer than the normal three
years.

5.

I understand, for a Scheme-KG to be disbursed with subsidy for a month, an eligible student studying in that KG must have attended classes in that month. In general, if
students have been absent from school for an entire month (i.e. absent for all school days of a specific month), subsidy in respect of the student for that month would not
be disbursed to the KG concerned; parents are required to pay full school fees before deduction of subsidy under the Scheme as shown on the “Fees Certificate” of the KG
to which the child is admitted. If there are any special circumstances (e.g. absence due to illness for the entire month), upon receipt of justifications and documentary
proof (covering all school days of the absent month) from parents, schools may apply to the EDB for subsidy. Each case would be considered on its individual merits.
However, if the whole-month absence of students involves touring, disbursement of subsidy for these cases would not be considered.

6.

I hereby undertake and warrant that information, supporting documents supplied and representations (hereafter collectively referred to as “information”) made by me or on
my behalf from time to time in relation to this application are accurate and complete. I understand that the EDB will process the application based on the information.

7.

If (I) any representation given by me or on my behalf in this Undertaking and Declaration is incorrect or misleading or if a false instrument is provided; or (II) if I fail to
comply with any provisions of this Undertaking and Declaration, without prejudice to any powers, rights and remedies that the HKSAR Government may have under this
Undertaking and Declaration or in law, the HKSAR Government shall be entitled to immediately invalidate this application or, as the case may be, immediately invalidate
the RC or AP issued; and I may be liable to litigation and/or criminal prosecution.

8.

I understand and agree:

SA

M

PL

E

1.

I.

The personal data provided by means of this application (including the personal data of my own and the Child’s) will be used for (i) processing and verifying the
information provided in and/or in relation to this application, (ii) education-related statistics and research, and (iii) enquiry handling purpose;

II.

The provision of the personal data by me as required in this form is obligatory, except for the information that is specified as “optional”. If I fail to provide such
information or supporting documents as required (e.g. copy of the identity documents), my application may be held in abeyance or be rejected;

本

III. The EDB can disclose the personal data collected to any person, company, organisation or HKSAR Government department/bureau and the KGs that the Child is
admitted/transferred to; I also give consent to the organisation or HKSAR Government department/bureau concerned to release my and/or the Child’s personal data
to the EDB for any of the purposes stated in paragraph (I) above;
IV. I understand that all documents submitted in this application are not returnable. However, in accordance with Sections 18 and 22 and Principle 6 of Schedule 1 to
the Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486 of the Laws of Hong Kong), an applicant has the right to obtain access and make correction to the data provided
by him/her. He/she can also obtain copies of his/her personal data, such request should be addressed to the EDB in writing; and
V.

This Undertaking and Declaration shall be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong, I and the HKSAR Government shall irrevocably submit
to the exclusive jurisdiction of the Courts of Hong Kong.

樣

9.

Enquiries concerning the personal data collected, including the request to access and make correction, I may refer to the “Privacy Policy” of the EDB website at
https://www.edb.gov.hk/en/privacy-policy/index.html.

10. I have read the provisions of this Undertaking and Declaration carefully and fully understood my obligations and liabilities under this Undertaking and Declaration.

Signature of Applicant:
Date: 2

11
○

0 2 2 Y

0 9 M

2 1 D

Checklist for Submission of Application

1. Has the application form been correctly filled in and Part V Undertaking and Declaration duly signed?
2. Has copy of your identity document been attached?
3. Has copy of the identity document of all child(ren) been attached?
4. If the child is not a child of yours, have you specified your relationship with the child in Part III of the application form with relevant
supporting proofs (copy of the identity document and authorisation letter of father/mother of the child)?
5. Have you provided the correspondence address in Hong Kong?
6. For application by post, have you written the correct postal address of the EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) and
affixed sufficient postage to the envelope for mailing the application? Please note any underpaid mail items will be disposed of by the
Hongkong Post.
7. Have you retained a photocopy of the completed application form?
EDB 193E
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