(Punjabi (Indian))

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟ੍ੀਜਿਕੇਟ੍ ਲਈ ਅਰਿੀ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ
ਜਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟ੍ਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ

(ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅੰ ਕ 1 ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ

'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

⚫ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਅਰਜੀ ਪੂਰੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੈਰਾ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ|
⚫ “ਕਿਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਕਿਿੇਟ” ਲਈ ਅਰਜੀ (ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ “RC” ਵਜੋਂ ਕਜਿਰ ਹੈ) ਇੱਿ ਪਕਰਵਾਰ-ਅਿਾਕਰਤ ਅਰਜੀ ਹੈ| ਹਰੇਿ

ਪਕਰਵਾਰ ਨੂਿੰ ਸਲਾਹ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਕਸਰਿ ਇਿ ਅਰਜੀ-ਿਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਿਰਾਉਣ| ਜੇ ਿੋਈ ਬੱ ਚੇ ਹਾਂਗ ਿਾਂਗ ਕਵਚ
ਕਸੱ ਕਖਆ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬਕਸਡੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਜੂਿੇਸ਼ਨ ਕਬਊਰੋ ਸਬਿੰ ਿਤ ਬੱ ਚੇ ਨੂਿੰ “ਕਿਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ” (ਇਸਦੇ
ਬਾਅਦ “AP” ਵਜੋਂ ਕਜਿਰ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਿਰੇਗਾ|

⚫ ਕਬਨੈਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਜਾਣਿਾਰੀ RC / AP ਲਈ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸੱ ਕਖਆ ਕਬਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਕਬਨੈਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਿੋਈ ਪਰਤੀਕਨਿਤਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਿੰ ਮਰਾਹਿੁਿੰ ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਗਲਤ ਸਾਿਨ ਉਪਲਬਿ ਿਰਾਇਆ ਹੈ; ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ

ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਬਿੰ ਿ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜੀ ਦਾ ਭਾਗ V) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਅਸਿਲ ਰਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬਿੰ ਿਤ ਕਿਰਾਂ ਨੂਿੰ ਇਸ

ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਨੂਿੰ ਤੁਰਿੰਤ ਅਯੋਗ ਿਰਨ ਦਾ ਹੱ ਿ ਹੈ ਜਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ RC / AP ਤੁਰਿੰਤ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ; ਅਤੇ ਕਬਨੈਿਾਰ ਤੇ ਮੁਿੱਦਮੇਬਾਜੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ
ਿੌਜਦਾਰੀ ਮੁਿੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ|

A - ਆਮ ਜਾਣਿਾਰੀ

1.

ਕਿਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਕਸੱ ਕਖਆ ਸਿੀਮ

1.1

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਸੇਸ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “HKSAR ਸਰਕਾਰ” ਿਜੋਂ ਵਜਕਰ ਹੈ) ਨੇ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ (KG) ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਸਕੀਮ੍ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
“ਸਕੀਮ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਿਿੱ ਖਿਿੱ ਖ ਪ੍ਵਹਲੂਆਂ ਰਾਹੀਂ KG ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦੀ ਗਣਿਿੱ ਤਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲਈ 2017/18 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| “ਸਕੀਮ੍” ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ,

HKSAR ਸਰਕਾਰ ਬਵਨਆਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ ਲਾਭ ਮ੍ਨਾਫਾ (NPM) KGs ਵਿਿੱ ਚ ਅਿੱ ਧੀ ਵਦਨ ਦੀ ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ KG
ਬਿੱ ਵਚਆਂ (ਨਰਸਰੀ (K1), ਵਨਚਲੀ KG (K2) ਅਤੇ ਉੱਪ੍ਰਲੀ KG (K3) ਕਲਾਸਾਂ ਸਮ੍ੇਤ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ| ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਥਾਨਕ ਮ੍ਜਦੂਰ ਬਲ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ
ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ, ਯੋਗ KGs ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੇ ਵਦਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ੂਰੇ ਵਦਨ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਕੀਮ੍ਤ 'ਤੇ
ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|
1.2

ਸਾਮ੍ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ KGs NPM ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਾਠਕਰਮ੍ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਿਭਾਗ (EDB) ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਵਸਤ KG
ਪ੍ਾਠਕਰਮ੍ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਮ੍ੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਣਿਾਨ KG ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕ ਵਰਕਾਰਡ ਸਮ੍ੇਤ| KGs ਨੂੰ ਿੀ ਕਝ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਮ੍ਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਵਜਿੇਂ
ਵਕ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ, ਅਵਧਆਪ੍ਕ-ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਨਪ੍ਾਤ, ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰ, ਆਵਦ ਵਿਿੱ ਚ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| “ਸਕੀਮ੍” ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮ੍ਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ KGs ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ EDB ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ (www.edb.gov.hk) ਦੇਖੋ|

2.

2023/24 ਸਿੂਲ ਵਰਹੇ ਕਵਚ KGs ਕਵਚ K1 ਿਲਾਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪਰਬਿੰਿ

2.1

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ KGs ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਭੰ ਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ / ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ, NPM/ ਵਨਿੱਜੀ ਖਦਮ੍ਖਵਤਆਰ KGs ਸਮ੍ੇਤ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਆਰਾ ਪ੍ਛਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਮ੍ਾਪ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ KG ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਮ੍ਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਕ KGs ਕੋਲ ਬੱ ਚੇ ਦਾਖਲੇ

ਤੇ ਅਖ਼ਵਤਆਰ ਹੈ| “ਸਕੀਮ੍” ਦੇ ਤਵਹਤ, EDB 2023/24 ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “2023/24 K1 ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ” ਵਜਕਰ ਹੈ) ਲਈ KGs ਵਿਚ K1 ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ

ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, KGs ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਦਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ KG ਸਥਾਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਸਟੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਮ੍ਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ| ਵਜਹੜੇ ਮ੍ਾਪ੍ੇ ਸਕੀਮ੍-KG ਤਵਹਤ K1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 2023/24 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ “ਸਕੀਮ੍” ਵਿਚ ਸਾਮ੍ਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ NPM KGs ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ|
2.2

ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ ਨਿੰ ਬਰ 2022 ਤਿੱ ਕ RC ਲਈ EDB ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪ੍ਿੇਗੀ| ਮ੍ਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜੀ ਵਮ੍ਲਣ
ਤੇ, EDB ਆਮ੍ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਤੋਂ ਅਿੱ ਠ ਹਫਵਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ RC ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ
“ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਬਵਸਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਜੇ ਕੋਈ ਬੱ ਚੇ RC ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ
ਇਸ ਸਕੀਮ੍ ਅਧੀਨ ਸਬਵਸਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਰ EDB ਸਕੀਮ੍-KG ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ AP ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰ ਸਬੰ ਧਤ

ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ “ਸਕੀਮ੍” ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਵਸਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੂਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿੇਗਾ ਵਜਿੇਂ KG ਦੀ Fees Certificate ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ,
ਵਜਸ ਤੇ ਬਿੱ ਚਾ ਦਾਖਲ ਹੈ|
2.3

ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਮ੍ਾਪ੍ੇ RC ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ AP ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ 2.2 ਵਿਚ
ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ RC ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RC ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜਕਰ ਹੈ)| EDB ਸਬੰ ਧਤ
ਅਰਜੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮ੍ਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ RC ਜਾਂ AP ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ|

EDB 194E

1

EDB ਹਰ ਬੱ ਚੇ, ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ RC ਜਾਂ AP (ਬਾਅਦ ਵਿਿੱ ਚ ਵਜਸਦਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਦਸਤਾਿੇਜ ਿਜੋਂ ਵਜਕਰ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ

2.4

ਸਕੀਮ੍-KGs ਵਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਯੋਗ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਦਸਤਾਿੇਜ ਰਿੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕੇਂਿਰੀ ਰਵਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖਾਂ (ਭਾਿ 5 ਤੋਂ 7 ਜਨਿਰੀ 2023) ਦੌਰਾਨ RC, K1 ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਏਗਾ| RC ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸਮ੍ੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ 30

2.5

ਨਿੰ ਬਰ 2022 ਤਿੱ ਕ RC ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ EDB ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ, RC / AP ਆਮ੍ ਤੌਰ 'ਤੇ K1 ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਲਈ ਕੇਂਿਰੀ ਰਵਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ|

ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ KGs ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਮ੍ਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ, ਮ੍ਾਪ੍ਦੰ ਡ, ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਆਵਦ ਸਮ੍ੇਤ| ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ

2.6

ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ KGs ਦਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| KGs 16
ਦਸਿੰ ਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਗੇ|
ਿਾਖਲੇ ਿੀ ਸੂਚਨਾ (ਸੂਚਨਾਿਾਂ) ਵਮਲਣ ਤੇ, ਮਾਵਿਆਂ ਨੂੂੰ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਰਵਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱ ਕ KG ਚੁਣਨਾ ਹੋਿੇਗਾ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ RC / AP ਿਮਹਾਂ

2.7

ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿਰਵਕਵਰਆ ਨੂੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ KG ਤੇ ਿੂੰ ਿੀਕਰਣ ਿੀ ਫੀਸ ਿਮਾ ਕਰਿਾਉਣੀ ਿੈਂਿੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖਾਂ (ਭਾਵ 5 ਤੋਂ 7 ਿਨਵਰੀ
2023) ਿੇ ਿੌਰਾਨ| ਇਹ ਮਾਿਿੂੰ ਿੜ ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਿਿੇਰੀ ਿਗਹਾ ਿੀ ਿਮਹਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ ਹੋਰ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੂੂੰ ਿਰਭਾਿਤ ਕਰੇਗਾ|

RC / AP ਨੂੰ EDB ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ KG ਦਆਰਾ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਿੇ| ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਿਰੀ ਰਵਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ

2.8

ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਲਈ RC / AP ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਇਕ ਮ੍ਾਪ੍ੇ KG ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ KG ਤੋਂ RC / AP ਿਾਪ੍ਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਵਜਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਦਸਤਾਿੇਜ KG ਕੋਲ

ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਵਜਸਟਰਸ
ੇ ਨ ਲਈ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ| KG ਤੋਂ RC / AP ਨੂੰ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈ ਣ ਤੇ, KG ਸਬੰ ਵਧਤ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖੇਗਾ| ਆਮ੍ ਤੌਰ
'ਤੇ, KG ਵਜਸ ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਫੀਸ ਿਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ|
EDB ਫ਼ਰਿਰੀ 2023 ਿੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ (ਵਿਿੇਂ “ਕੇਂਿਰੀ ਰਵਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖਾਂ” ਤੋਂ ਬਾਅਿ) K1 ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੀ ਕਰੇਗਾ| ਿੇ ਿਰੂਰੀ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-

2.9

ਵਿਤਾ EDB ਿੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ੍, ਖੇਤਰੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਿਫਤਰਾਂ ਅਤੇ EDB ਿੀ ਹੌਟ੍ਲਾਈਨ ਿੁਆਰਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ|

3.

RC ਲਈ ਅਰਜੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦਿੰ ਡ|

3.1

ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਵਰਹਾਇਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਸਨੀਕ ਹੋਣ, ਰਵਹਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਜਾਂ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਤ (ਰਵਹਣ ਦੀ ਸੀਮ੍ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ) ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਰਵਹਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਅਨਮ੍ਤੀ ਹੋਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਭਾਗ B ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ 2.3 ਵਿਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਢਕਿੇਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜ ਮ੍ਹਿੱ ਈਆ ਕਰੋ|)

ਜੋ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) 2023/24 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ KG ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮ੍ਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ੍ 31 ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

3.2

ਜੋ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) 2022/23 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ KG ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮ੍ਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ੍ 31 ਦਸੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿਆਨ ਕਦਉ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂਿੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ(ਜਚਆਂ) RC ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ|

ਵਿਜ਼ਟ੍ ਿੀਜ਼ੇ ਿਾਲੇ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ), ਿੋ-ਿਾਵਸ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਿੇ ਿਰਵਮਟ੍, ਵਸਰਫ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ਾ ਿਾਂ ਵਿਸ ਿੇ ਸਿਾਂਸਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਿੀਜ਼ਾ/ਵਿਵਜ਼ਟ੍-ਿੀਜ਼ਾ ਿਾਰਕ ਹਨ ਉਹ

3.3

RC ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ|
6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮ੍ਰ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚਣ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਮ੍ਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਆਮ੍ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪ੍ਰਾਇਮ੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਾਇਮ੍ਰੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਿਚ

3.4

ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ੜਤਾਲ ਿਾਸਤੇ ਮ੍ਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ 2832 7700 ਤੇ EDB ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿੰ ਡ ਸੈਕਸਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 2891 0088 'ਤੇ EDB ਦੇ 24

ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਆਟੋਮ੍ਵੈ ਟਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਮ੍ਾਪ੍ੇ, ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਇਕ KG ਵਿਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ
ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਘੋਸਣਾ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰ ਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮ੍ਰੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਹੈ, ਸਮ੍ੇਤ
EDB ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ RC ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਵਕਉਂਵਕ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ “ਸਕੀਮ੍” ਦੇ ਤਵਹਤ KGs ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਜਾਇਜ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਦਸਤਾਿੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, EDB ਉਨਹਾਂ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਨੂੰ AP ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ

3.5

ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ RC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, “ਸਕੀਮ੍” ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਵਸਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ|
AP ਦੇ ਧਾਰਕ “ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਵਹਤ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ KG ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ “ਸਕੀਮ੍” ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਵਸਡੀ ਦੀ
ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੂਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿੇਗਾ ਵਜਿੇਂ KG ਦੀ Fees Certificate ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੇ ਬਿੱ ਚਾ ਦਾਖਲ ਹੈ|

4.

RC ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਰਕਿਕਰਆਵਾਂ|

4.1

ਅਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ੍ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ
(a) ਵਬਨੈਕਾਰ ਮ੍ਕੰ ਮ੍ਲ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਸਮ੍ੇਤ ਕਾਫੀ ਡਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਸਟ ਦਆਰਾ Kindergarten Administration 2
Section, the EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|; ਜਾਂ

(b) ਵਬਨੈਕਾਰ ਇਿੱ ਕ ਸੀਲਬੰ ਦ, ਉੱਪ੍ਰਲੇ ਪ੍ੰ ਨਾ ਤੇ “Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission” ਿਜੋਂ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਲਫਾਫੇ
EDB 194E

2

ਵਿਿੱ ਚ ਅਰਜੀ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਲ ਕਰਕੇ 14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong EDB ਉੱਤੇ ਡਰੌਪ੍ ਇਨ
ਬਾਕਸ ਵਿਿੱ ਚ EDB ਦੇ ਕੰ ਮ੍ਕਾਜੀ ਘੰ ਵਟਆਂ (ਕੰ ਮ੍ ਦੇ ਘੰ ਟੇ: ਸੋਮ੍ਿਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱ ਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8:30 a.m. ਤੋਂ 1:00 p.m., 2:00 p.m. ਤੋਂ 6:00 p.m., ਸਨੀਿਾਰ,
ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛਿੱ ਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰ ਦ ਹੋਿੇਗਾ।) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(c) ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਿਮਹਾਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ (url: https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)।

↓
ਉਿਰੋਕਤ ਤਰੀਵਕਆਂ ਿੁਆਰਾ (a) ਅਤੇ (b) ਿੁਆਰਾ ਿਮਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ, EDB ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ “Acknowledgement of Application” ਿੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਿਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਿੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਤੇ SMS ਭੇਿੇਗੀ। ਿਾਂ ਅਰਿੀ ਿੀ ਿਰਾਿਤੀ ਿੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੂੰ ਿਰ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਿਾਨਗੀ ਿੀ
ਵਚੱ ਠੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਆਿਣੇ ਵਬਨੈਿੱ ਤਰ ਿੇਣ ਤੋਂ ਵਤੂੰ ਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਿ EDB ਤੋਂ ਕੋਈ ਿਰਿਾਨਗੀ ਿਰਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਿੀ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 3540

6808/3540 6811 ਿਾਂ 24 ਘੂੰ ਟ੍ੇ ਿੀ ਆਟ੍ੋਮੈਵਟ੍ਕ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਿਾਂਚ ਿਰਣਾਲੀ ਵਿਖੇ 2891 0088 ਤੇ EDB ਨੂੂੰ ਅਰਿੀ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਾਂਚ ਿਾਸਤੇ, ਗਲਤ /
ਅਸਫਲ ਵਡਵਲਿਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱ ਚ ਿੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨੋਟ੍: ਜਬਨੈਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਸੀਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ SMS ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਥਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਿੋਨ
ਨਿੰਬਰ ਅਰਜੀ ਿਾਰਮਾਂ ਜਵੱ ਚ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ, EDB ਜਬਨੈਕਾਰ ਨੂਿੰ ਡਾਕ ਦਆਰਾ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪੱ ਤਰ ਿਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਉਿਰੋਕਤ ਢੂੰ ਗ (c) ਿੁਆਰਾ ਿਮਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣਾ ਈਮੇਲ ਿਤਾ ਿਰਿਾਨ ਕਰੋ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱ ਖ ਿੇ ਸੂੰ ਿਰਭ ਲਈ ਿਰਿਾਨਗੀ ਈਮੇਲ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੂੰ ਿੇ ਹੋ

↓
ਮ੍ਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜੀ ਵਮ੍ਲਣ ਤੇ, EDB ਆਮ੍ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਤੋਂ ਅਿੱ ਠ ਹਫਵਤਆਂ
ਤਿੱ ਕ ਲਿੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮ੍ੀਦਿਾਰਾਂ ਨੂੰ RC / AP ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਮ੍ਾਮ੍ਲੇ ਵਿਚ, ਪ੍ੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਤੇ ਵਜਆਦਾ ਸਮ੍ਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਿੇਂਦਰੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਰੀਿਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ RC / AP K1 ਦੀ ਰਕਜਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਕਪਆਂ ਨੂਿੰ 30 ਨਵਿੰ ਬਰ 2022 ਤੱ ਿ RC ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਨੈ
ਪੱ ਤਰਾਂ ਨੂਿੰ EDB ਿੋਲ ਜਮਾਂ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, RC / AP ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਿਰੀ ਰਵਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4.2

ਸਬੂੰ ਿਤ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਿੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ ਇਕ ਵਲਫਾਫੇ ਵਿੱ ਚ ਿਾ ਕੇ EDB ਨੂਿੰ ਵਾਪਸ ਭੇਿਣ ਲਈ ਉਪਯਕਤ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਡਾਕ

ਜਟ੍ਕਟ੍ ਨਾਲ ਅਰਿੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿਾਿਸ ਿਾ ਸਕਿੇ ਹੋ। (ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਵਕ ਅਰਿੀ ਿੀ ਅਸਫਲ ਡਵਲਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਿਯੁਕਤ ਡਾਕ ਵਟ੍ਕਟ੍ਾਂ ਿਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਘੱ ਟ੍ ਅਿਾਇਗੀ ਡਾਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿੋਸਟ੍ ਿੁਆਰਾ ਸੁੱ ਟ੍ ਵਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ ਕਰਕੇ EDB ਅਰਿੀ ਿੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ

ਹੋਏਗੀ)। EDB ਿਾ ਿਤਾ ਇਸ ਮਾਰਗਿਰਸ਼ਕ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਿੇ ਿੂੰ ਨਾ 6 ਿੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹੱ ਸੇ ਤੇ ਵਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਕਲਿਕ ਰੂਿ ਵਿੱ ਚ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਇੱ ਕ ਸੀਲਬੂੰ ਿ “Application for
Registration Certificate for Kindergarten Admission” ਿਿੋਂ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ

ਅਤੇ EDB ਡਰੌਿ ਇਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱ ਚ EDB ਿੇ ਕੂੰ ਮਕਾਿੀ ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਿੌਰਾਨ ਿਾਓ (ਕੂੰ ਮ ਿੇ ਘੂੰ ਟ੍ੇ: ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8:30 a.m. ਤੋਂ 1:00 p.m., 2:00 p.m. ਤੋਂ 6:00
p.m., ਸ਼ਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ 'ਤੇ ਬੂੰ ਿ ਹੋਿੇਗਾ।) ਵਬਨੈਕਾਰ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਿਮਹਾਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ (url:

https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/)। ਵਿਿੇਂ ਉਿਰੋਕਤ ਿੈਰਾ 4.1 ਵਿਚ ਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ।
4.3

ਫੈਕਸ ਦਆਰਾ ਜਾਂ ਈਮ੍ੇਲ ਦਆਰਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ੍ ਦੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ|

4.4

ਅਰਿੀ ਿੀ ਿਰਸਤਾਵਿਤ ਵਮਆਿ ਹੇਠਾਂ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (2023/24 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਿਚ KG ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਲਈ ਲਾਗੂ):
ਅਨੁਮਾਕਨਤ KG ਦਾਖਲਾ ਸਮਾਂ

ਪਰਸਤਾਕਵਤ ਅਰਜੀ ਸਮਾਂ

2023/24 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਦੀ ਸਰੂਆਤ

ਵਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ ਨਿੰ ਬਰ 2022

2023/24 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਦਾਖਲੇ / ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਤੋਂ ਛੇ ਤੋਂ ਅਿੱ ਠ ਹਫਤੇ ਪਕਹਲਾਂ

ਉਹ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਜੋ KG ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਸਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RC ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ RC / AP ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯੋਗ KGs ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗ KG ਕਵਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਿੰ ਿਤ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਦੀ ਕਮਆਦ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ RC / AP ਤੇ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ|
4.5

ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਬਦਲਾਓ:

ਜੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵਜਿੇਂ ਨਾਮ੍) ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ
ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਪ੍ੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੰ ਤ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਵਿਿੱ ਚ EDB ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਬਦਲਾਿ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱ ਚ EDB ਲਈ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਲਖਤ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ, EDB ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਸਮ੍ੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਿ,ੇ EDB ਅਰਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਵਮ੍ਤੀ ਤੋਂ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਰਜੀਆਂ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਕੋ ਵਬਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਅਰਜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜੀ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਦੇਰੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4.6

ਮ੍ੜ ਮ੍ਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜੀ:
ਜੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਮ੍ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਅਸਵਹਮ੍ਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਵਿਚ EDB ਨੂੰ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮ੍ਤੀ ਤੋਂ 30

ਕੈਲੰਡਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮ੍ੜ ਮ੍ਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮ੍ਰਥਨ ਵਿਚ ਿੇਰਿੇ ਸਵਹਤ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜੀ ਸਬੂਤ ਮ੍ਹਿੱ ਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ, ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮ੍ੜ ਮ੍ਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮ੍ੜ ਮ੍ਲਾਂਕਣ ਆਮ੍ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਛੇ ਤੋਂ ਅਿੱ ਠ ਹਫਵਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
4.7

ਹੋਰ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ:
4.7.1

“ਸਕੀਮ” ਿੇ ਤਵਹਤ, HKSAR ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਸਥਾਨਕ NPM KGs ਲਈ ਸਬਵਸਡੀ ਿੇਿੇਗੀ। ਲੋ ੜਿੂੰ ਿ ਿਵਰਿਾਰ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਿਵਰਿਾਰ ਿੇ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿੱ ਤ ਿਫਤਰ (SFO) ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਿੂੰ ਸੀ (WFSFAA) ਨੂੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟ੍ਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕੇਂਿਰ ਫੀਸ ਿੀ ਛੋਟ੍

ਸਕੀਮ (“KCFRS”) ਅਤੇ ਵਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟ੍ਨ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ (“ਗਰਾਂਟ੍-KG”) ਲਈ ਸਕੂਲ-ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟ੍ ਿੇ ਅਿੀਨ ਵੱ ਖਰੀ ਅਰਿੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਨ।, ਯੋਗ
KG ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ KCFRS (ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿ)ੇ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ੍-KG ਿੇ ਤਵਹਤ ਫੀਸ ਵਿੱ ਚ ਛੂਟ੍ ਿਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ । ਉਿਰੋਕਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਿੀ ਿੇ ਰਹੇ ਿਵਰਿਾਰ ਸਬੂੰ ਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਿੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋ ੜਾਂ ਿੇ ਅਿੀਨ ਹੈ। । 2023 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਨਿੇਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ SFO “ਵਿਵਿਆਰਥੀ

ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਿਨਾਿਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (2023/24)” ਨੂੂੰ ਿੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਵਿਨਾਂ ਿਲਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਵਮਸ਼ਨ ਿੇ ਿਰੀਏ ਿਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿਾਿਸ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈI ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਿਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਿਾਂ ਿੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਿਤ ਿੇਰਿੇ WFSFAA ਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਿਾਏ ਿਾ ਸਕਿੇ ਹਨ ।
4.7.2

2023/24 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ KGs ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪ੍ਕ ਸਮ੍ਾਵਜਕ ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਰਦੇ ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ,ਹੋਰ ਪ੍ਰੀ-

ਪ੍ਰਾਇਮ੍ਰੀ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਮ੍ਾਵਪ੍ਆਂ ਿਾਂਗ, EDB ਕੋਲ RC ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ “ਸਕੀਮ੍” ਦੇ ਤਵਹਤ ਇਿੱ ਕ ਯੋਗ ਸਥਾਨਕ NPM KG ਦੇ ਨਾਲ
ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਰਤ ਸਕਣ।

5.

ਕਵਗਤੀਗਤ ਦੀ ਕਵਵਸਥਾ / ਪਰਬਿੰਿਨ

5.1

ਇਹ ਕਬਨੈਿਾਰ ਦੀ ਕਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਨੈਪੱ ਤਰ ਨੂਿੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਸਕਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਵਾਏ। ਕਬਨੈਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪੇਜ 6
'ਤੇ “Checklist for Submission of Application” ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਅਰਜੀ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੈ। EDB ਕਬਨੈਿਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਬੱ ਚੇ(ਜਚਆਂ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰੇਗੀ। ਨਾਿਾਫੀ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਰਿੇ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ ਅਯੋਗ, ਕਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ EDB ਦੁਆਰਾ ਇੱਿ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ
ਅਪਰਮਾਕਣਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

5.2

ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਗਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਆਚੇ ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜ) ਦਾ EDB ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮ੍ਹਿੱ ਈਆ ਕਰਾਏ
ਜਾਣ' ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਬਓਰੋ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਸਾ ਹੇਠਲੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।:
➢

ਇਸ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਵਸੰ ਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮ੍ਾਣੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ HKSAR

ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਓਰੋ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ੇਲ (ਉਦਾ. ਇਮ੍ੀਗਰੇਸਨ ਵਿਭਾਗ) ਸਮ੍ੇਤ;

5.3

➢

ਅੰ ਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ; ਅਤੇ

➢

ਜਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਦਾ ਮ੍ਕਸਦ

ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ HKSAR ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਉਰੋ / ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਤੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਪ੍ਭਾਗ 5.2 ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ
ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਅਵਜਹੇ ਖਲਾਸੇ ਲਈ ਸਵਹਮ੍ਤੀ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਖਲਾਸਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5.4

ਵਕਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ੇਸਕਾਰੀ, ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਨਾਲ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਿ ਮ੍ਕਿੱ ਦਮ੍ਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

5.5

ਇਸ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਿਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਿੇਸੀ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ

ਅਵਧਆਇ 486) ਦੇ ਸੈਕਸਨ 18 ਅਤੇ 22 ਅਤੇ ਅਨਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਵਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ 6 ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਇਿੱ ਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਆਰਾ ਮ੍ਿੱ ਹਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਦੇ
ਮ੍ਤਾਬਕ| ਅਵਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਵਿਿੱ ਚ EDB ਨੂੰ ਮ੍ਖਾਵਤਬ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

6.

ਪੜ੍ਤਾਲ

6.1

“ਸਕੀਮ੍” ਅਤੇ RC ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰ EDB ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ www.edb.gov.hk ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ
ਵਬਨੈਕਾਰ EDB ਨੂੰ 3540 6808/3540 6811 ਜਾਂ 24 ਘੰ ਟੇ ਆਟੋਮ੍ੈਵਟਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2891 0088 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
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ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ੍ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਕਸਆਹੀ ਵਿਿੱ ਚ ਭਰੋ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ੍ ਅਤੇ ਮ੍ਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਵਹਿੱ ਸੇ I ਤੋਂ V ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰੋ|

ਭਾਗ I

ਕਬਨੈਿਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

1.1

ਭਵਿਿੱ ਖ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰ “Title” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

1.2

ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਮ੍ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਉਸਦਾ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ| ਜੇ

ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਤਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ/ਬਿੱ ਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਵਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ(ਜਚਆਂ) ਦੇ ਵਪ੍ਤਾ / ਮ੍ਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਪ੍ਿੱ ਤਰ
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪ੍ੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਕਾਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ| ਜੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਬੰ ਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਮ੍ਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਉਸਦੀ

ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮ੍ਰਥਨ ਸਬੂਤ ਪ੍ੇਸ ਕਰੋ| ਜੇ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ
ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਦਾ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| (ਵਜਿੇਂਵਕ ਵਨਰਭਰ)|
ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਾਰਡ (HKID) ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮ੍ਾਵਣਤ HKID ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪ੍ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜੇ

1.3

HKID ਕਾਰਡ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਬਨੈਕਾਰ “Other Identity Document” ਿਾਲਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮ੍ਾਵਣਤ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਿਾਏ (ਵਜਿੇਂ ਮ੍ੇਨਲੈਂ ਡ ਦਾ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਿੱ ਤਰ, ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਿੇਜ, ਆਵਦ)|
1.4

ਵਚਿੱ ਠੀ-ਪ੍ਿੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਵਚਿੱ ਠੀ-ਪ੍ਿੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਵਬਨੈਕਾਰ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰ ਦਾ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਿੱ ਚ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਚਿੱ ਠੀ-ਪ੍ਿੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ
ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਭਾਗ II

ਬੱ ਚੇ(ਜਚਆਂ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਉਹ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਵਜਨਹਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦਆਰਾ ਭਾਗ A ਦੇ ਪ੍ੈਰਾ 3.1 ਅਤੇ 3.2 ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮ੍ਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ

2.1

KG ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮ੍ਜਦ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਉਮ੍ਰ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ:
2023/24 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਵਿਚ KGs ਜਾਣ ਿਾਲੇ
ਿਲਾਸ

31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱ ਿ ਬੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ

ਨਰਸਰੀ (ਅਰਥਾਤ K1)

ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮ੍ਹੀਨੇ (31.12.2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ)

ਹੇਠਲੀ KG (ਅਰਥਾਤ K2)

ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮ੍ਹੀਨੇ (31.12.2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ)

ਉੱਪ੍ਰਲੀ KG (ਅਰਥਾਤ K3)

ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮ੍ਹੀਨੇ (31.12.2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ)

2022/23 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਵਿਚ KGs ਜਾਣ ਿਾਲੇ
ਿਲਾਸ

31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱ ਿ ਬੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ

ਨਰਸਰੀ (ਅਰਥਾਤ K1)

ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮ੍ਹੀਨੇ (31.12.2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ)

ਹੇਠਲੀ KG (ਅਰਥਾਤ K2)

ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮ੍ਹੀਨੇ (31.12.2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ)

ਉੱਪ੍ਰਲੀ KG (ਅਰਥਾਤ K3)

ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮ੍ਹੀਨੇ (31.12.2017 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ)

2.2

ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਮ੍ ਉਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜ ਤੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੋਿ|ੇ

2.3

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਨਿਾਸੀ ਰਤਬਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਜਨਮ ਸਰਟੀਕਿਿੇਟ ਦੀ ਇਿ ਿਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| (“Status of
Permanent Resident” ਕਾਲਮ੍ ਵਿਿੱ ਚ “Established” ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ)|

ਜੇ ਇਹ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਜਨਮ੍ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ “Not Established” ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਸਹੀ
ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ( ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਜਨਮ੍ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਸਮ੍ੇਤ, ਜੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਿ)ੇ –
(a)

EDB 194E

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਸੇਸ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਖੇਤਰ (HKSAR) ਮ੍ੜ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਮ੍ਟ;

(b)

ਿੀਜਾ ਮ੍ੰ ਤਿਾਂ ਲਈ HKSAR ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ (ਪ੍ੰ ਨੇ 1 ਤ 3);

(c)

HKSAR ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ;

(d)

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਪ੍ਛਾਣ ਕਾਰਡ;

(e)

ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਾਸੇ ਵਨਕਾਸ ਪ੍ਰਵਮ੍ਟ ਅਤੇ ਿੀਜਾ ਮ੍ੰ ਤਿਾਂ ਲਈ HKSAR ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ
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(f)

HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਿੇਸ ਪ੍ਰਵਮ੍ਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ / ਖੇਤਰਾਂ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਿੇਜ ਰਵਹਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਠੀਕ ਅਨਮ੍ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਿੱ ਚ ਠਵਹਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਤ (ਰਕਣ ਦੀ ਸੀਮ੍ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ) ਤੋਂ ਵਬਨਾ; ਜਾਂ

(g)

HKSAR (ID235B) ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਮ੍ਟ|

ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜ ਉੱਪ੍ਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਿਰਗ (f) ਜਾਂ (g) ਹੈ, ਤਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਖਦ ਦੇ ਜਾਇਜ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ (ਧਾਰਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ
ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਪ੍ੰ ਨੇ, HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮ੍ੀਗਰੇਸਨ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿੀਨਤਮ੍ ਿੀਜਾ ਲੇ ਬਲ, ਇਮ੍ੀਗਰੇਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿੀਨਤਮ੍ “Permission to
remain” ਿਾਲਾ ਅਸਟਾਮ੍ ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਹਾਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਵਮ੍ਆਦ ਸਮ੍ੇਤ) EDB ਨੂੰ ਿੀ ਪ੍ੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ|

ਭਾਗ III

ਹੋਰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਰਵਾਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਜੇ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਤਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ/ਬਿੱ ਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਵਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਦੇ ਵਪ੍ਤਾ / ਮ੍ਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਪ੍ਿੱ ਤਰ

3.1

ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪ੍ੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਕਾਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ| ਜੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਬੰ ਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਮ੍ਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਉਸਦੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮ੍ਰਥਨ ਸਬੂਤ ਪ੍ੇਸ ਕਰੋ|
ਭਾਗ IV ਕਚੱ ਠੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਚਿੱ ਠੀ-ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਲਈ ਭਾਸਾ ਤੇ ਚਿੱ ਕਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਕੋਈ ਸੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ, ਤਾਂ EDB ਉਸ ਭਾਸਾ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਿੇਗਾ ਜੋ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ੍ ਭਰਨ

4.1

ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦਆਰਾ ਿਰਤੀ ਗਈ|

ਭਾਗ V
5.1

ਕਬਆਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮ੍ਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਵਰਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੜਹੋ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ੍ ਦੇ ਭਾਗ- V ਦੀ ਵਬਆਨ ਅਤੇ ਘੋਸਣਾ ਵਿਿੱ ਚ ਮ੍ਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ| EDB
ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸਹੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ|

5.2

ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਅਿੰ ਕਤਿਾ ਵਿਿੱ ਚ ਜੜੇ ਪ੍ੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ੍ ਦੇ ਨਮ੍ੂਨੇ ਨੂੰ ਿੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ|

C - RC / AP ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ|
1.1

RC / AP ਇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਦਸਤਾਿੇਜ ਹੈ, “ਸਕੀਮ੍” ਦੇ ਤਵਹਤ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਯੋਗ KG ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ| RC / AP ਦੀ ਿੈਧਤਾ ਦੀ ਵਮ੍ਆਦ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਅਤੇ

ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਜਸ ਲਈ ਯੋਗ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਮ੍ਆਦ ਅਤੇ EDB ਦਆਰਾ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਅਨਸਾਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਿੈਧਤਾ ਦੀ ਵਮ੍ਆਦ ਆਮ੍ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੋਿੇਗੀ| ਿੇਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ:
2023/24 ਸਿੂਲੀ ਵਰਹੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ
ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪੱ ਿਰ

RC / AP ਦੀ ਪਰਮਾਕਣਿਤਾ ਕਮਆਦ

ਨਰਸਰੀ (ਅਰਥਾਤ K1)

2023/24 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੂ ਤੋਂ 2025/26 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ|

ਹੇਠਲੀ KG (ਅਰਥਾਤ K2)

EDB ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਮ੍ਤੀ ਤੋਂ 2024/25 ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ|

ਉੱਪ੍ਰਲੀ KG (ਅਰਥਾਤ K3)

EDB ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਮ੍ਤੀ ਤੋਂ 2023/24 ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ|

2022/23 ਸਿੂਲੀ ਵਰਹੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ
ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪੱ ਿਰ

RC / AP ਦੀ ਪਰਮਾਕਣਿਤਾ ਕਮਆਦ

ਨਰਸਰੀ (ਅਰਥਾਤ K1)

EDB ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਮ੍ਤੀ ਤੋਂ 2024/25 ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ|

ਹੇਠਲੀ KG (ਅਰਥਾਤ K2)

EDB ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਮ੍ਤੀ ਤੋਂ 2023/24 ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ|

ਉੱਪ੍ਰਲੀ KG (ਅਰਥਾਤ K3)

EDB ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਮ੍ਤੀ ਤੋਂ 2022/23 ਸਕੂਲੀ ਿਰਹੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ|

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ੍ ਕਰੋ ਜਕ RC ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਤਿੰ ਨ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ KG(s) ਜਵਚ ਪੜਹਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ| ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਮਆਦ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਿਾਵੇਗੀ| ਿੇ ਮਾਪੇ ਜਨਿੱਿੀ ਜਵਚਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੱ ਜਚਆਂ ਦੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸਜਥਤੀ, ਪਜਰਵਾਰਕ ਕਾਰਕ, ਬਦਲਦੇ ਸਕੂਲ ਆਜਦ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ

ਬੱ ਜਚਆਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਜਧਐਨ ਨੂਿੰ ਜਕਸੇ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਦਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ KG ਜਸੱ ਜਖਆ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਮਾਜਪਆਂ ਨੂਿੰ ਸਬਜਸਡੀ ਦੀ ਕਟ੍ੌਤੀ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਜਹਤ, ਪੂਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਜਵਚ, ਮਾਪੇ RC ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ

ਜਵਸਥਾਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ| RC ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਜਵਸਥਾਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਜਸਰਿ EDB ਦਆਰਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਸਬਾਈ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਚਾਜਰਆ ਿਾਵੇਗਾ| ਜਬਨੈਕਾਰ ਨੂਿੰ ਢਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿੰ ਬਿੰ ਜਧਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਟ੍ੀਸ਼ਨਰ
ਿਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਮਨੋ-ਜਚਜਕਤਸਕ, ਜਵਜਦਅਕ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨੀ, ਕਲੀਜਨਕਲ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨੀ, ਆਜਦ) ਦਆਰਾ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਜਤਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ KG ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦੀ ਪਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਲਾਂਕਣ ਜਰਪੋਰਟ੍|
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਿ ਸਿੀਮ ਲਈ-KG ਨੂਿੰ ਇੱਿ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਬਕਸਡੀ ਵਿੰ ਡਣ ਲਈ, ਉਸ KG ਕਵੱ ਚ ਪੜ੍ਣ ਵਾਲੇ ਇੱਿ ਯੋਗ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ
ਿਲਾਸਾਂ ਕਵੱ ਚ ਹਾਜਰੀ ਜਰੂਰ ਿੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੂਲੀ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜਰ)
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ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬਿੰ ਿ ਕਵਚ ਸਬਕਸਡੀ ਸਬਿੰ ਿਤ KG ਨੂਿੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਮਾਕਪਆਂ ਨੂਿੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ

ਤਕਹਤ ਸਬਕਸਡੀ ਦੀ ਿਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੂਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਜਵੇਂ KG ਦੇ “Fees Certificate” ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ , ਕਜਸ ਤੇ ਬੱ ਚਾ

ਦਾਖਲ ਹੈ| ਜੇ ਿੋਈ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਹਨ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜਰੀ), ਤਾਂ ਮਾਕਪਆਂ ਤੋਂ ਤਰਿ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਪਰਮਾਣ (ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੂਲੀ ਕਦਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਿੂਲ ਸਬਕਸਡੀ ਲਈ EDB ਨੂਿੰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ| ਹਰੇਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂਿੰ ਇਸ ਦੀ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਮੈਕਰਟ 'ਤੇ ਕਵਚਾਕਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਿਰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਿਰਿੇ ਹੈ, ਇਨਹਾਂ ਿੇਸਾਂ ਲਈ ਸਬਕਸਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ|
1.2

EDB ਦਆਰਾ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਉਮ੍ੀਦਿਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦਆਰਾ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ| ਵਕਉਂਵਕ RC / AP ਨੂੰ ਘਰ/ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਵਚਿੱ ਠੀ-ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਦਆਰਾ ਭੇਵਜਆ
ਜਾਏਗਾ, ਇਸਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਘਰ / ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਅਰਜੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸਹੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਵਬਨੈਕਾਰ
ਘਰ / ਹੋਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਤੇ ਨੂੰ ਵਬਨੈ-ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਵਜਹੇ ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ ਓਸੇ ਿਕਤ EDB ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ,
RC / AP ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੰ ਭਾਿੀ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤਣਾ ਪ੍ਿੇਗਾ, KGs ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮ੍ਰਿੱ ਥਾ ਸਮ੍ੇਤ|

1.3

RC / AP ਦੇ ਲਾਪ੍ਤਾ ਜਾਂ ਨਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ EDB ਨੂੰ 3540 6808 / 3540 6811 ਜਾਂ 24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮ੍ੈਵਟਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 2891 0088 ਤੇ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ EDB RC / AP ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਸਕੇ| ਅਯੋਗ RC / AP, ਿਾਪ੍ਸ ਵਮ੍ਲਣ ਤੇ ਿੀ, KGs ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜ ਿਜੋਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ| ਵਬਨੈਕਾਰ ਖਰਚੇ ਸਮ੍ੇਤ RC / AP ਮ੍ੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ EDB ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ|

*****************************************************************************************

ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਿਰਨ ਲਈ ਚੈੈੱਿਕਲਸਟ (ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਿਾਈ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢਕਿੇਂ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਾਓ)
1.
2.
3.
4.

ਕੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ੍ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ V ਵਬਆਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤਹਾਡੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਨਿੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ(ਵਚਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਨਿੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਸਬੰ ਧ ਨੂੰ ਅਨਸਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ (ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਪ੍ਤਾ / ਮ੍ਾਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ
ਪ੍ਿੱ ਤਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜੀ ਦੇ ਭਾਗ III ਵਿਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ?

5.
6.

ਕੀ ਤਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਚਿੱ ਠੀ ਦੇ ਪ੍ਤੇ ਨੂੰ ਮ੍ਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ?

ਡਾਕ ਦਆਰਾ ਅਰਜੀ ਲਈ, ਕੀ ਤਸੀਂ EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਕ ਪ੍ਤਾ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਬਨੈਪ੍ਿੱ ਤਰ ਭੇਜਣ




ਕੀ ਤਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਫੋਟਕ
ੋ ਾਪ੍ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?



ਲਈ ਵਲਫਾਫੇ ਉੱਪ੍ਰ ਉਪ੍ਯਕਤ ਡਾਕ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਘਿੱ ਟ ਅਦਾਇਗੀ ਡਾਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪ੍ੋਸਟ ਦਆਰਾ ਸਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
7.

………………………………………………………………………………………………………………………...................

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ ਨੂਿੰ ਇਿਸਾਰ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਅਰਜੀ ਿਾਰਮ ਨਾਲ EBD ਨੂਿੰ ਭੇਜ|ੋ
ਵਲਖਤ - ਪ੍ੜਹਤ
ਪ੍ਤਾ
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ਅੰਤਿਕਾ



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.
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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
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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:
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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;
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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
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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?
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