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यिद अिभभावकह�ले के��कृत दता� िमित िभत्रमा आफ्ना ब�ा दा�खल गरेको KGमा RC / AP पेश गन� नसकेमा स���त KGले उनीह�का ब�ाह�को दता� पूरा गन� स�े छैनन्। 
�सैले, अिभभावकह�ले िनिद�� िमित िभतै्र EDBमा आवेदन पेश गन� आव�क छ।
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यिद एक ब�ा के��कृत दता� िमित पिछ भना� भएका छन् भने, उसको / उनको अिभभावकलाइ दता� गन�को लािग सो प�ात् पिन RC / AP पेश गन� आव�क पछ� । यिद अिभभावकले 
KG मा दता� ग�रसकेपिछ �ूल प�रवत�न गन� इरादा राख्छन भने, उसले आफू दता� भएको KGबाट दता� ग�रएको RC / AP िफता� प्रा� गन� आव�क छ। KGबाट दता� ग�रएको RC / AP 
िफता� िलए प�ात स���त KGले �सपिछ ब�ा को लािग स्थान आरि�त गन� छैन। साधारण �पमा KGमा दता�का लािग भु�ान भएको शु� अिभभावकलाई िफता� ग�रने छैन।

2

अिभभावकह�ले से�े�रदे�ख नोभे�र 2022 स�मा 
EDB मा RC का लािग आवेदन गद�छन्

KGs प्रिक्रया K1 प्रवेश आवेदनह�
2023/24 �ूल वष�को लािग

KGs ह�ले अिभभावकह�लाई 16 िडसे�र 2022 भ�ा अिघ आवेदनको नितजाको बारेमा सूिचत गद�छन्

यिद आवेदन सफल भएमा यिद आवेदन असफल भएमा

अिभभावकह�ले के��कृत दता� िमित (अथा�त् फेबु्रअरी 
2023 को सु�बाट) को पिछ EDB �ारा जारी ग�रएको 

K1
�र� स्थानह�को जानकारी िलन्छन्

सबै आव�क जानकारी एवं कागजातह� सिहत 
आवेदनह� प्रा� भए प�ात, EDB ले 

आवेदनह�को प्रशोधन गन�को लािग सामा�तया छ 
दे�ख आठ ह�ास� िलन्छ र अिभभावकह�लाई1 

पो��ारा RC / AP जारी गद�छ

अिभभावकह�ले के��कृत दता� िमित (अथा�त 
5 दे�ख 7 जनवरी 2023) िभत्रमा कुनै एक KG

मा पि�करण गन� RC / AP बुझाएर दता� 
शु�2 ितनु� पन�छ

प्र�ावना
िश�ा �ुरो (EDB) ले KGsमा प्रवेश प्रिक्रयाको िनवा�ध स�ालनमा म�त 
पुऱ् याउनका लािग र अिभभावकह�लाई उनीह�का ब�ाह�का लािग 
अिबल� �पमा KG स्थान प�ा गन�का लािग िक�रगाट�नह� (KGs)मा �ूल 
बष� 2023/24 का लािग नस�री (K1) क�ाह�मा भना� प्रब�नह� (यस प�ात 
“2023/24 K1 भना� प्रब�नह�” भनी स�ोधन ग�रने)लाई लागू गन� काय�लाई 
जारी रा�े छ।

आवेदन भन�का लािग को यो� �न्छ?
आवेदक िव�ाथ�ह�:

पुरा ग�रएका आवेदन फारमह�लाई कसरी बुझाउन सिकन्छ?
आवेदकह�ले िविधवत पुरा गरेका आवेदन फारमह�लाई आव�क प�रचय 
कागजातका प्रितह�सँग पो� माफ� त EDB, P. O. Box 23179, Wan Chai 
Post Office, Hong Kong मा पठाउन स�ेछन्।

आवेदनको प�रणाम किहले उपल� �नेछ?
सबै आव�क जानकारी र प्रदान ग�रएका कागजातह� सिहत आवेदनह� 
प्रा� गरे प�ात EDBले सामा�तया आवेदनह�लाई प्रशोधन गन� र पो��ारा 
योजना अ�ग�त अनुदान प्रा� गन� यो� आवेदकह�लाई RC जारी गन� छ 
दे�ख आठ ह�ा लगाउने छ।

वैक��क �पमा, आवेदकह�ले आवेदन अन- लाइन पेश गन� स�छन्। 

आवेदकह�ले सबै आव�क कागजातह�लाई ब� ग�रएका खाममा 
“Application for the Registration Certificate for Kindergarten 
Admission” लेखेर संल� गन� स�छन् अिन EDB का काया�लयका ड� ोप-इन 
ब�मा14/F, Wu Chung House, 213 Queen s̓ Road East, Wan Chai, 
Hong Kong मा छािडिदन स�ेछन् (खुल्ने समयः  सोमबारदे�ख शुक्रबार 
8:30 a.m. को 1:00 p.m., 2:00 p.m. को 6:00 p.m.; शिनबार, आइतबार र 
साव�जिनक छुि�का िदनह�मा ब� �न्छ)।

आवेदकह�ले आवेदन अन-लाइन बुझाउन स�छन्
(वेबसाइट: https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/) 

आवेदन फारम कहाँ प्रा� गन� सिकन्छ?
आवेदन फारमह� तथा माग�दिश�का नोटह� िज�ा काया�लयह�, पो� 
अिफसह� र EDB का �ेित्रय िश�ा काया�लयह�मा उपल� छन्। 
ियनीह�लाई EDB को वेवसाइट (www.edb.gov.hk/applyRC/2324/en/) 
बाट पिन डाउनलोड गन� सिकन्छ।

आवेदन फारमलाई किहले बुझाउन सिकन्छ?
से�े�र 2022 दे�ख शु� गरेर RC का लािग आवेदन खुलेको छ, अिन 
िववरणह�लाई EDB का वेवसाइटमा िविधस�त �पमा अपलोड ग�रनेछ।

सोधपुछ
2023/24 K1 प्रवेश प्रब�नह�” एवं RCको आवेदनका लािग, कृपया EDB को 
वेबसाइट (www.edb.gov.hk/k1-admission_e) मा जानु होला वा EDB 
लाई 3540 6808 / 3540 6811 मा स�क�  गनु� होला वा 24-घ�े �चािलत 
टेिलफोन सोधपुछ �वस्था 2891 0088 मा स�क�  गनु� होला। गैर-चीनी भाषी 
ब�ाह�का अिभभावकह�ले EDB को हटलाइन न�र 2892 6676 मा KGs 
मा प्रवेश स��ी सोधपुछका लािग कल गन� स�ु �नेछ। 

अिभभावकह�ले EDB का �ेित्रय िश�ा काया�लयह� या 
िक�रगाट�न एवं िशशु सेवा के�ह�का संयु� 
काया�लयह�मा पिन फोन गन� स�ु �नेछ। यसको लािग (EDB 
का वेबसाइट www.edb.gov.hk/k1-admission_e) बाट 
टेिलफोन न�र प्रा� गन� स�ु�नेछ।

(a) सस्थानको अिधकार, जिमनको अिधकार वा हङकङमा (बसाईको
    सीमा बाहेक) कुनै शत� िबना बसाईको प्रमािणत अनुमितको अिधकार
      भएका हङकङको बािस�ा �नु पद�छ; साथै
(b) 31 िडसे�र 2020 दे�ख अगािड नै ज�ेको �नु पद�छ।

आफ्ना ब�ालाई �ूल बष� 2023/24 को KG िश�ा योजना (यस प�ात 
“योजना” भनेर स�ोधन ग�रने)मा सामेल भएको एक KG को K1 क�ामा भना� 
गन� इ�ा रा�े अिभभावकह�ले िन� िदएका प्रिक्रयाह�लाई पालन गनु� 
पन�छ। यो प्रिक्रया योजनामा सामेल भएका सबै गैर-मुनाफा संस्थाह�ले KGs 
मा आवेदन गन� स�े छन्।

प्रिक्रया
EDB ले हङकङमा िश�ा प्रा� गन� स�े प्र�ेक ब�ाह�लाई दता� कागजात 
जारी गन�छ र सबै योजना KGs ले एल प्रमािणत पि�कृत द�ावेज भएका 
ब�ाह�लाई मात्र भना� िदनु पन�छ।

अिभभावकह�ले KGs दे�ख प्रिक्रया, मापद�, अ�वा�ता� प्रब�नह�, 
आवेदन शु�, आिद लगायत उनीह�का �ूल-आधा�रत प्रवेश 
िक्रया-िविधह� जा�ु पद�छ। उनीह�ले आवेदन फारम प्रा� गनु� पन�छ र 
स���त KGs मा िनधा��रत आव�कता अनुसार प्रवेशका लािग आवेदन पेश 
गनु� पन�छ। 

वेशको सूचना(ह�) प्रा� भए पिछ, बाबाआमाले, िवशेष �ान िदँदै, KGदता�का 
लािग चयन गनु� पन�छ। के�ीयकृत दता� िमितह�(अथा�त 5 दे�ख 7 जनवरी 
2023 स�) मा दता� प्रिक्रयालाई पुरा गन�का लािग उिनह�ले RC / AP पेश 
गरेर KG मा दता� शु� चु�ा गनु� पन�छ। यो उपाय अ� ब�ाह�लाई बाधा 
पन� गरी कुनै आवेदकले एक भ�ा धेरै ठाउँ ज�ा गन� स�े �स्थित रो�का 
लािग ग�रएको हो। 

EDB ले फेबु्रअरी 2023 को सु�बाट (अथा�त के�ीयकृत दता� िमितह�को 
पछािडबाटै) K1भेके�ी (खाली पद) को जानकारी जारी गन�छ। ज�री परेमा 
अिभभावकह�ले EDBको वेवसाइट, के��य िश�ा काया�लय र हटलाइनबाटै 
पिन जानकारी िलन स�ेछन्। 

KGsले अिभभावकह�लाई 16 िडसे�र 2022 भ�ा अगािड आवेदनको 
प�रणाम बारे सूिचत गन�छन।

से�े�रदे�ख नोभे�र 2022 बाट KG प्रवेशका िन�� दता� प्रमाणपत्र (यस 
प�ात “RC” भनेर स�ोधन ग�रने)का लािग अिभभावकह�ले EDB ला ई 
आवेदन िदनु पन�छ। यिद कुनै ब�ाह�ले RC उपल� गराउन सकेन भने पिन 
उनले हङकङमा िश�ा प्रा� गन� स�ेछन्, तर योजना अ�ग�त अनुदानको 
प्रा��का लािग यो� भने �ने छैनन्। EDB ले य�ा अवस्थामा स���त 
ब�ाह�लाई योजना KG मा प्रवेश र दता� गन�का लािग KG प्रवेश पा�रत ( यस 
प�ात “AP” भनेर स�ोधन ग�रने) जारी गन�छ। तर स���त अिभभावकह�ले 
KG को फीस प्रमाणपत्रमा िदएको योजना अ�ग�त अनुदानलाई कटौती गनु� 
अिघ ब�ा भना� गदा� ला�े पुरै �ूल शु� चु�ा गनु� पन�छ।

के�ीयकृत दता� िमितह�(अथा�त 5 दे�ख 7 जनवरी 2023 स�) का अविधमा 
K1 मा दता� गन�का लािग RC को प्रयोग �नेछ। RC का प्रशोधनमा ला�े समयले 
गदा�, अिभभावकह�ले उिनह�को RC को आवेदन EDBलाई 30 नोभे�र 
2022 स� पेश गनु� पन�छ। अ�था, सामा��पमा RC / AP K1 दता�का लािग 
के�ीकृत दता� िमितह� भ�ा अिघ जारी गन� सक्छ।

In case of any discrepancy between the English version and the other language 
version, the English version shall prevail.

(Nepali)




