िशक्षा ब्यूरो

(Nepali)

�कन्डरगाट�न भनार्को लािग
दतार् �माणप�को लािग आवेदन बारे मा मागर्िनद�शन नोटह�

मह�वपूणर् नोटह�
“�कन्डरगाट�न भनार्को लािग दतार् �माणप�” प�रवार-आधा�रत आवेदन हो। �त्येक प�रवारले िव�ालय वषर्को लािग प�रवारका सबै योग्य बालबािलकाह�को
लािग एउटा मा� आवेदन पेश गनर् सुझाव ग�रन्छ। कृ पया फारम भनुर् अिघ मागर्िनद�शन नोटह�को �त्येक अनुच्छेदलाई सावधानीपूवक
र् पढ्नुहोस्।
चेतावनी: आवेदक�ारा उपलब्ध गराइएको �ि�गत �द� तथ्य(डेटा)लाई “�कन्डरगाट�न भनार्को लािग दतार् �माणप�” को आवेदनको ���याको लािग िशक्षा
ब्यूरो�ारा �योग ग�रनेछ। आवेदकह�लाई स्मरण गराइन्छ �क य�द कु नै उपलब्ध गराइएको �स्तुतीकरण गलत वा �ामक छ वा गलत दस्तावेज उपलब्ध
गराएको छ भने; वा य�द उनीह�ले उ�रदाियत्व िलने वा घोषणाका कु नै पिन �बन्धह�सँग सहमत जनाउन असफल भएमा, सम्बिन्धत पक्षह�ले आवेदनलाई
तु�न्त र� गन�छन् वा मािमला अनुसार, जारी ग�रएको “�कन्डरगाट�न भनार्को लािग दतार् �माणप�” लाई तु�न्त र� गन�छन्; र आवेदक, मु�ा र/वा अपराधी
अिभयोगको उ�रदायी �न सक्छ।

A - सामान्य जानकारी
1.

िन:शुल्क गुणस्तरीय �कन्डरगाट�न िशक्षा योजना

1.1

हङकङ िवशेष �शासिनक क्षे� (जसलाई यहाँ यसपिछ “HKSAR सरकार” भिनएको)ले िविभ� �किसमका उपायह��ारा KG िशक्षाको िविभ� पक्षह�मा
सुधार गनर्का लािग “िन:शुल्क गुणस्तरीय �कन्डरगाट�न (KG) िशक्षा योजना” (जसलाई यहाँ यसपिछ “योजना भिनएको) िव�ालय वषर् 2017/18 बाट
�भावकारी �ने गरी लागू गदर्छ। “योजना” को क्षे�मा, HKSAR सरकारले मौिलक अनुदान �दान गन�छ जसले सबै योग्य KG बालबािलका (नसर्री (K1), तल्लो
KG (K2) र उ� KG (K3) कक्षाह� सिहत)लाई लाभ पुर्याउन लािग स्थानीय गैर-नाफामूलक (NPM) KG मा आधा-�दन (HD) सेवा �दान गन�छ।
जनसङ्ख्या नीित बमोिजम स्थानीय �म शि�को क्षमतालाई मु� गनर्को लािग, उनीह�लाई एक थप उिचत दरमा त्यस �कारका सेवाह� धेरै �स्ताव गनर्
�ोत्सािहत गनर्को लािग पूणर्-�दन (WD) र लामो WD (LWD) सेवाह� �स्ताव गन� योग्य KGको लािग अित�र� संसाधनह� �दान ग�रनेछ।

1.2

“योजना” मा संल� �न योग्य �नको लािग, KG NPM �नुपदर्छ र िशक्षा ब्यूरो (EDB) �ारा �कािशत पा��म िनद�िशकाह�लाई गुणस्तरीय KG िशक्षा �दान
गन� �मािणत �याक रे कडर्ह�को साथमा पुि� गन� एक स्थानीय पा��म �स्ताव गनुर्पदर्छ। KGह�ले एक िनि�त मापदण्ड पूरा गनुर् आवश्यक �न्छ जस्तै
योग्यताह�, िशक्षक/िशिक्षका-िव�ाथ� अनुपात, िव�ालय शुल्कह�को आवश्यकताह� इत्या�द। “योजना” मा संल� �ने KG र अन्य िववरणह�को लािग कृ पया
EDB को वेबसाइट (www.edb.gov.hk) लाई सन्दभर् िलनुहोस्।

2.

2018/19 िव�ालय वषर्मा KG ह�का K1 कक्षाह�को लािग भनार् �बन्धह�

2.1

हङकङमा KG लाई स्थानीय/गैर-स्थानीय, NPM/िनजी �ि�गत KG र साथ-साथै सेवाह�का िविभ� मोडह� �दान गन� सिहत अन्य कारकह� मध्ये त्यसको
लचकता र अनेकता�ारा िच�ण ग�रएका छन्। आमाबुवाह�ले उिनह�को बालबािलकाह�को आवश्यकताह� अनुसार सुहाउँ दो KG छनौट गनर् सक्छन् तथापी
बालबािलकाह�को भनार्मा KG ह�को आफ्नै स्वतन्�ता �न्छ। नयाँ योजना बमोिजम, KG को भनार् ���याको सुचा� स�ालन �बन्ध गन� र अिभभावकह�लाई
उनीह�को ब�ाको लािग पिहले नै KG स्थान िनि�त गनर् म�त गन� दृि�कोणको साथमा EDB ले 2018/19 स्कू ल वषर्को लािग KG मा K1 कक्षामा भनार्
�बन्धह� (यस प�ात् “2018/19 K1 भनार् �वस्थाह�” भनी सम्बोधन ग�रने) कायार्न्वयन गनर् जारी रा�ेछ। 2018/19 स्कू ल वषर्मा ब�ाह�का लािग K1
स्थानका लािग आवेदन �दन चाहने अिभभावकह�ले तल िनधार्रण ग�रएका ���या पालना गनुर्पछर्। यो ���या “योजना” मा भाग िलने सबै गैर-नाफामूलक KG
ह�मा लागू �न्छ।

2.2

EDB ले हङकङमा िशक्षा िलने सबै िव�ाथ�ह�लाई रिज�ेशन कागजात उपलब्ध गराउनेछ र सबै योजना-KG ह�ले मान्य रिज�ेशन कागजात भएका
िव�ाथ�ह�लाई मा� भनार् गनुर्पछर्।

2.3

आमाबुवाह�ले “KG भनार्को लािग रिज�ेसन �माणप�” (यहाँ यसपिछ “RC” भिननेछ) मा सेप्टेम्बरदेिख नोभेम्बर 2017 सम्म EDB मा आवेदन �दन आवश्यक
�न्छ। उपलब्ध गराइएको सबै आवश्यक जानकारी र कागजातसँगको आवेदन �ा� भएपिछ, EDB ले आवेदनको ���या पूरा गरी प�ाचार माफर् त "योजना"
अन्तगर्त अनुदान �ा� गनर् योग्य आवेदकह�लाई "RC" जारी गनर् सामान्यतया छदेिख आठ ह�ा ला�ेछ। िव�ाथ�ले “RC” �ा� गनर् सके न उसले हङकङमा िशक्षा
�ा� गनर् सक्छ तर योजना अन्तगर्त अनुदान �ा� गनर्का लािग योग्य रहँदैन भने EDB ले योजना-KG मा दतार् र भनार् गनर् सरोकार रा�े उ� िव�ाथ�लाई
“�कन्डरगाट�न भनार् पास” (यहाँ यसपिछ “AP” भिननेछ) जारी गन�छ तर सम्बिन्धत अिभभावकह�ले ब�ा भनार् भएको KG को शुल्कह�को �माणप�मा
देखाइएको योजना अन्तगर्तको कटौती भन्दा पिहले िव�ालयको पूरा शुल्क भु�ान गनर् आवश्यक �न्छ।

2.4

“के न्�ीकृ त दतार् िमित” (त्यो भनेको 11 देिख 13 जनवरी 2018 सम्म) अविधमा K1 को दतार्का लािग “RC” को �योग ग�रनेछ। “RC” को ���या समयको
कारण, अिभभावकह�ले “RC” आवेदन �ढलोमा 30 नोभेम्बर 2017 सम्ममा EDB लाई पेश ग�र स�ु पन�छ। अन्यथा K1 दतार्को “के न्�ीकृ त दतार् िमित” अगािड
सामान्यतया “RC”/”AP” जारी ग�रनेछैन।

2.5

अिभभावकह�ले KGs को िव�ालयमा-आधा�रत भनार् िविध लगायत ���या, मापदण्ड, अन्तवार्तार् �वस्थाह�, आवेदन शुल्क, इत्या�द बारे मा बुझ्नुपछर्।
अिभभावकह�ले �ि�गत KGs ले तोके का आवश्यकताह� अनु�प भनार्का लािग आवेदन फारम िलएर आवेदन बुझाउनुपछर्। KGs ले आमाबुवाह�लाई 22
िडसेम्बर 2017 अिघ आवेदन नितजा बारे मा जानकारी �दनेछ।

2.6

भनार् सम्बन्धी सूचना(ह�) �ा� गरे लग�ै, ध्यानपूवर्क िवचार गरे र, अिभभावकह�ले, दतार्का लािग एउटा KG छनोट गनुर्पछर्। उहाँह�ले “के न्�ीकृ त दतार् िमित”
(त्यो भनेको 11 देिख 13 जनवरी 2018 सम्म) अविधमा दतार् ���या पूरा गनर् “RC”/”AP” पेश गनर् र KG मा दतार् शुल्क भु�ानी गनर् आवश्यक छ। एउटा
आवेदकले अन्य आवेदकह�लाई असर पन� गरी, कु नै एउटा समयमा एकभन्दा बढी स्थान स�य गनर् नपाओस् भ�का लािग यो उपाय अपनाइएको हो।
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2.7

“RC”/”AP” लाई EDB �ारा जारी ग�रन्छ र त्यसलाई िव�ाथ�लाई दतार् ग�रएको KG ले रा�ुपदर्छ। आवेदक “के न्�ीकृ त दतार् िमित” पिछ भनार् भएको भएपिन,
उसले/उनले दतार्को लािग “RC”/”AP” पेश गनुर्पदर्छ। KG मा दतार् भएपिछ अिभभावकले िव�ालय प�रवतर्न गनर् चाहनु�न्छ भने उहाँले दतार् ग�रएको KG बाट
“RC”/”AP” �फतार् िलनुपछर् र िव�ाथ� स्थानान्तर �न चाहेको KG मा दतार् कागजात पेश गनुर्पछर्। KG बाट “RC”/”AP” �फतार् पाएपिछ, सम्बिन्धत KG ले
तत्प�ात उ� आवेदकका लािग स्थान सुरिक्षत रा�ेछैन। सामान्यत:, आवेदकले दतार् गरे को KG का लािग बुझाएको दतार् शुल्क �फतार् �नेछैन।

2.8

EDB ले जनवरी 2018 को अन्त्य (अथार्त “के न्�ीकृ त दतार् िमित”पिछ) देिख �र� K1 सुचना जारी गन�छ। आवश्यक परे मा, आमाबुवाह�ले EDB को वेबसाइट,
क्षे�ीय िशक्षा कायार्लयह� र EDB हटलाइन माफर् त जानकारी �ा� गनर् सक्छन्।

3.

“RC” को आवेदनको लािग योग्यता आवश्यकताह�

3.1

िव�ाथ�ले अिनवायर् �पमा िन� �नुपदर्छ:

(a) आवासको अिधकार, जिमनको अिधकार वा िबना कु नै सतर्को हङकङमा िनवास गनर् वैध अनुमित (िनवासको सीमा भन्दा बाहेक) भएका हङकङ
िनवासीह� �नुपदर्छ (कृ पया भाग B को अनुच्छेद 2.3 मा सूिचत गरे अनुसार सम्बिन्धत सहयोगी कागजातह� उपलब्ध गराउनुहोस्) ; र

(b) 31 िडसेम्बर 2015 मा वा त्यो भन्दा अिघ जन्मेको �नुपदर्छ र 2017/18 र/वा 2018/19 िव�ालय वषर्(ह�)मा KG कक्षामा हािजर �नेछ। 1 जनवरी
2016 मा वा त्यस पिछ जन्मेकाह�ले “RC” को लािग आवेदन �दन योग्य �ँदैनन्।

3.2

�मण आज्ञाप�ह� भएका, दुई-तफ� �स्थान अनुमितह� भएका वा िव�ाथ� आज्ञाप�ह� मा� भएका िव�ाथ�ह� “RC” को लािग आवेदन गनर् योग्य �ँदैनन्।

3.3

6 वषर् वा सोभन्दा मािथका िव�ाथ�ह�ले सामान्य �पमा �ाथिमक िव�ालयह� हािजर �नुपदर्छ। �ाथिमक एकमा भनार्को लािग सोधपूछ गनर्, आमाबुवाह�ले
2832 7700 / 2832 7740 मा िव�ालय स्थान िनधार्रण िवभाग वा 2891 0088 मा EDB को 24-घण्टा स्वचािलत टेिलफोन सोधपूछ �णालीलाई कल गनर्
सक्छन्। य�द आमाबुवाह�ले उनीह�को ब�ाले आगामी िव�ालय वषर्मा KG िशक्षा िलनुपन� आवश्यक ठान्दछन् भने, आमाबुवाह�ले आगामी िव�ालय वषर्मा
KG मा उनीह�को बालबािलकाको भनार् देखाउने कागजात �माण र उनीह�को बालबािलकाले आउने वषर्को सेप्टेम्बरको लािग �ाथिमक एक भनार्मा भाग
िलएका छैनन् भनी घोषणाको साथमा EDB लाई “RC” को लािग िवचार गनर् एक आवेदन पेश गनर् सक्छन्।

3.4

“योजना” अन्तगर्त KG ह�मा भनार् �नका लािग सबै िव�ाथ�ह�सँग मान्य दतार् कागजात �नु आवश्यक भएकोले, EDB ले हङकङमा िशक्षा िलने अिधकार
भएका तर “RC” जारी गनर् अयोग्य ठहर भएका लाई “AP” जारी गन�छ जसकारण “योजना” अन्तगर्त अनुदान �ा� गनर् सक्दैनन्। “AP” वाहक “योजना” अन्तगर्त
KG मा दतार् र भनार् �नसक्छन् तर अिभभावकह�ले ब�ा भनार् भएको KG को शुल्कह�को �माणप�कोमा देखाइएको अनुसारको “योजना” अन्तगर्तको कु नै
अनुदान कटौती गनुर् पिहले पूणर् िव�ालय शुल्कह� भु�ान गनर् आवश्यक �न्छ।

4.

आवेदन ���याह�

4.1

“RC” आवेदन �दने घटना�म (2018/19 मा K1 मा भनार् �ने िव�ाथ�ह�लाई)
समय
1 सेप्टेम्बर 2017
बाट सु�

आवेदनह� �ा�
भएको िमितको 10
कायर् �दन िभ�

सेप्टेम्बर देिख
नोभेम्बर 2017
सम्मका आवेदनह�को
�ाि�
िडसेम्बर 2017 मा वा
त्यस पिछ आवेदनको
�ाि�

���याह�

आवेदकह�ले पूरा ग�रएको आवेदन फाराम र सम्ब� सहायक कागजातह�को �ितिलिप Kindergarten
Administration 2 Section, EDB (P.O Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) मा
पयार्� �टकट टाँसेर पोस्ट गनर् स�े छन् वा कागजातह�लाई खाममा राखी अगािडको भागलाई “Application for
Registration Certificate for Kindergarten Admission” लेबल लगाई िसल गरे र यसलाई EDB मा 14/F,
Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong मा खसाल्न स�ु �न्छ।
आवेदन फारमह�मा उपलब्ध ग�रएको आवेदकको मोबाइल फोन नम्बरमा SMS पठाएर वा आवेदनह� �ा� भएको िमित
देिख 10 कायर् �दन िभ� आवेदकलाई �लाक�ारा �ाि�स्वीकार प� जारी गरे र EDB ले आवेदकह�लाई “आवेदनको
�ाि�स्वीकार” जारी गन�छ। य�द आवेदकह�ले उनीह�को आवेदन फारमह� पेश गरे को तीन ह�ा िभ� EDB बाट कु नै पिन
ज्ञान �ा� गरे नन् भने गलत/अनावश्यक िवतरणको कारणले गदार् आवेदन ���यामा �ढलापनलाई रो�को लािग आवेदन �ा�
ग�रएको छ �क छैन भनी जाँच्नको लािग कृ पया 3540 6808 / 3540 6811 मा EDB लाई वा 2891 0088 मा 24-घण्टा
स्वचािलत टेिलफोन सोधपूछ �णालीमा कल गनुर्होस्।
उपलब्ध गराइएका सबै आवश्यक जानकारी र कागजातह�को साथमा आवेदनह� �ा� भएपिछ, EDB ले आवेदनह�को
���या पूरा गनर् सामान्यतया छदेिख आठ ह�ा लगाउनेछ र �लाक�ारा योग्य आवेदकह�लाई “RC” जारी गन�छ। प�रपूरक
जानकारी उपलब्ध गराउन आवश्यक आवेदकह�लाई प�रपूरक जानकारीको �बन्धमा उनीह�को �ित��यालाई िवचारधीनमा
राखी सुिचत गराइनेछ।
उपलब्ध गराइएका सबै आवश्यक जानकारी र कागजातह�को साथमा आवेदनह� �ा� भएपिछ, EDB ले आवेदनह�को
���या पूरा गनर् सामान्यतया छदेिख आठ ह�ा लगाउनेछ र �लाक�ारा योग्य आवेदकह�लाई “RC” जारी गन�छ। ध्यान
�दनुहोस्, िव�ाथ� “RC” आवेदनका लािग योग्य भएता पिन K1 दतार्का लािग "के न्�ीकृ त दतार् िमित" भन्दा पिहले “RC”
सामान्यत: जारी ग�रनेछैन।

ध्यान �दनुहोस्: आवेदनह� �ा� भएको �ाि�स्वीकारको लािग SMS �ा� गनर् इच्छा गन� आवेदकह�ले एक स्थानीय वैधािनक मोबाइल फोन नम्बर उपलब्ध
गराउन अिनवायर् �न्छ। अन्यथा, EDB ले आवेदकह�लाई �लाक�ारा �ाि�स्वीकारको िच�ी जारी गन�छ।
4.2

सम्बिन्धत सहयोगी कागजातह�का �ितिलिपह�को साथमा पूणर् ग�रएका आवेदन फारामलाई, �लाक�ारा EDB लाई आवेदन �फतार् पठाउनको लािग �शस्त
�लाक �टकट टाँसरे साथमा एक खाममा रािखनुपदर्छ (आवेदनको असफलतापूवर्क िवतरणलाई रो�को लािग कृ पया �शस्त डाक �टकट भु�ानी ग�रएको छ भनी
िनि�त गनुर्होस्, कु नै पिन भु�ानी नग�रएका �लाक वस्तुह�लाई हङकङ �लाक�ारा खारे ज ग�रनेछन् र यस सन्दभर्मा EDB ले आवेदनलाई ���या गनर् सक्षम
�नेछैन)। यस मागर्िनद�शन नोटह�को पृ� 6 को तल्लो भागमा EDB को ठे गाना उपलब्ध गराइएको छ। वैकिल्पक �पमा, "Application for Registration
Certificate for Kindergarten Admission” भनी लेबल गरी एक बन्द ग�रएको खाममा आवेदन फाराम र सहयोगी कागजातह�लाई रा� सक्छन् र त्यसलाई
मािथको अनुच्छेद 4.1 मा उल्लेख ग�रए अनुसार EDB �प-इन बाकसमा खाम खसाल्न सक्छन्।
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4.3

फ्याक्स वा इमेल�ारा पठाईएको आवेदन स्वीकार ग�रने छैन।

4.4

आवेदन अविध
“RC” को लािग आवेदन अविध तल स्थािपत ग�रएको छ अपेिक्षत KG भनार् समय
2018/19 िव�ालय वषर्को �ारम्भ
2018/19 िव�ालय वषर्को बीच

िसफा�रस ग�रएको आवेदन समय
सेप्टेम्बरदेिख नोभेम्बर 2017
भनार् र रिज�ेशनको छदेिख आठ ह�ा अिघ

KG कक्षाह� हािजर �न सु� गरे का र िव�ालय वषर्को बीच ितर “RC” को लािग आवेदनह� पेश गन� र “RC” जारी ग�रएका िव�ाथ�ह�ले, आवेदनह� पेश
गरे को िव�ालय वषर् िभ� योग्य KG मा भनार् गनर् सक्षम �नेछन्। योग्य KG मा अध्ययन गनर् ठह�रएको िव�ाथ�को लािग वैधािनकता अविधलाई आवश्यकता
अनुसार छोटो ग�रनेछ र आवेदनको मिहनालाई “RC”मा िविधवत् �पमा तो�कनेछ।
4.5

आवेदनमा उपलब्ध ग�रएको जानकारीमा प�रवतर्न
य�द आवेदक�ारा उपलब्ध गराइएको जानकारीमा कु नै पिन जानकारी प�रवतर्न भएमा (उदाहरण, नाम) वा य�द आवेदकह�ले आवेदन ���या चरणको अविधमा
पेश ग�रएका उनीह�का आवेदनह� सम्बिन्धत प�रपूरक जानकारी सुधानर् वा उपलब्ध गराउन चाहेमा, उनीह�ले EDB लाई िलिखत �पमा सूचना �दन
अिनवायर् �न्छ। प�रवतर्नह� भएको िमित देिख 30 पा�ो �दन िभ�, कु नै पिन प�रवतर्नह� बारे मा EDB लाई थाहा �दन अिनवायर् छ। सूचनालाई िविधवत्
हस्ताक्षर ग�रन र EDB लाई सम्बिन्धत सहयोगी कागजातह�का �ितिलिपह�को साथमा पेश गनर् अिनवायर् �न्छ। आवश्यक परे को बेला, EDB ले
आवेदनह�लाई ���या गनर्को लािग आवेदकह�बाट अित�र� जानकारी पिन अनुरोध गनर् सक्छ। य�द आवेदकले अित�र� जानकारीको अनुरोधको िमित देिख
30 पा�ो �दन िभ� आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन असफल भएमा, आवेदनह� स्वचािलत �पमा अवैधािनक �नेछन्। एउटै आवेदकले एकभन्दा धेरै
आवेदनह� गनार्ले आवेदन ���यामा �ढलापन �नसक्छ।

4.6

पुन: िनधार्रणको लािग आवेदन
य�द आवेदकह�ले उनीह�का िनधार्रणह�का प�रणामह� अस्वीकार गरे मा, आवेदनह�को सहयोगमा िवस्तृत �मािणकता र कागजात �माणह� उपलब्ध
गराई, नितजाका सूचनाह� जारी भएको िमितह� देिख 30 पा�ो �दन िभ� आवेदकह�ले EDB लाई िलिखत �पमा पुन: िनधार्रणको लािग आवेदन �दन
सक्छन्। पुन: िनधार्रणको लािग ग�रएका आवेदनह�लाई आवेदक�ारा िविधवत् हस्ताक्षर गनर् अिनवायर् �न्छ। योग्यताको पुन: िनधार्रणलाई सामान्य �पमा छ
देिख आठ ह�ा लाग्छ।

4.7

अन्य आ�थर्क सहायताको लािग आवेदन
4.7.1 “योजना” अन्तगर्त, HKSAR सरकारले योग्य स्थानीय NPM KG लाई अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। योग्य बालबािलकाह�ले यी KG को साथमा दतार्को
लािग एक वैधािनक “RC” �योग गनर् आवश्यक �न्छ। सरकारी अनुदान रकम पाइसके पिछ पिन अिभभावकह�ले KG ह�ले िव�ालय शुल्क भु�ान
गनुर्पछर् भने, आवश्यकतामा रहेका प�रवारह�ले �कन्डरगाट�न तथा बाल स्याहार के न्� िशक्षा शुल्क िमनाहा योजना (“KCFRS”) काम गन� प�रवार र छा�
िव�ीय सहायता कायार्लय (SFO) िव�ाथ� िव�ीय सहायता र �कन्डरगाट�न िव�ाथ�ह�का लािग िव�ालयसँग सम्बन्धी खचर्ह�को अनुदान (”अनुदानKG”) मा छु �ाछु �ै आवेदन �दन स�ु �न्छ। यस बाहेक, KCFRS मा आवेदन न�दनु भएका प�रवारह�ले अझैपिन अनुदान-KG मा आवेदन �दन स�ु �न्छ।
मािथ िव�ाथ� िव�ीय सहायता योजनाह�मा आवेदन �दने प�रवारह�ले सम्बिन्धत योजनाह�को योग्यता आवश्यकताह� पूरा गरे को �नुपछर्। “िव�ाथ�
आ�थर्क सहायता योजनाको लािग घर-प�रवार आवेदन फाराम (2018/19)” जुलाई 2018 ितर उपलब्ध �ने अपेक्षा ग�रएको छ। SFO ले आवेदन फारम
अपलोड गन�छ, �वाह अनुसार त्यसको गृहपृ�मा आवेदनको िविध र KCFRS का िववरणह� घोषणा गन�छ।
4.7.2 अन्य पूवर्-�ाथिमक बालबािलकाका आमाबुवाह� जस्तै, 2018/19 िव�ालय वषर्मा KG मा भनार् �ने बालबािलकाह� भएका िवस्तृत सामािजक सुरक्षा
सहयोग �ा� गरे का आमाबुवाह�ले, “RC” को लािग EDB मा आवेदन �दन आवश्यक �न्छ, जसले गदार् त्यसलाई “योजना” बमोिजम योग्य स्थानीय
NPM KG सँग दतार्को लािग कागजातको �पमा �योग गनर् स�कन्छ।

5.

�ि�गत �द� सुचनाको �बन्ध/�वस्थापन

5.1

आवेदन फारामलाई पूणर् र इमानदारीका साथ पूणर् गनुर् र सबै सहयोगी कागजातह� उपलब्ध गराउनु आवेदकको िजम्मेवारी हो। आवश्यक परे का सहयोगी
कागजातह�को सूचीलाई आवेदनको लािग तैयार ग�रएको छ भनी िनि�त गनर्को लािग पृ� 6 मा आवेदकह�ले “आवेदन पेश गनर्को लािग जाँचसूची” लाई एक
पटक पढ्न याद �दलाउँ छ। EDB ले आवेदक�ारा उपलब्ध गराइएको जानकारीको आधारमा िव�ाथ�ह�को योग्यतालाई िनधार्रण गन�छ। अपयार्� जानकारीले
���यामा �ढला पनर् सक्छ र थप ���याको लािग पिन आवेदनह�लाई अयोग्य भनी �स्तुत गनर् पिन सक्छ। साथै EDB �ारा आवेदनलाई अवैध भनी �मािणत गनर्
प�रणािमत �न स�े छ।

5.2

आवेदनमा उपलब्ध ग�रएको �ि�गत जानकारी र EDB को अनुरोध उपलब्ध ग�रएको कु नै पिन प�रपूरक जानकारी (उदाहरण, अनुपलब्ध पिहचान
कागजात)लाई िन� उ�ेश्यह�को लािग सम्बिन्धत HKSAR सरकार ब्यूरो/िवभावमा खुलासा ग�रनेछ:

आवेदकको �ि�गत �द� तथ्यको िमलान र अन्य सम्बिन्धत HKSAR सरकार ब्यूरो/िवभागह�को डेटाबेस भएको िव�ाथ� सिहत यस आवेदनका
���या र �माणीकरण सम्बन्धी ��याकलापह� (उदाहरण, अध्यागमन िवभाग);

तथ्याङ्क र अन्वेषण उ�ेश्य; र

सोधपूछ �वस्थापनको उ�ेश्य।

5.3

उपलब्ध ग�रएको आवेदक र िव�ाथ�को �ि�गत �द� तथ्यलाई मािथको अनुच्छेद 5.2 मा उल्लेख गरे अनुसार उ�ेश्यह�को लािग अन्य HKSAR सरकार
ब्यूरो/िवभागह� र सम्बिन्धत िव�ालयह�मा; वा आवेदकले त्यस �कारका खुलासाको लािग सहमत जनाएका ठाउँ ह�मा; वा त्यस �कारका खुलासाह� गनर्
कानून�ारा �माणीकरण वा आवश्यक परे को खण्डमा खुलासा गनर् स�कन्छ।

5.4

कु नै पिन गैर-�स्तुतीकरण, तथ्यह�को अनुपिस्थित वा गलत दस्तावेजको �बन्धले अयोग्यता र मु�ा ला� सक्छ।
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5.5

6.
6.1

6.2

7.
7.1

पेश ग�रएका सबै कागजातह�लाई �फतार् गनर् स�कँ दैन। य�िप, दफा 18 र 22 र �ि�गत जानकारी (गोपनीयता) अध्यादेशमा तािलका 1 को िस�ान्त 6
(हङकङका कानूनह�को अनुच्छेद 486) अनुसार, आवेदक�ारा �दान ग�रएको �द� तथ्यलाई उसले/उनीले प�ँच �ा� गनर् र सुधारह� गन� अिधकार पाउँ दछ।
उसले/उनले आवश्यक �शासनीय शुल्कह� भु�ानी गरे बापत उसको/उनको �ि�गत �द� तथ्यका �ितिलिपह� पिन �ा� गनर् सक्छन्। त्यस �कारका
अनुरोधलाई EDB मा िलिखत �पमा सम्बोधन गनुर्पदर्छ।

2018/19 िव�ालय वषर्मा K2 र K3 कक्षाह�को लािग भनार् �बन्धह�
य�द िव�ाथ�लाई एक भौचर जारी ग�रएको छ र योजनामा संल� भएको KG को K2 वा K3 मा अध्ययन गनर् जारी रा�ेछ, त्यस िव�ाथ�ले 2018/19 िव�ालय
वषर्मा “योजना”मा संल� �नेछ भने, यी िव�ाथ�ह�का आमाबुवाह�ले दतार्को लािग “RC” मा आवेदन �दन आवश्यक छैन। आमाबुवाह�ले K2 वा K3
कक्षाह�का दतार्को लािग िव�ालय-आधा�रत �बन्धह� पालना गनुर्पदर्छ। 2017/18 िव�ालय वषर्मा “योजना” लाई लागू गरे पिछ, िवचारमा रािखएका भौचर
धारकह�लाई उनीह�का भौचरको वैधािनक अविधको बेला “योजना” को कोष शैली बमोिजम उनीह�लाई स्वचािलत �पमा आवरण ग�रनेछ। आमाबुवाह�ले
KG को शुल्क �माणप� अनुसार िशक्षा शुल्कह� भु�ानी गनुर्पदर्छ। य�द सम्बिन्धत KG ले िशक्षा शुल्कह� संकलन गरे न भने, शुल्क �माणप�मा सम्बिन्धत
जानकारी देखाइनेछ।
य�द िव�ाथ�ले किहले पिन भौचरको लािग आवेदन गरे को छैन र 2018/19 िव�ालय वषर्मा “योजना” बमोिजम एक योग्य स्थानीय NPM KG को K2 वा K3
पढ्नेछ भने, यी बालबािलकाका आमाबुवाह�ले दतार्को लािग “RC”को लािग आवेदन �दन आवश्यक छ। य�द EDB सँग K2 वा K3 मा भनार्को लािग के न्�ीय दतार्
�बन्धह� छैन भने, िव�ाथ�ले एक �ि�गत KG को िव�ालय-आधा�रत भनार् िविध पालना गनुर्पदर्छ र दतार्को लािग एक वैधािनक दतार् कागजात �योग
गनुर्पन�छ। आमाबुवाह�ले िवचारमा आएको KG बाट त्यसका दतार् �बन्धह�को बारे मा पिहले नै बुझ्नुपदर्छ र समयमा नै दतार् गनर्को लािग “RC”को लािग
कागजातको �पमा आवेदन गनुर्पदर्छ।

सोधपूछ
आवेदकह� EDBकोयस वेबसाइट www.edb.gov.hk मा यस “RC” र “योजना”को आवेदनह�को िववरणह�को लािग जान स�ु �न्छ। �ि�गत आवेदनह�
बारे मा सोधपूछको लािग, आवेदकह�ले 3540 6808 / 3540 6811 मा EDB लाई वा 2891 0088 मा 24-घण्टा स्वचािलत टेिलफोन सोधपूछ �णालीलाई
पिन कल गनर् सक्छन्।
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B - आवेदन फारमलाई कसरी पूणर् गन� बारे मा नोटह�
कृ पया फारमलाई स्प� �पमा कालो वा नीलो मसीले भनुर्होस् र आवेदन फारम र मागर्िनद�शन नोटह�मा कथन ग�रएका िनद�शनह� अनुसार भाग I देिख VI सम्म पूरा
गनुर्होस्।

भाग I

आवेदकका िववरणह�

1.1

आवेदकले भिवष्यका स�ारलाई सुिवधा पुर्याउनको लािग “िशषर्क” तो� छनोट गनर् सक्छ।

1.2

आवेदकले उसको/उनको अङ्�ेजी र िचिनयाँ नामलाई उसको/उनको पिहचान कागजातमा कथन गरे अनुसार समान �ममा ले�ुपदर्छ। य�द िव�ाथ�(ह�)
तपा�को ब�ा होइन भने, तपा�ले िव�ाथ�(ह�)सँगको आफ्नो सम्बन्ध उल्लेख गनुर्पछर् र िव�ाथ�को बुवा/आमाको पिहचान कागजातको �ितिलिप, र साथ साथै
एक �माणीकरण प� पिन उपलब्ध गराउनुपदर्छ। य�द आवेदकले सम्बिन्धत आएको कागजात उपलब्ध गराउन असक्षम भएमा र िव�ाथ�(ह�) उसको/उनको
संरक्षणमा छ भने, कृ पया सम्बिन्धत सहयोगी �माणप� उपलब्ध गराउनुहोस्। य�द िव�ाथ�(ह�) लाई हङकङमा अस्थायी �पमा ब� अनुमित �दइएको छ भने,
आवेदकले िव�ाथ�(ह�)को �ायोजक पिन �न अिनवायर् छ (अथार्त् आि�त(ह�)।

1.3

आवेदकले उसको/उनको हङकङ पिहचान (HKID) काडर् नम्बर पिन ले�ुपदर्छ र उसको/उनको वैधािनक HKID काडर्को एक �ितिलिप पेश गनुर्पदर्छ। य�द HKID
उपलब्ध नभएमा, आवेदकले “अन्य पिहचान कागजात” को भाग पूणर् गनुर्पदर्छ र अन्य पिहचान कागजातह� (उदाहरण, मुलभुमी पिहचान काडर्, या�ा कागजात,
इत्या�द) का �ितिलिपह� पेश गनुर्पदर्छ।

1.4

प�ाचार ठे गाना, हङकङ क्षे� िभ�को ठे गाना �न अिनवायर् छ। य�द आवेदक हङकङमा िनवास छैन भने, कृ पया गृह ठे गानाको साथमा प�ाचार �योगको लािग
हङकङमा एक ठे गाना उपलब्ध गराउनुहोस्, अन्यथा आवेदकको नितजालाई �लाक गनर्मा �ढला �नमा प�रणािमत �न सक्छ।
1. Title *

#

1 Mr.

2 Ms.

C H A N

2. Name in English

T A

3
I

Miss

M A N

(Please refer to para. 1.2 of Part Bof the
Guidance Notes)

3.

陳

Name in Chinese

4. Identity Document
Type and No. (Please refer to para.

大

文
A 1 2 3 4 5 6 (7)

# A HKID Card No.:

1.3 of Part B of the Guidance Notes)

5. Year of Birth

1 9 8 2 Year

6. Home Address

Flat

8 1 0

Floor

8

B

Other Identity Document : ____________
Document No.: _____________________

Block

Name of Building

T S U I

Y A N

H O U S E

Estate / Village

T S U I

M A N

E S T A T E

K W A I
# 1 HK

C H U N G
2 KLN
3 NT

No. & Name of Street
District
Area
7. Correspondence Address in HK

Flat

Floor

Block

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

Name of Building
Estate / Village
No. & Name of Street
District
Area

# 1

*

8. Local Mobile Phone No.

HK

2 KLN

1 2 3 4 5 6 7 8

(Please refer to para. 4.1of Part A of the Guidance Notes)
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4

3 NT
Home Telephone No.

4 5 6 7 8 1 2 3

भाग II

िव�ाथ�का िववरणह�

2.1

भाग A को अनुच्छेद 3.1 मा स्थािपत योग्यता आवश्यकह� पूरा गन� िव�ाथ�ह�लाई मा� यस भागमा समावेश ग�रएको �नुपदर्छ। अनु�पी KG स्तरह�मा
भनार् �ने बालबािलकाह�को न्यूनतम उमेर तल संल� ग�रएको छ:
31 अग� 2018 मा बालबािलकाको उमेर

आगामी वषर् (2018/19 िव�ालय
वषर्)मा उपिस्थत �ने कक्षा

2 वषर् 8 मिहनाको न्यूनतम उमेर (31.12.2015 मा र यो भन्दा पिहले जन्मेको)

नसर्री (अथार्त् K1)

3 वषर् 8 मिहनाको न्यूनतम उमेर (31.12.2014 मा र यो भन्दा पिहले जन्मेको)

तल्लो KG (अथार्त् K2)

4 वषर् 8 मिहनाको न्यूनतम उमेर (31.12.2013 मा र यो भन्दा पिहले जन्मेको)

मािथल्लो KG (अथार्त् K3)

5 वषर् 8 मिहनाको न्यूनतम उमेर (31.12.2012 मा र यो भन्दा पिहले जन्मेको)

�ाइमरी एक (जस्तै P1)

2.2

पिहचान कागजातमा उल्लेख गरे अनुसार अङ्�ेजी नाम र िचिनयाँ नाम समान �मममा �नुपदर्छ।

2.3

िव�ाथ�को हङकङ िनवास िस्थितलाई �माणीकरण गनर्को लािग, आवेदकले िव�ाथ�को हङकङ जन्म दतार् �माणप�को एक �ितिलिप(“स्थायी िनवासको िस्थित”
स्तम्भमा “स्थािपत” शब्दको साथमा देखाएर) पेश गनुर्पदर्छ।
य�द यो उपलब्ध छैन वा हङकङ जन्म �माणप�ले “स्थािपत छैन” भ�े शब्दह� छन् भने, आवेदकले िव�ाथ�(ह�) का िन� मध्ये एक वैध पिहचान
कागजातह�को एक �ितिलिप पेश गनर् अिनवायर् छ (उपलब्ध भएमा, हङकङ जन्म �माणप�को एक �ितिलिपको साथमा) (a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

हङकङ िवशेष �शासनीय क्षे� (HKSAR) पुन: �िवि� अनुमित;
�वेशाज्ञा उ�ेश्यह�को लािग पिहचानका HKSAR कागजात (पृ� 1 देिख 3 सम्म);
HKSAR राहदानी;
हङकङ स्थायी पिहचान काडर्;
एक-तफ� िनस्कने अनुमित;
हङकङमा ब�े कु नै सतर् िबना (ब�े सीमा बाहेक अन्य) िनवास गन� एक वैध अनुमित भएको HKSAR सरकार�ारा जारी ग�रएको �वेश अनुमित वा
अन्य रा�/क्षे�ह��ारा जारी ग�रएका या�ा कागजातह�; वा
(g) HKSAR मा ब�े अनुमित (ID235B)।
य�द िव�ाथ�को पिहचान कागजात मािथको कोटी (f) वा (g) मा पदर्छ भने, आवेदक र िव�ाथ�ले EDB लाई उनीह�को आफ्नै वैध या�ा कागजातह�का
�ितिलिपह� (बेहोन�का िववरणह� देखाउने पृ�ह�, HKSAR सरकार अध्यागमन िवभाग�ारा जारी ग�रएको सबैभन्दा नयाँ �वेशाज्ञा लेबल र आवेदक र
िव�ाथ�को कानूनी रहनको सबैभन्दा नयाँ अविध तो�े अध्यागमन िवभाग�ारा जारी ग�रएको सबैभन्दा नयाँ “ब�े अनुमित” सिहत) �स्तुत गनुर्पदर्छ।
C H A N

1 a.Name in English
(must

T A I

M I N G

be

(Please refer to para. 2.2of Part B of

b.

he
Guidance
Notes)
Name
in Chinese

c . Identity Document
Type and No.

陳

大

明

B HKID Card No.:
HK Birth Certificate No.:
S 4 5 6 7 8 9 (0)
( )
C Other Identity Document: ___________________________ Document No.: ___________________________________

# A

(Please refer to para. 2.3of Part B of the Guidance Notes)

2 0 1 5 Y 0 7 M1 1 D
d . Date of Birth
B = Other (Please specify in Part III with relevant supporting proofs)
Relationship with applicant # A = Child
e.
Class attending in forthcoming# P
= Primary One(P1)
= Upper Class (K3) L = Lower Class (K2)
U
f.
year (2018/19 school year)

भाग III
3.1

अन्य िवशेष प�रवार सम्बन्धी जानकारी

प�ाचारको भाषा

आवेदकले प�ाचारको भाषालाई घेरा लगाउनुपदर्छ। य�द कु नै पिन तो�कएको छैन भने, EDB ले प�ाचारको लािग आवेदन फाराम पूणर् गनर् �योग गरे को
भाषालाई सन्दभर् गन�छ।

भाग V
5.1

= Nursery Class (K1)

य�द िव�ाथ�(ह�) तपा�को ब�ा होइन भने, तपा�ले िव�ाथ�(ह�)सँगको आफ्नो सम्बन्ध उल्लेख गनुर्पछर् र िव�ाथ�को बुवा/आमाको पिहचान कागजातको
�ितिलिप र साथ साथै एक �माणीकरण प� पिन उपलब्ध गराउनुपदर्छ। य�द आवेदकले सम्बिन्धत आएको कागजात उपलब्ध गराउन असक्षम भएमा र
िव�ाथ�(ह�) उसको/उनको संरक्षणमा छ भने, कृ पया सम्बिन्धत सहयोगी �माणप� उपलब्ध गराउनुहोस्।

भाग IV
4.1

N

उ�रदाियत्व �दने र घोषणा

कृ पया मागर्िनद�शन नोटह�मा अनुच्छेदह� पढ्नुहोस् र आवेदन फारामको भाग V उ�रदाियत्व र घोषणामा उपलब्ध गराइएको ठाउँ मा हस्ताक्षर गनुर्होस्। य�द
यस भागलाई उिचत �पमा हस्ताक्षर ग�रएको छैन भने EDB ले आवेदनलाई ���या गन�छैन।
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C - जारी ग�रनुपन� “RC” मा नोटह�
1.1

“RC”, िव�ाथ�ह�को लािग “योजना” बमोिजम एक योग्य KG मा भनार् गनर्को लािग एक दतार् कागजात हो। 2018/19 िव�ालय वषर्मा योग्य िव�ाथ�ह�
हािजर भइरहेका KG कक्षाह�का आधारमा “RC” को वैधािनकता अविध ठम्याइन्छ र EDB ले आवेदन �ा� गन� िमित 1 देिख 3 वषर्को दायरामा �नेछ।
िववरणह�लाई िन� तािलकामा �ाख्या ग�रएका छन्:
2018/19 मा भनार् ग�रनुपन� स्तर

“RC” को वैधािनकता अविध

नसर्री (अथार्त् K1)

िव�ालय वषर् 2018/19 को सु�वात देिख 2020/21 िव�ालय वषर्को अन्त्यसम्म

तल्लो KG (अथार्त् K2)

EDB ले आवेदन �ा� गरेको िमितदेिख 2019/20 िव�ालय वषर्सम्म

मािथल्लो KG (अथार्त् K3)

EDB ले आवेदन �ा� गरेको िमितदेिख 2018/19 िव�ालय वषर्सम्म

�ाइमरी एक (जस्तै P1)

EDB ले आवेदन �ा� गरेको िमितदेिख 2017/18 िव�ालय वषर्सम्म

कृ पया “RC” भएको कु नै पिन योग्य ब�ाले अिधकतम तीन वषर्को लािग योग्य KG मा िनरन्तर ब�को लािग योग्य �न्छ भ�े कु रालाई ध्यान �दनुहोस्।
वैधािनकता अविध सामान्यतया �पमा िवस्तार �नेछैन।
1.2

EDB ले �लाक�ारा प�रणामको बारे मा आवेदकलाई जानकारी गन�छ। “RC” लाई आवेदकको गृह/हङकङ प�ाचार ठे गानामा प�ाचार ग�रनेछ, त्यसकारण
आवेदकले यो आवेदन फारममा उपलब्ध गरे को गृह/हङकङ प�ाचार ठे गाना प�रशु� छ भनी िनि�त गनर् अिनवायर् �न्छ। आवेदकले आवेदनको अविधमा
गृह/हङकङ प�ाचार ठे गाना प�रवतर्न गरे मा, त्यस �कारका प�रवतर्नको बारे मा �थम घटनामा नै EDB लाई थाहा �दनु अिनवायर् �न्छ। अन्यथा, “RC” लाई
आवेदकलाई �लाक�ारा नपठाईन स�कनेछ र KG मा उनीह�को भनार् अक्षमता सिहत, आवेदकले कु नै पिन सम्भािवत प�रणाम बेहोनुर्पदर्छ।

1.3

“RC” हराएको वा क्षित भएको कु रालाई 3540 6808 / 3540 6811 मा EDB लाई वा 2891 0088 मा 24-घण्टा स्वचािलत टेिलफोन सोधपूछ �णालीलाई
सुचना �दनु अिनवायर् �न्छ जसले गदार् EDB ले “RC” लाई खाली गनर् सक्छ। र� ग�रएको “RC”, पुन: �ा� गरे मा पिन, यसलाई KG सँग दतार्को लािग
कागजातको �पमा स्वीकार ग�रनेछैन। आवेदकह�ले खचर् गरे र EDB बाट “RC” फे �र जारी गनर्का लािग आवेदन �दन स�े छन्।


















आवेदन पेश गन� जाँचसूची (कृ पया पूरा ग�रएको कायर्को लािग उपयु� बाकसमा िचन्ह लगाउनुहोस्)

1. आवेदनलाई सही �पमा भ�रएको छ र भाग V उ�रदाियत्व र घोषणालाई िविधवत् हस्ताक्षर ग�रएको छ?



2. तपा�को पिहचान कागजातको �ितिलिप संल� ग�रएको छ?



3. सबै िव�ाथ�(ह�)को पिहचान कागजातको �ितिलिप संल� ग�रएको छ?



4. य�द िव�ाथ� तपा�को ब�ा होइन भने, तपा�ले सम्बिन्धत सहयोगी �माणह�को (िव�ाथ�को पिहचान



कागजात र बुवा/आमाको अिधकार-प�को �ितिलिप) साथमा आवेदनको भाग III मा तपा�ले िव�ाथ�सँगको
आफ्नो सम्बन्धलाई तो�ु भएको छ?
5. तपा�ले हङकङको प�ाचार ठे गाना उपलब्ध गराउनुभएको छ?



6. तपा�ले आवेदनलाई प�ाचार गनर्का लािग खाममा पयार्� �पमा �टकट टाँ�ुभएको छ? कृ पया कु नै पिन



भु�ानी नग�रएको डाक वस्तुह�लाई हङकङ �लाक�ारा न� ग�रने कु रालाई ध्यान �दनुहोस्।



7. तपा�ले पूरा ग�रएको आवेदन फारमको एक �ित फोटोकपी रा�ुभएको छ?



















………………………………………………………………………………………………………………………...................
कृ पया िविधवत् पूणर् ग�रएको फारमको साथमा आवश्यक सहयोगी कागजातह�का �ितिलिपह�लाई EDB मा पेश गनुर्होस्।
प� �वहार
ठे गाना

EDB 194E
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