กรมการศึกษา

(Thai)

่
หมายเหตุคู่มอ
ื เกียวก
ับการสมัครสําหร ับใบร ับรองการลงทะเบียน
่
เพือเข้
าสมัครเรียนโรงเรียนอนุ บาล
้
่ นระหว่
่
(หมายเหตุคู่มอ
ื นี จะใช
้กับการสมัครทียื
างวันที่ 1 กันยายน 2019 และ 31 สิงหาคม 2020)

หมายเหตุทสํ
ี่ าคัญ
 โปรดอ่านทุกย่อหน้าของหมายเหตุคู่มอ
ื อย่างระมด
ั ระวังก่อนทําการกรอกข้อมู ลลงในแบบฟอร ์มการสมค
ั ร
่
้
 การสมค
ั รสําหร ับ “ใบร ับรองการลงทะเบียนเพือเข้าสมัครเรียนโรงเรียนอนุ บาล” (ต่อไปนี เรียกว่า “RC”) เป็ นการสมัครของครอบคร ัว
่ สท
แต่ละครอบคร ัวจะแนะนํ าให้ยนใบสม
ื่
ค
ั ร แค่ใบสมค
ั รเดียว ให้ก ับเด็กทุกคนทีมี
ิ ธิในครอบคร ัว หากนักเรียนสามารถร ับการศึกษาใน
ฮ่องกงได้แต่ไม่มค
ี ุณสมบัตใิ นการได้ร ับเงินอุดหนุ น กรมการศึกษาจะออก “ใบอนุ ญาตเข้าเรียนในโรงเรียนอนุ บาล” (ต่อไปนี ้เรียกว่า
่ ยวข้
่
“AP”) ให้ก ับนักเรียนทีเกี
อง
่
่ าเนิ นการการสมค
 ข้อมู ลส่วนบุคคลทีได้ระบุโดยผู ส
้ มค
ั รจะถูกนํ าไปใช้โดยกรมการศึกษาเพือดํ
ั รสําหร ับ “RC” / “AP” ผู ส
้ มัครจะได้ร ับ
่
่ นเป็
่
การแจ้งเตือนว่าหากตัวแทนคนใดให้ขอ
้ มู ลทีไม่ถูกต้อง หรือทําให้เข้าใจผิด หรือหากเอกสารทียื
นเท็จ หรือหากตัวแทนไม่
่ ยวข้
่
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามเงื่อนไขต่าง ๆ ของการดําเนิ นการ และการยืนยัน (เช่น ในส่วนที่ V ของแบบฟอร ์มใบสมค
ั ร) ฝ่ายทีเกี
องจะถูก
์
่
ตัดสิทธิโดยการสมั
ครนี ้จะเป็ นโมฆะท ันที หรืเป็ นกรณี อาจจะเป็ นโมฆะ โดย “RC” / “AP” ทีออกให้
เป็ นโมฆะท ันที และผู ส
้ มค
ั รอาจต้อง
ร ับผิอบต่อการฟ้องร ้อง และ/หรือถูกดําเนิ นคดีอาญา

่
A - ข้อมู ลทัวไป
1.

โครงการด้านการศึกษาของโรงเรียนอนุ บาล

1.1

รฐั บาลของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ต่อ ไปนี ้เรียกว่า “รฐั บาลของ HKSAR”) ไดด้ ําเนิ น โครงการด ้านการศึกษาในโรงเรียนอนุ บ าล (KG) (ต่อ ไปนี ้เรียกว่า
้ ปีการศึกษา 2017/18 เพื่อปรบั ปรุงคุณภาพการศึกษาของ KG ในด ้านต่าง ๆ ผ่านมาตการทีแตกต่
่
“โครงการ”) โดยมีผลบังคับใช ้ตังแต่
างกัน ภายใต ้ขอบเขต
้
่
่ น ในการสร ้างท อ้ งถิ่นที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NPM) KGs มี
ของ “โครงการ” รฐั บาลของ HKSAR จะใหเ้ งิน อุดหนุ น เบืองต
น
้ ซึงจะครอบคลุ
มถึงบริก ารครึงวั
่ สท
่
ประโยชน์ตอ
่ เด็กทีมี
ิ ธิของ KG ทุกคน (รวมถึงชนอนุ
ั้
บาล (K1) ตํ่ากว่า KG (K2) และสูงกว่า KG (K3)) เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของกําลังแรงงานในท ้องถิน
้ น และบริการวัน ที่ยาวนานทังวั
้ น เพื่อส่งเสริมใหโ้ รงเรียน
ภายใตน
้ โยบายประชากร การจัดหาทรพ
ั ยากรเพิ่มเติมสําหรบั KGs ที่มีคุณ สมบัติท่ให
ี บ้ ริก ารทังวั
่ มในราคาไม่สงู
ให ้บริการดังกล่าวเพิมเติ

1.2

่
่ ้
เพื่อให ้มีคุณสมบัตต
ิ รงกับข ้อกําหนดในการเข ้าร่วม “โครงการ” KGs ควรจะเป็ น NPM และเสนอหลักสูตรภายในทีสอดคล
้องกับคู่มือหลักสูตรของ KG ทีได
่ สจู น์การให ้การศึกษาทีมี
่ คุณภาพของ KG KGs ยังจําเป็ นจะต ้องมีคณ
เผยแพร่โดยกรมการศึกษา (EDB) พร ้อมด ้วยบันทึกทีพิ
ุ สมบัตต
ิ รงตามหลักเกณฑ ์ตาม
ข ้อกําหนดในด ้านคุณสมบัตข
ิ องครูผูส้ อน อัตราส่วนระหว่างนักเรียน และครูผูส้ อน ระดับของค่าธรรมเนี ยมการศึกษาของโรงเรียน เป็ นต ้น โปรดอา้ งอิงไปยัง
่ มเกียวกั
่
่ ๆ
เว็บไซต ์ของ EDB (www.edb.gov.hk) สําหร ับข ้อมูลเพิมเติ
บการเข ้าร่วม “โครงการ” ของ KGs และรายละเอียดอืน

2.

้ั K1 ของ KGs ในปี การศึกษา 2020/21
การจัดเตรียมการเข้าเรียนในระดบ
ั ชน

2.1

่
่ ยบกับทีอื
่ ่น รวมถึง ภายในท ้องถิน/ภายนอกท
่
่ NPM/KGs ของ
KGs ในฮ่องกงมีลก
ั ษณะทีโดดเด่
นเนื่ องจากมีความยืดหยุน
่ และความหลากหลายเมือเที
้องถิน
่
่
เอกชน ตลอดจนการให ้บริการในรูปแบบทีแตกต่
างกัน พ่อ แม่ สามารถเลือก KG ทีเหมาะสมกั
บบุตรหลานของพวกเขาได ้โดยคํานึ งถึงความต ้องการของพวก
้ั K1 ของ KGs สําหร ับปี
เขาในขณะที่ KGs มีดุลยพินิ จในการรบั นักเรียนเข ้าเรียน ภายใต ้ “โครงการ” EDB จะดําเนิ นการจัดเตรียมการเข ้าเรียนในระดับชน
้ ยกว่า “การจัดเตรียมการเข ้าเรียนใน K1 ปี 2020/21”) ด ้วยมุมมองเพื่อการอํานวยความสะดวกในการดําเนิ น
การศึกษา 2020/21 อย่างต่อเนื่ อง (ต่อไปนี เรี
่ และช่วยให ้พ่อ แม่ ยืนยันทีนั
่ ่ งสําหร ับเข ้าเรียนใน KG ให ้กับบุตรหลานของพวกเขาได ้แต่เนิ่ น ๆ พ่อ แม่ ทีต
่ ้องการ
กระบวนการร ับเข ้าเรียนของ KGs ให ้ราบรืน
้ั K1 ในโครงการ -KG ให ้กับบุตรหลานของพวกเขาในปี การศึกษา 2020/21 ควรปฏิบต
้
่
้
สมัคเข ้าเรียนในระดับชน
ั ต
ิ ามขันตอนที
จะระบุ
ไว ้ด ้านล่าง ขันตอนจะ
้
สามารถใช ้ได ้กับการเข ้าร่วม “โครงการ” ของ NPM KGs ทังหมด

2.2

้ เดือนกันยายน ไปจนถึง เดือนพฤศจิกายน 2019 ตามใบยืนยันการสมัครพร ้อมด ้วยข ้อมูลทีจํ่ าเป็ น รวมทัง้
พ่อ แม่ จะต ้องสมัครไปยัง EDB สําหร ับ “RC” ตังแต่
่
่ สท
ยืนเอกสารต่
าง ๆ โดยปกติ EDB จะใช ้เวลาหกถึงแปดสัปดาห ์ในการดําเนิ นการประมวลผลการสมัคร และออก “RC” ให ้กับผูส้ มัครทีมี
ิ ธิไดร้ ับเงินอุดหนุ น
ภายใต ้ “โครงการ” ทางไปรษณี ย ์ หากนักเรียนไม่สามารถรบั “RC” เนื่ องจากนักเรียนสามารถได ้ร ับการศึกษาในฮ่องกง แต่ไม่มีสท
ิ ธิได ้ร ับเงินอุดหนุ นภายใต ้
่
่
โครงการ EDB จะออก “AP” ใหก้ บ
ั นั กเรียนที่เกียวข
อ้ งเพื่อทําการลงทะเบียน และเขา้ เรียนในโครงการ-KG แต่ พ่ อ แม่ ที่เกียวข
อ้ งจําเป็ นจะตอ้ งจ่ายชําระ
่
่ ้าเรียน
ค่าธรรมเนี ยมให ้กับโรงเรียนเต็มจํานวนก่อนการหักเงินอุดหนุ นภายใต ้ “โครงการ” ตามทีแสดงไว
้บนใบร ับรองค่าธรรมเนี ยมของ KG ให ้กับเด็กทีเข

2.3

่ ไว ้ในย่อ
่ี
่
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดตามทีระบุ
แมว้ า่ พ่อ แม่ จะไม่แน่ ใจว่าเด็กของพวกเขามีสท
ิ ธิทจะสมั
คร “RC” หรือต ้องการทีจะสมั
คร “AP” ก็ตาม พ่อ แม่ ควรปฏิบต
้ ยกว่า การสมัคร “RC”). EDB จะประเมินสิทธิของการสมัครทีเกี
่ ยวข
่
หน้า 2.2 และสมัคร “RC” (ต่อไปนี เรี
้อง และออก “RC” หรือ “AP” ให ้กับนักเรียน

2.4

EDB จะออก “RC” หรือ “AP” (ต่อ ไปนี ้เรียกว่า เอกสารในการลงทะเบีย น) ให ก้ บ
ั นั ก เรีย นแต่ล ะคนที่สามารถรบั การศึก ษาในฮ่ อ งกง และ โครงการ-KGs
้
่
่
ทังหมดสามารถร ับนักเรียนทีมีเอกสารในการลงทะเบียนทียังสามารถใช ้งานได ้เข ้าเรียนเท่านั้น

2.5

่
“RC” จะใช ้สําหรบั การลงทะเบียนสําหรบั K1 ระหว่าง “วันที่รบั ลงทะเบียนรวม” (เช่น วันที่ 9 ถึง 11 มกราคม 2020) พ่อ แม่ จําเป็ นต ้องยืนการสมั
ครสําหรบั
่
่
“RC” ของพวกเขาไปยัง EDB ภายในวันที 30 พฤศจิกายน 2019 เป็ นอย่างช ้าเนื องจากต ้องใช ้ระยะเวลาในการประมวลผลของ “RC” มิเช่นนั้น “RC” / “AP”
จะไม่สามารถออกให ้ได ้ก่อน “วันทีร่ ับลงทะเบียนรวม” สําหร ับการลงทะเบียน K1

2.6

่
้
พ่อ แม่ ควรทําความเข ้าใจเกียวกั
บกลไกการรบั เข ้าเรียนในโรงเรียนจาก KGs รวมถึงขันตอน
หลักเกณฑ ์ การจัดเตรียมการสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนี ยมในการ
่
่ ้ระบุไว ้ของแต่ละ KGs KGs จะแจ ้งผลการสมัครเขา้
สมัครเป็ นต ้น พ่อ แม่ ควรเข ้าร ับแบบฟอร ์มการสมัคร และยืนการสมั
ครเพื่อเข ้าเรียนตามข ้อกําหนดซึงได
เรียนให ้ พ่อ แม่ ทราบก่อนวันที่ 20 ธ ันวาคม 2019
่ “RC” / “AP” และ
ตามใบยืนยันแจ ้งเตือนของการเข ้าเรียน พ่อ แม่ ควรพิจารณาอย่างระมัดระวังในการเลือกลงทะเบียนกับ KG แห่งเดียว พ่อ แม่จาํ เป็ นต ้องยืน
่
้
่
จ่ายชําระค่าธรรมเนี ยมในการลงทะเบียนให ้กับ KG เพือทําให ้ขันตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ในระหว่าง “วันทีร ับลงทะเบียนรวม” (เช่นวันที่ 9 ถึง
้ อหลี
่
่
่ ่ งในหลาย ๆ ครงซึ
้ั งอาจส่
่
่ ๆ
11 มกราคม 2020) มาตรการนี เพื
กเลียงไม่
ให ้ผู ้สมัครคนเดียวลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่ งทีนั
งผลกระทบต่อผู ้สมัครคนอืน

2.7

2.8

EDB 194E

่ กเรียนได ้ลงทะเบียนไว ้ หากนักเรียนจะเข ้าเรียนหลังจาก “วันทีร่ ับลงทะเบียนรวม” นักเรียนคน
“RC” / “AP” จะถูกออกให ้โดย EDB และควรจัดเก็บโดย KG ทีนั
่ “RC” / “AP” เพื่อลงทะเบียน หากพ่อ แม่ตอ้ งการเปลี่ยนโรงเรียนหลังจากการลงทะเบียนกับ KG แห่งหนึ่ งไปแลว้ พ่อ แม่จะตอ้ ง
นั้ นจะยังคงตอ้ งทําการยืน
กลับ ไปขอ “RC” / “AP” คืน จาก KG ที่นั ก เรีย นได ท
้ ํา การลงทะเบีย นเอาไว ้ และยื่นเอกสารในการลงทะเบี ย นไปยัง KG ที่นั ก เรีย นจะย า้ ยไปเพื่ อทํ าการ
่ ยวข
่
่ ่ งไว ้ให ้กับนักเรียนคนดังกล่าวอีกต่อไป ปกติแล ้ว ค่าธรรมเนี ยมในการลงทะเบียนทีได
่ ้
ลงทะเบียน การขอ “RC” / “AP” คืนจาก KG KG ทีเกี
้องจะไม่จองทีนั
่ กเรียนได ้ทําการลงทะเบียนไว ้นั้นจะไม่ได ้ร ับคืน
จ่ายชําระให ้กับ KG ซึงนั

1

2.9

้ ตน
EDB จะเผยแพร่ข อ้ มู ลที่นั่ งว่างของ K1 ตังแต่
้ เดือ นกุม ภาพัน ธ ์ 2020 เป็ นตน
้ ไป (เช่น หลังจาก “วัน ที่รบั ลงทะเบีย นรวม”) หากมีค วามจําเป็ น พ่ อ แม่
สามารถเข ้าร ับข ้อมูลผ่านทางเว็บไซต ์ของ EDB สํานักงานการศึกษาเขต และสายด่วนของ EDB ได ้

3.

เกณฑ ์คุณสมบัตใิ นการสมัครสําหร ับ “RC”

3.1

่ี านักอาศัยอยู่ในฮ่องกงตามสิทธิของบา้ น สิทธิของทีดิ
่ น หรือการอนุ ญาตทียั
่ งมีผลใช ้งานทีเหลื
่ อโดยไม่มีเงือนไขของการพํ
่
นักเรียนจะต ้องเป็ นผูท้ พํ
านักอาศัย
่
่
่
่
(นอกเหนื อจากข ้อจํากัดของการพํานักอาศัย) ในฮ่องกง (โปรดยืนเอกสารสนับสนุ นทีเกียวข ้องตามทีระบุไว ้ในย่อหน้า 2.3 ของส่วน B)

3.2

่
้ั าง ๆ ของ KG ในปี การศึกษา 2020/21 จะต ้องเกิดในวันที่ หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2017
นักเรียนทีจะเข
้าเรียนในระดับชนต่
่
้ั าง ๆ ของ KG ในปี การศึกษา 2019/20 จะต ้องเกิดในวันที่ หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2016
นักเรียนทีจะเข
้าเรียนในระดับชนต่
่ ดในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2018 จะไม่มส
โปรดทราบว่านักเรียนทีเกิ
ี ท
ิ ธิสมัครสําหร ับ “RC”
่
นักเรียนทีถือวีซา่ ประเภทผู ้มาเยือน ใบอนุ ญาตเข ้าออกแบบ ทางออกสองทาง หรือวีซา่ นักเรียนจะไม่มส
ี ท
ิ ธิในการสมัครสําหร ับ “RC”

3.3
3.4

่ อายุถงึ 6 ปี หรือ มากกว่าควรเขา้ เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามปกติ สําหรบั ขอ้ สอบถามเกียวกั
่
่ งนั้น พ่อ แม่
เด็กทีมี
บการเข ้าเรียนในระดับชนประถมหนึ
ั้
่
่
่
สามารถโทรศัพท ์ไปยังส่วนการจัดสรรทีนังในโรงเรียนของ EDB ได ้ที 2832 7700 / 2832 7740 หรือระบบสอบถามขอ้ มูลทางโทรศัพท ์อัตโนมัตข
ิ อง EDB
่ั
่
24 ชวโมง
ได ้ที่ 2891 0088 พ่อ แม่ สามารถยืนใบสมั
ครสําหร ับ “RC” ไปยัง EDB เพื่อรบั การพิจารณาพร ้อมกับส่งเอกสารหลักฐานแสดงการเข ้าเรียนของ
่ าลังจะมาถึงได ้ และทําการยืนยันจาก พ่อ แม่ ว่าเด็กของพวกเขาไม่ได ้เข ้าเรียนในระดับชนประถมหนึ
้ั
่ งในเดือนกันยายนของปี
เด็กไปยัง KG ในปี การศึกษาทีกํ
่ าลังจะมาถึง
การศึกษาทีกํ

3.5

่ งสามารถใช ้งานได ้สําหรบการเข ้าเรียนใน KGs ภายใต ้ “โครงการ” EDB จะออก “AP” ให ้กับนักเรียนผู ้ทีมี
่
เนื่ องจากนักเรียนควรมีเอกสารในการลงทะเบียนทียั
สิทธิร ับการศึกษาในฮ่องกงแต่ไม่มีสท
ิ ธิในการได ้ร ับการออก “RC” ดังนั้นจึงไม่สามารถรบั เงินอุดหนุ นภายใต ้ “โครงการ” ได ้ ผูท้ มี
ี่ “AP” สามารถลงทะเบียน
และเข ้าเรียนใน KG ภายใต ้ “โครงการ” ได ้แต่ พ่อ แม่ จําเป็ นต ้องจ่ายชําระค่าธรรมเนี ยมให ้กับโรงเรียนเต็มจํานวนก่อนการหักเงินอุดหนุ นภายใต ้ “โครงการ”
่ ้แสดงไว ้ในใบร ับรองค่าธรรมเนี ยมของ KG ทีบุ
่ ตรหลานจะเข ้าเรียน
ตามทีได

4.

้
ขันตอนการสมั
ครสําหร ับ “RC”

4.1

้
่ ้านล่าง:
ขันตอนการสมั
ครจะแสดงไว ้ทีด
่
วิธก
ี ารยืนแบบฟอร
์มใบสมัคร
(a) ผู ส
้ มั ค รสามารถยื่ นแบบฟ อร ์มใบสมัค รที่ ได ก
้ รอกข อ
้ มู ล ไว ค
้ รบถ ว้ น และสํ า เนาของเอกสารสนั บ สนุ น ที่ เกี่ ยวข อ
้ งไปยัง Kindergarten
่ ราคาเพียงพอ
Administration 2 Section, EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) ทางไปรษณี ย ์พร ้อมติดแสตมป์ ทีมี
หรือ
(b) ผู ้สมัครสามารถแนบเอกสารสําหร ับการสมัครในจดหมาย ปิ ดผนึ กพร ้อมระบุไว ้ด ้านหน้าจดหมายว่า “Application for Registration Certificate
for Kindergarten Admission” แล ว้ หย่ อ นลงกล่ อ งร บ
ั ใบสมัค รของ EDB ที่ 14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan
่ั
Chai, Hong Kong ในระหว่างเวลาเปิ ดทําการของ EDB (ชวโมงทํ
าการ: วันจันทร ์ ถึงวันศุกร ์ เวลา 8:30 a.m. ถึง 1:00 p.m., 2:00 p.m. ถึง 6:00
p.m., ปิ ดทําการในวันเสาร ์ วันอาทิตย ์ และวันหยุดราชการ)

↓
EDB จะออก “ใบตอบร ับการสมัคร” ให ้กับผูส้ มัครดว้ ยการส่งข ้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท ์มือถือของผูส้ มัครที่ระบุไว ้ในแบบฟอร ์มใบสมัคร หรือ
้ วน
่ ร้ บั ไปสมัคร หากผูส้ มัครไม่ได ้รบั การตอบรบั จาก EDB ภายใน
ออกจดหมายตอบรบั ทางไปรษณี ย ์ให ้กับผูส้ มัครภายใน 10 วัน ทําการโดยนั บตังแต่
ั ทีได
ระยะเวลาสามสัป ดาห ห์ ลังจากการยื่นแบบฟอร ์มใบสมัค ร โปรดโทรติด ต่อ EDB ที่ 3540 6808 / 3540 6811 หรือ ระบบสอบถามข อ้ มู ล ทางโทรศัพ ท ์
่ั
่
อัตโนมัติ 24 ชวโมง
ที่ 2891 0088 เพื่อตรวจสอบว่าได ้ร ับใบสมัครแล ้วหรือไม่เพื่อหลีกเลียงความล่
าช ้าในการประมวลผลการสมัครอันเนื่ องมาจาการจัดส่ง
ผิด/จัดส่งไม่สาํ เร็จ
่ องการร ับข้อความสําหร ับการตอร ับการสมค
่ กต้อง มิ
หมายเหตุ: ผู ส
้ มค
ั รทีต้
ั รทาง SMS จะต้องระบุหมายเลขโทรศพ
ั ท ์มือถือในประเทศทีถู
้ EDB จะออกจดหมายตอบร ับทางไปรษณี ย ์ไปยังผู ส
เช่นนัน
้ มค
ั ร

↓
่ าเป็ น และเอกสารทียื
่ น
่ โดยปกติ EDB จะใช ้เวลาหกถึงแปดสัปดาห ์ในการดําเนิ นการประมวลผลการสมัคร และออก
ตามการตอบรบั การสมัครด ้วยข ้อมูลทีจํ
่
่ ้อมูลเพิมเติ
่ มจะได ้ร ับแจ ้งในภายหลังในกรณี ทต
่ี ้องการข ้อมูลเพิ่มเติม เวลาในการ
่
“RC” / “AP” ให ้กับผูส้ มัครทีมีสท
ิ ธิทางไปรษณี ย ์ ผูส้ มัครทีจําเป็ นต ้องยืนข
้
้
่ ้อมูลเพิมเติ
่ มของผู ้สมัคร
ประมวลผลจะยาวนานขึนโดยขึ
นอยู
ก
่ บั การตอบร ับในการยืนข
่
หมายเหตุ: หาก “RC” / “AP” จะถู กนํ าไปใช้ในการลงทะเบียนสําหร ับ K1 ในช่วงระหว่าง “วันทีร่ ับลงทะเบียนรวม” พ่อ แม่ จําเป็ นต้องยืน
การสมค
ั รสําหร ับ “RC” ไปยัง EDB ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 เป็ นอย่างช้า มิเช่นนั้นจะไม่สามารถออก “RC” / “AP” ให้ได้กอ
่ น
“วันทีร่ ับลงทะเบียนรวม”
4.2

่
่ ยวข
่
แบบฟอร ์มใบสมัครทีกรอกข
้อมูลครบถ ้วนแล ้ว พร ้อมด ้วยสําเนาเอกสารสนับสนุ นทีเกี
้องสามารถใส่เข ้าไปในจดหมายพร ้อมติด ติดแสตมป์ ให้เพียงพอ
่
สําหร ับการจ ัดส่งการสมค
ั รกลับไปยัง EDB ทางไปรษณี ย ์ (โปรดตรวจสอบให ้มั่นใจว่าได ้จ่ายชําระค่าแสตมป์ เพียงพอเพื่อหลีกเลียงการจั
ดส่งการสมัคร
่
่ ่
ไม่สาํ เร็จ จดหมายใดทีจ่่ ายชําระค่าแสตมป์ ไม่เพียงพอจะถูกกรมไปรษณี ย ์ของฮ่องกงนํ าส่งคืน ซึงในกรณี
นี ้ EDB จะไม่สามารถประมวลผลการสมัครได ้) ทีอยู
่
่
ของ EDB จะถูกระบุไวท้ ีดา้ นล่างของหน้า 6 ในหมายเหตุของคู่มือ อีกทางเลือ กหนึ งผูส้ มัครสามารถแนบแบบฟอร ์มใบสมัคร และเอกสารสนั บ สนุ น ลงใน
จดหมายปิ ดผนึ กพร ้อมระบุว่า “Application for Registration Certificate for Kindergarten Admission” แล ้วนํ าจดหมายไปหย่อ นในกล่อ ง
่ั
รบั ใบสมัครของ EDB ในระหว่างช่วงเวลาเปิ ดทําการของ EDB (ชวโมงทํ
าการ: วัน จัน ทร ์ ถึงวัน ศุก ร ์ เวลา 8:30 a.m. ถึง 1:00 p.m., 2:00 p.m. ถึง 6:00
่ ้ระบุไว ้ในย่อหน้า 4.1 ด ้านบน
p.m., ปิ ดทําการในวันเสาร ์ วันอาทิตย ์ และวันหยุดราชการ) ตามทีได

4.3

ไม่ร ับการส่งแบบฟอร ์มใบสมัครคืนทางอีเมล หรือแฟกซ ์
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4.4

่
่ ้านล่าง (สามารถใช ้ได ้กับนักเรียนผู ้ทีจะเข
่
้ั าง ๆ ของ KG ในปี การศึกษา 2020/21):
ระยะเวลาการสมัครทีแนะนํ
าจะระบุไว ้ทีด
้าเรียนในระดับชนต่
่
ช่วงเวลาการร ับสมค
ั รของ KG ทีคาดการณ์
ไว้

่
ช่วงเวลาของการสมัครทีแนะนํ
า

่ ้นปี การศึกษา 2020/21
เริมต

เดือนกันยายน ไปจนถึง พฤศจิกายน 2019

่ ้นปี การศึกษา 2020/21
หลังจากเริมต

หก ถึงแปดสัปดาห ์ ก่อน การร ับเข ้าเรียน / ลงทะเบียน

่ า้ เรียนในระดับ ชนต่
้ั าง ๆ ของ KG และยื่นการสมัครสําหรบั “RC” หลังจากช่วงระยะเวลาเริมต
่ น
นั กเรียนผูท
้ ่เริ
ี มเข
้ ปี การศึกษาจะได ้รบั การออก the “RC” /
่
่
่
่
่ ยวข้
่
่
“AP” ให ้สามารถเขา้ เรียนใน KGs ทีมีคุณสมบัตภ
ิ ายในปี การศึกษาทีนั กเรียนได ้ยืนการสมัคร ระยะเวลาทีมีสท
ิ ธิสําหร ับนักเรียนทีเกี
องเพือเข้
า
่
้
่
เรียนใน KG ทีมีคุณสมบัตจ
ิ ะสันลงตามเดือนของการสมค
ั รซึงจะระบุไว้บน “RC” / “AP”
4.5

่
่ ้ระบุไว ้ในการสมัคร:
การเปลียนแปลงข
้อมูลทีได
่
่ ทีได
่ ้ระบุไว ้แล ้วโดยผู ้สมัคร หรือผู ้สมัครต ้องการทีจะแก
่
่ ้อมูลเพิมเติ
่ มทีเกี
่ ยวข
่
่ ้ยืนไปแล
่
หากมีการเปลียนแปลงข
้อมูล (เช่น ชือ)
้ไข หรือยืนข
้องกับการสมัครทีได
้ว
ในช่วงระหว่างที่กําลังทําการประมวลผลการสมัคร ผูส้ มัครจะตอ้ งแจง้ ให ้ EDB ทราบเป็ นลายลักษณ์อ ก
ั ษรทัน ที การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะตอ้ งแจ ้งให ้ EDB
้ วน
้ การแจง้ เตือ นจะตอ้ งไดร้ บั การลงนาม และยืนพร
่
ทราบไม่น อ
้ ยกว่า 30 วัน ตามปฏิทิน นั บ ตังแต่
ั ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน
้อมกัน กับ สําเนาของเอกสาร
่
่
่
่
สนับสนุ นทีเกียวข ้องไปยัง EDB หากมีความจําเป็ น EDB อาจขอข ้อมูลเพิมเติมจากผูส้ มัครเพือประมวลผลการสมัครได ้ หากผู ้สมัครไม่สามารถระบุข ้อมูลทีจํ่ า
่ าการยืนสมั
่
้ วน
่ ม การสมัครจะถือเป็ นโมฆะโดยอัตโนมัติ ผู ้สมัครคนเดียวกันทีทํ
ครหลายใบจะทําให ้
เป็ นได ้ ภายใน 30 วันปฏิทน
ิ นับตังแต่
ั ทีร่ ้องขอข ้อมูลเพิมเติ
การประมวลผลของการสมัครล่าช ้า

4.6

การสมัครสําหร ับการประเมินผลใหม่:
่
่ าการประเมินผลใหม่ ภายใน 30 วัน
หากผูส้ มัครไม่เห็นด ้วยกับผลลัพธ ์ของการประเมิน ผูส้ มัครสามารถยืนการสมั
ครเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรไปยัง EDB เพือทํ
้ วน
่
่
ปฏิทน
ิ นับตังแต่
ั ทีเผยแพร่
การแจ ้งผล โปรดระบุเหตุผลโดยละเอียด และยืนเอกสารหลั
กฐานเพื่อสนับสนุ นการสมัครของผูส้ มัครถ ้ามี การสมัครสําหร ับการ
ประเมินผลใหม่จะต ้องลงนามโดยผู ้สมัคร การประเมินผลใหม่ของผู ้มีสท
ิ ธิโดยปกติจะใช ้เวลาหกถึงแปดสัปดาห ์

4.7

่ ๆ:
การสมัครสําหร ับผู ้ช่วยเหลือทางด ้านการเงินอืน
4.7.1

่ คุณสมบัตใิ นท ้องถิน
่ ครอบคร ัวทีต
่ ้องการเงินอุดหนุ นสามารถ
ภายใต ้ “โครงการ” นั้นร ัฐบาลของ HKSAR จะจัดหาเงินอุดหนุ นให ้กับ NPM KGs ทีมี
สมัครไปยังสํานักงานดา้ นการเงินของนักเรียน (SFO) ของหน่ วยงานใหค้ วามช่วยเหลือดา้ นการเงิน ของนั กเรียน และครอบครวั ผูท
้ ํางานเพื่อขอรบั
่ ยวข
่
ความช่วยเหลือด ้านการเงินภายใต ้โครงการยกเว ้นค่าธรรมเนี ยมของศูนย ์ดูแลเด็ก และโรงเรียนอนุ บาล (“KCFRS”) และร ับเงินช่วยเหลือทีเกี
้องกับ
้
โรงเรียนสําหรบั นักเรียนของโรงเรียนอนุ บาล (“เงิน ช่วยเหลือ-KG”) แยกกน
ั นอกจากนันครอบครวั ไม่ต ้องสมัครสําหรบั KCFRS แต่ยงั คงสามารถ
่ าลังสมัครโครงการผู ้ช่วยเหลือทางด ้านการเงินของนักเรียนดังทีได
่ ้กล่าวไว ้ข ้างต ้นจะต ้องมีคุณสมบัติ
สมัครสําหร ับ เงินช่วยเหลือ-KG ได ้ ครอบคร ัวทีกํ
่
่
่
ตรงตามข ้อกําหนดของโครงการทีเกียวข ้อง “แบบฟอร ์มใบสมัครของคร ัวเรือนสําหร ับผู ้ช่วยเหลือทางด ้านการเงินของนักเรียน (2020/21)” ซึงคาดว่
า
้
จะพร ้อมให ้เงินช่วยเหลือประมานเดือนกรกฏาคม 2020 SFO จะทําการอัพโหลดแบบฟอร ์มใบสมัคร ขันตอนการสมัคร และรายละเอียดของโครงการ
่ ยวข
่
่ าลังจะมาถึง
ทีเกี
้องบนเว็บไซต ์ในส่วนของหลักสูตรทีกํ

4.7.2

่ ้ร ับการตอบร ับของความช่วยเหลือด ้านประกันสังคมทีครอบคลุ
่
่
พ่อ แม่ ทีได
มให ้กับนักเรียนทีจะเข
้าเรียนใน KGs ปี การศึกษา 2020/21 เช่น พ่อ แม่
่ ๆ จําเป็ นจะต ้องสมัครไปยัง EDB สําหร ับ “RC” เพือใช
่
ของเด็กในระดับก่อนเข ้าเรียนในชนประถมอื
ั้
น
้เป็ นเอกสารสําหร ับการลงทะเบียนกับ NPM KG
่ คณ
่
ทีมี
ุ สมบัตใิ นท ้องถินภายใต
้ “โครงการ”

5.

การดําเนิ นการ/การจัดการข้อมู ลส่วนบุคคล

5.1

่
ผู ส
้ มค
ั รเป็ นผู ร้ ับผิดชอบต่อการกรอกข้อมู ลลงในแบบฟอร ์มใบสมค
ั รให้ครบถ้วน และเป็ นจริง รวมทงยื
ั้ นเอกสารสนั
บสนุ นต่าง ๆ ผู ส
้ มัครจะ
่ั
ได้ร ับการแจ้งให้ทําการตรวจสอบตาม "รายการตรวจสอบสํ าหร ับการส่ งการสม ค
ั ร" ในหน้ าที่ 6 เพื่อให้ม นใจว่
ารายการของเอกสาร
่ าหนดไว้เพือการสม
่
่ สท
่ ส
้ มู ล
สนับสนุ นได้ร ับการจด
ั เตรียมตามทีกํ
ค
ั ร EDB จะประเมินนักเรียนทีมี
ิ ธิตามข้อมู ลทีผู
้ มค
ั รได้ระบุไว้ การระบุขอ
่ เป็ นไปตามคุณสมบัตท
่
ไม่เพียงพออาจทําให้เกิด การประมวลผลล่าช้า หรือส่งการสมัครทีไม่
ิ ได้
ี่ กําหนดไว้คน
ื เพือการประมวลต่
อไปโดย
EDB จะทําให้การสมค
ั รเป็ นโมฆะ

5.2

่ ้ระบุไว ้ในการสมัคร และข ้อมูลเพิมเติ
่ มต่าง ๆ (เช่น เอกสารการแสดงตนทีขาดหายไป)
่
่ อ
่ EDB ร ้องขอ และจะได ้ร ับการเปิ ดเผย
ข ้อมูลส่วนบุคคลทีได
จะต ้องยืนเมื
่
่
่
้
ต่อกระทรวง/กรมทีเกียวข ้องของร ัฐบาล HKSAR เพือวัตถุประสงค ์ดังต่อไปนี :


่ ยวข
่
กิจกรรมทีเกี
้องกับการประมวลผล และการยืนยันตัวตนของการสมัคร รวมไปถึงการจับคูข
่ ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้สมัคร และนักเรียนกับฐานข ้อมูล
่ ยวข
่
่ ๆ ของร ัฐบาล HKSAR (เช่น กองตรวจคนเข ้าเมือง)
ของ กระทรวง/กรมทีเกี
้องอืน



วัตถุประสงค ์ด ้านสถิติ และการวิจยั และ
่
วัตถุประสงค ์เพือการจั
ดการต่อข ้อสอบถาม


5.3

่
ขอ้ มู ลส่วนบุ คคลของผูส้ มัคร และนั ก เรียนที่ไดร้ ะบุไวอ้ าจถูกเปิ ดเผยต่อ กระทรวง/กรมที่เกียวข
อ้ งอื่น ๆ ของรฐั บาล HKSAR และโรงเรีย นที่เกี่ยวขอ้ งเพื่อ
่
่
่
วัตถุป ระสงค ์ตามทีไดร้ ะบุไว ้ในย่อ หน้า 5.2 ตามทีไดก้ ล่าวไว ้ขา้ งตน
้ หรือ ในส่วนทีผูส้ มัครไดม้ อบความยิน ยอมใหเ้ ปิ ดเผยขอ้ มูลดังกล่าว หรือ ในส่วนที่การ
เปิ ดเผยดังกล่าวได ้ร ับมอบอํานาจ หรือกฎหมายเรียกร ้องให ้ทําการเปิ ดเผย

5.4

่
่ นเท็จจะนํ าไปสูก
การบิดเบือนความจริง การหลีกเลียงข
้อเท็จจริง หรือการให ้ข ้อมูลทีเป็
่ ารตัดสิทธิ และอาจถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมาย

5.5

้
่ ้ยืนไปแล
่
เอกสารทังหมดที
ได
้วจะไม่ไดส้ ามารถส่งคืนได ้ อย่างไรก็ตามตามมาตราที่ 18 และ 22 และแนวทางปฏิบต
ั ิท่ี 6 ของตารางที่ 1 ต่อขอ้ มูลส่วนบุคคล
่ี
่ ้ระบุโดยผู ้ระบุข ้อมูลให ้ถูกต ้อง ผู ้ระบุข ้อมูล
(ความเป็ นส่วนตัว) กฎหมาย (บทที่ 486 ของกฎหมายฮ่องกง) ระบุวา่ ผู ้สมัครมีสท
ิ ธิทจะเข
้าถึง และแก ้ไขข ้อมูลทีได
ยังสามารถร ับสําเนาข ้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได ้ เช่น คําร ้องขอควรส่งไปถึง EDB เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร

6.

สอบถาม
ผูส้ มัครสามารถเข า้ ชมเว็ บ ไซต ข
์ อง EDB ได ท
้ ่ี www.edb.gov.hk สําหรบั รายละเอียดของ “โครงการ” และการสมัครสําหรบั “RC” สําหรบั ข อ้ สอบถาม
่
เกียวกั
บ การสมัค รส่วนบุค คล ผูส้ มัครยังสามารถโทรศัพ ท ไ์ ปยัง EDB ที่ 3540 6808 / 3540 6811 หรือ ระบบสอบถามข อ้ มูล ทางโทรศัพ ท อ์ ต
ั โนมัติ 24
่ั
่ 2891 0088.
ชวโมงที

6.1

EDB 194E

3

B - หมายเหตุถงึ วิธก
ี ารกรอกข้อมู ลลงในแบบฟอร ์มใบสมัคร
โปรดกรอกขอ้ มูลลงในแบบฟอร ์มให ้ชดั เจนโดยใช ้ปากกา หมึกสีดํา หรือ สีนํ้าเงิ น และกรอกส่วนที่ I ไปจนถึงส่วนที่ V ตามคําแนะนํ าที่ได ้ระบุไว ้ในแบบฟอร ์มใบ
สมัคร และหมายเหตุคม
ู่ อ
ื
ส่วนที่ I

รายละเอียดของผู ส
้ มค
ั ร

1.1

่
่ านวยความสะดวกในการติดต่อสือสารในอนาคต
่
ผู ้สมัครสามารถเลือกระบุ “หัวเรือง”
เพืออํ

1.2

่
่ ไว้ในเอกสารแสดงตน หากนักเรียนไม่ใช่บุตรหลาน/เด็กของคุณ
ผู ้สมัครควรกรอกชือของผู
ส้ มัครเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให ้ เหมือนก ันกบ
ั ทีระบุ
่
้
่
คุณควรระบุความสัมพันธ ์ของคุณกับนักเรียน และยืนสําเนาเอกสารแสดงตนของพ่อ แม่ของนักเรียน รวมทังจดหมายมอบอํ
านาจ หากผูส้ มัครไม่สามารถยืน
่
่
่
่
่
เอกสารทีเกียวข ้อง และนักเรียนอยู่ภายใต ้การปกครองของผูส้ มัคร โปรดยืนเอกสารหลักฐานพิสจู น์การสนับสนุ นทีเกียวข ้อง หากนักเรียนได ้ร ับอนุ ญาตให ้อยู่
่ั
ในฮ่องกงชวคราว
ผู ้สมัครจะต ้องเป็ นผู ้สนับสนุ นของนักเรียน (เช่น ผู ้อุปการะ)

1.3

่ าเนาบัตร HKID ทียั
่ งไม่หมดอายุ หากไม่สามารถยืนบั
่ ตร HKID ได ้
ผู ้สมัครควรกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนฮ่องกง (HKID) ของผูส้ มัคร และยืนสํ
่ ๆ” และยืนสํ
่ าเนาเอกสารแสดงตนอืน
่ ๆ ทียั
่ งไม่หมดอายุ (เช่น บัตรประจําตัวแผ่นดินใหญ่ เอกสารเดินทาง
ผู ้สมัครควรกรอกข ้อมูลในส่วน “เอกสารแสดงตนอืน
เป็ นต ้น)

1.4

่ ่ในการติดต่อ จะตอ้ งเป็ นที่อยู่ภายในอาณาเขตของฮ่อ งกง หากผูส้ มัครไม่ไดพ
่ี ่ในฮ่อ งกงสําหรบั ใช ้เพื่อการติดต่อ
ทีอยู
้ ํานั กอาศัยอยู่ในฮ่องกง โปรดระบุทอยู
่
้
นอกเหนื อไปจากทีอยูข
่ องบ ้าน มิเช่นนันอาจทําให ้เกิดการล่าช ้าในการจัดส่งผลการประเมินไปยังผู ้สมัคร

ส่วนที่ II

รายละเอียดของนักเรียน

่ ไว ้ในย่อหน้า 3.1 และ 3.2 ของส่วน A อายุขนต่
้ั อของเด็ กทีจะ
่
นักเรียนที่กรอกขอ้ มูลในส่วนรายละเอียดของนั กเรียนจะต ้องมีคุณสมบัตต
ิ รงตามเกณฑ ์ทีระบุ
ลงทะเบียนจะต ้องสอดคล ้องกับระดับของ KG ตามข ้อมูลเสริมด ้านล่าง:

2.1

การเข ้าเรียนใน KGs ปี การศึกษา 2020/21
้ั
ระดับชน

อายุของเด็ก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2020

อนุ บาล (i.e. K1)

้ั ่า 2 ปี 8 เดือน (เกิดในวันที่ หรือก่อนวันที่ 31.12.2017)
อายุขนตํ
้ั า่ 3 ปี 8 เดือน (เกิดในวันที่ หรือก่อนวันที่ 31.12.2016)
อายุขนตํ
้ั ่า 4 ปี 8 เดือน (เกิดในวันที่ หรือก่อนวันที่ 31.12.2015)
อายุขนตํ

ตํ่ากว่า KG (i.e. K2)
สูงกว่า KG (i.e. K3)
การเข ้าเรียนใน KGs ปี การศึกษา 2019/20
้ั
ระดับชน

อายุของเด็ก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2019

อนุ บาล (i.e. K1)

้ั ่า 2 ปี 8 เดือน (เกิดในวันที่ หรือก่อนวันที่ 31.12.2016)
อายุขนตํ
้ั า่ 3 ปี 8 เดือน (เกิดในวันที่ หรือก่อนวันที่ 31.12.2015)
อายุขนตํ
้ั า่ 4 ปี 8 เดือน (เกิดในวันที่ หรือก่อนวันที่ 31.12.2014)
อายุขนตํ

ตํ่ากว่า KG (i.e. K2)
สูงกว่า KG (i.e. K3)
2.2

่ นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จะต้องระบุให้เหมือนก ันก ับ ทีระบุ
่ ไว ้ในเอกสารแสดงตน
ชือเป็

2.3

้ น”
้ แสดงอยู่ในแถว
เพื่อพิสูจน์ว่ามีสถานะเป็ นนั กเรียนผูท
้ ่พํ
ี านั กอาศัยอยู่ในฮ่อ งกง ผูส้ มัครควรยื่น สําเนาใบสู ต ิบต
ั รฮ่องกง (พร ้อมดว้ ยคําว่า “ที่จัดตังขึ
“สถานภาพการพํานักอาศัยถาวร”) ของนักเรียน
่
่
่ าเนาของหนึ่ งในเอกสารแสดงตนทียั
่ งไม่หมดอายุของ
หากไม่สามารถยืนเอกสารได
้ หรือหากใบสูตบ
ิ ต
ั รฮ่องกงมีคาํ ว่า “ไม่เป็ นทียอมร
ับ” ผู ้สมัครจะต ้องยืนสํ
นักเรียนดังต่อไปนี ้ (พร ้อมด ้วยสําเนาสูตบ
ิ ต
ั รฮ่องกง ถ ้ามี) (a)

ใบอนุ ญาตให ้กลับเข ้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (HKSAR)
่ ตถุประสงค ์เกียวกั
่
(b) เอกสารแสดงตนเพือวั
บวีซา่ ของ HKSAR (หน้า 1 ถึง 3)
(c)

หนังสือเดินทาง HKSAR

(d) บัตรประจําตัวประชาชนฮ่องกงถาวร
(e)
(f)

่ ตถุประสงค ์เกียวกั
่
ใบอนุ ญาตให ้ออกจากประเทศ ทางออกเดียวและเอกสารแสดงตนเพือวั
บวีซา่ ของ HKSAR
่
่
่
่ ๆ ทีการอนุ
่
ใบอนุ ญาตให ้เข ้าประเทศซึงออกให
้โดยร ัฐบาล HKSAR หรือเอกสารท่องเทียวที
ออกให
้โดยประเทศ/อาณาเขตอืน
ญาตให ้พํานักอาศัยยังไม่
่
หมดอายุโดยไม่มเี งือนไขใด ๆ ในการพํานักอาศัย (นอกเหนื อไปจากข ้อจํากัดของการพํานักอาศัย) ในฮ่องกง หรือ

(g) ใบอนุ ญาตให ้พํานักอาศัยอยูใ่ น HKSAR (ID235B)
่ ไว ้ข ้างต ้น ผูส้ มัคร และนั กเรียนจะต ้องแสดงสําเนาเอกสารท่องเทียวของตนเองที
่
่ งไม่
หากเอกสารแสดงตนของนักเรียนอยู่ในประเภท (f) หรือ (g) ตามทีระบุ
ยั
่
๊
่
หมดอายุ (รวมหน้าทีแสดงรายละเอี
ยดของผูถ้ อ
ื สติกเกอร
์วีซา่ ล่าสุดทีออกให
้โดยกองตรวจคนเข ้าเมืองของรฐั บาล HKSAR และตราประทับ “การอนุ ญาตให ้
่
พักอาศัย” ล่าสุดทีออกให
้โดยกองตรวจคนเข ้าเมืองโดยมีการระบุระยะเวลาล่าสุดของการพํานักอาศัยตามกฎหมายของผูส้ มัคร และนักเรียน) ไปยัง EDB ด ้วย
เช่นกัน
่ ๆ
ส่วนที่ III ข้อมู ลของครอบคร ัวพิเศษอืน
3.1
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หากนั ก เรียนไม่ ใช่บุ ตรหลาน/เด็ กของคุณ คุณ ควรระบุค วามสัม พัน ธ ์ของคุณ กับ นั ก เรีย น และยื่นสําเนาเอกสารแสดงตนของพ่อ แม่ ของนั กเรียน รวมทัง้
่
่ ยวข
่
่
จดหมายมอบอํานาจ หากผูส้ มัครไม่สามารถยืนเอกสารที
เกี
้องได ้ และนั กเรียนอยู่ภายใต ้การปกครองของผูส้ มัคร โปรดยืนเอกสารหลั
กฐานพิสูจน์การ
่
่
สนับสนุ นทีเกียวข ้อง

4

ส่วนที่ IV ภาษาของจดหมายในการติดต่อ
่
่ ้ในการติดต่อ หากไม่มก
่ ้สมัครใช ้ในการกรอกข ้อมูลลงในแบบฟอร ์มใบสมัครใน
ผู ้สมัครควรทําเครืองหมายวงกลมสํ
าหร ับภาษาทีใช
ี ารระบุ EDB จะใช ้ภาษาทีผู
่
การอ ้างอิงสําหร ับการติดต่อสือสาร

4.1

ส่วนที่ V

การร ับรอง และการยืนยัน

5.1

โปรดอ่านที่ย่อ หน้าต่าง ๆ ในหมายเหตุคู่มือ และลงนามลงในช่อ งที่ระบุ ไวใ้ นส่วน V ในส่วนการรบั รอง และการยืน ยัน ของแบบฟอร ์มใบสมัคร EDB จะไม่
ประมวลผลการสมัครหากไม่มก
ี ารลงนามอย่างถูกต ้องในส่วนนี ้

5.2

่
ผู ้สมัครสามารถอ ้างอิงตัวอย่างของการกรอกแบบฟอร ์มทีแนบไว
้ใน ภาคผนวก ได ้

่
C - หมายเหตุใน “RC” / “AP” ทีจะทํ
าการออกให้
่ คุณ สมบัติภายใน “โครงการ” ระยะเวลาทีมี
่ ผลบังคับ ใช ้ของ “RC” /
“RC” / “AP” เป็ นเอกสารสําหรบั การลงทะเบียนใหก้ บ
ั นั กเรียนที่จะเขา้ เรียนใน KG ทีมี
้
่
“AP” จะถูกระบุไว ้ตามระดับชนั และปี การศึกษาทีนักเรียนผู ้มีสท
ิ ธิจะทําการสมัคร ระยะเวลาการพํานักอาศัยตามกฎหมายของนักเรีน และวันที่ EDB ได ้ร ับการ
่
้
่ ไว ้ด ้านล่าง:
สมัครของ ระยะเวลาทีมีสท
ิ ธิโดยปกติจะอยูใ่ นช่วงตังแต่ 1 ถึง 3 ปี รายละเอียดจะอธิบายตามตารางทีระบุ

1.1

การสมัครสําหร ับปี การศึกษา 2020/21
่
ระด ับทีจะทํ
าการลงทะเบียน

่ ผลบ ังค ับใช้ของ “RC” / “AP”
ระยะเวลาทีมี

อนุ บาล (เช่น K1)

้ เริมต
่ ้นปี การศึกษา 2020/21 ไปจนถึงสินสุ
้ ดปี การศึกษา 2022/23
ตังแต่

ตํ่ากว่า KG (เช่นK2)

้ วน
้ ดปี การศึกษา 2021/22
ตังแต่
ั ที่ EDB ได ้ร ับการสมัคร ไปจนถึงสินสุ

สูงกว่า KG (เช่น K3)

้ วน
้ ดปี การศึกษา 2020/21
ตังแต่
ั ที่ EDB ได ้ร ับการสมัคร ไปจนถึงสินสุ

การสมัครสําหร ับปี การศึกษา 2019/20
่
ระด ับทีจะทํ
าการลงทะเบียน

่ ผลบ ังค ับใช้ของ “RC” / “AP”
ระยะเวลาทีมี

อนุ บาล (เช่น K1)

้ วน
้ ดปี การศึกษา 2021/22
ตังแต่
ั ที่ EDB ได ้ร ับการสมัคร ไปจนถึงสินสุ

ตํ่ากว่า KG (เช่น K2)

้ วน
้ ดปี การศึกษา 2020/21
ตังแต่
ั ที่ EDB ได ้ร ับการสมัคร ไปจนถึงสินสุ

สูงกว่า KG (เช่น K3)

้ วน
้ ดปี การศึกษา 2019/20
ตังแต่
ั ที่ EDB ได ้ร ับการสมัคร ไปจนถึงสินสุ

่ สิทธิพ ร อ
่ คุณ สมบัต ิอ ย่างต่อ เนื่ องเป็ นเวลายาวนานทีสุ
่ ด สามปี การศึก ษา
โปรดทราบว่ าเด็ก ทีมี
้ มด้วย “RC” จะมีสิท ธิเรียนใน KG(s) ทีมี
่ สท
ระยะเวลาทีมี
ิ ธิปกติจะไม่ม ีการขยายระยะเวลา หากพ่ อ แม่ จด
ั เตรียมให้บุต รหลานได้ร ับการศึกษาใน KG ยาวนานกว่า 3 ปี เนื่ องจาก
่
ความคิดเห็น ส่วนตัว (เช่น ภาวะส่วนตัวของเด็ก ปั จจย
ั ของครอบคร ัว การเปลียนโรงเรี
ยน เป็ นต้น ) พ่อ แม่จะต้องจ่ายชําระค่าธรรมเนี ยม
่
เต็มจํานวนให้กบ
ั โรงเรียนก่อนการหักเงิ นอุดหนุ นภายใต้โครงการ ภายใต้กรณี พเิ ศษ พ่อ แม่ สามารถสมค
ั รเพือขยายระยะเวลาการมี
สท
ิ ธิ
่
ของ “RC” ได้ การสมค
ั รเพือขยายระยะเวลาการมีสท
ิ ธิของ “RC” จะได้ร ับการพิจารณาตามแต่ละเหตุผลของแต่ละกรณี จาก EDB เท่านั้น
่ องการการศึกษาในกรณี พเิ ศษ ผู ส
่
่
่
สําหร ับเด็กทีต้
้ มค
ั รจะต้องยืนหลั
กฐานพิสูจน์ทเกี
ี่ ยวข้
อง ตัวอย่างเช่น รายงานการประเมิน ผลทีออกให้
่ ยวข้
่
โดยแพทย ์ผู ป
้ ระกอบโรคศิลปะ หรือวิชาชีพทีเกี
อง (ตัวอย่างเช่น กุมารแพทย ์ จิตแพทย ์ นักจิตวิทยาด้านการศึกษา นักจิตวิทยาคลินิก
่
เป็ นต้น) การยืนยันความต้องการพิเศษด้านการศึกษาของเด็ก และความจําเป็ นของเด็กทีจะเข้
าร ับการศึกษาใน KG เป็ นระยะเวลายาวนาน
่ นระยะเวลาปกติ
กว่าสามปี ซึงเป็
นอกจากนี ้ โครงการ-KG ยังจะได้ร ับเงิ น อุด หนุ นเป็ นเวลาหนึ่ งเดือน นักเรียนผู ม
้ ีคุณสมบัต ิทกํ
ี่ าลังศึกษาอยู ่ใน KG นั้นจะต้องเข้าเรียนใน
่ั
่ าหนด) เงิ นอุด หนุ น
เดือนนั้น โดยทวไป
หากนักเรียนหยุด เรียนเป็ นระยะเวลาตลอดทงเดื
ั้ อน (ตัวอย่างเช่น ขาดเรียนหลายวันในเดือนทีกํ
้
่ ยวข้
่
สําหร ับนักเรียนในเดือนนันจะถู
กจ่ายให้กบ
ั KG ทีเกี
อง พ่อ แม่ จะต้องจ่ายชําระค่าธรรมเนี ยมเต็มจํานวนให้ก ับโรงเรียนก่อนการหักเงิ น
่
่ า เรียน หากมีก รณี พิเศษ (เช่น ขาดเรีย น
อุด หนุ นภายใต้โ ครงการดังทีแสดงไว้
ใ น “ใบร บ
ั รองค่ าธรรมเนี ย ม” ของ KG ให้ก บ
ั เด็ ก ทีเข้
่
้
่
่
เนื องจากป่ วยทงเดื
ั อน) ตามเอกสารแสดงเหตุผล และเอกสารหลักฐาน (ซึงครอบคุลมทุกวัน ของเดือนทีขาดเรี
ยน) จากพ่อ แม่ โรงเรียน
่
สามารถสมค
ั รไปยัง EDB เพือขอร
ับเงินอุดหนุ นได้ ในแต่ละกรณี จะมีการพิจารณาเหตุผลแต่ละกรณี ไป อย่างไรก็ตามหากการขาดเรียนทงั้
่
่ การจ่ายเงินอุดหนุ นนี ้จะไม่ได้ร ับการพิจารณาสําหร ับกรณี เหล่านี ้
เดือนของนักเรียนเกียวข้
องก ับการเดินทางท่องเทียว
1.2

่ ่สําหรบั ติดต่อ ในฮ่องกงของผูส้ มัคร ผูส้ มัคร
EDB จะแจ ้งผลลัพธ ์ใหผ
้ ูส้ มัครทราบทางไปรษณี ย ์ เนื่ องจาก “RC” / “AP” จะถูกส่งทางไปรษณี ย ์ไปยังบ า้ น/ทีอยู
่ ่ของบา้ น/ทีอยู
่ ่สําหรบั ติดต่อในฮ่องกงที่ระบุไว ้ในแบบฟอร ์มใบสมัครถูกต ้อง ในกรณี ท่ผู
่
่ ่ของบ า้ น/อยู่
จะต ้องตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าทีอยู
ี ส้ มัครเปลียนแปลงที
อยู
่
สําหรบั ติดต่อในฮ่องกงในการสมัคร การเปลียนแปลงดั
งกล่าวจะตอ้ งแจ ้งให ้ EDB ทราบทันที มิเช่น นั้น “RC” / “AP” อาจไม่สามารถส่งไปยังผูส้ มัครได ้ และ
่
ผู ้สมัครอาจจะได ้ร ับผลทีตามมา
รวมถึงผู ้สมัครจะไม่สามารถสมัครเข ้าเรียนใน KGs ได ้

1.3

่ั
“RC” / “AP” สูญหาย หรือเสียหาย จะต ้องรายงานไปยัง EDB ที่ 3540 6808 / 3540 6811 หรือระบบสอบถามข ้อมูลทางโทรศัพท ์อัตโนมัติ 24 ชวโมง
ที่
่
่
่
2891 0088 เพื อให ้ EDB ทํ า การยกเลิก “RC” / “AP” ไม่ ร บ
ั “RC” / “AP” ทีหมดอายุ ก ารใช ้งาน หรือ แม ก
้ ระทังนํ ามาใช ้ใหม่ ม าใช ้เป็ นเอกสารในการ
่
ลงทะเบียนกับ KGs ผู ้สมัครสามารถสมัครเพือขอออก
“RC” / “AP” ใหม่จาก EDB โดยการชําระค่าใช ้จ่าย

*******************************************************************************************
่
่
่ ได
่ ้ลงมือทําไปแล ้ว)
รายการตรวจสอบสําหร ับการส่งการสมค
ั ร (โปรดทําเครืองหมายในช่
องทีเหมาะสมสํ
าหร ับสิงที
่ ้กรอกข ้อมูลถูกต ้อง และได ้ลงนามร ับรองในส่วนที่ V ของการดําเนิ นการ และการยืนยันแล ้วหรือไม่
1. มีใบสมัครทีได



2. มีสาํ เนาเอกสารแสดงตนแนบติดมาด ้วยหรือไม่
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3. มีสาํ เนาเอกสารแสดงตนของนักเรียนทุกคนแนบติดมาด ้วยหรือไม่



4. หากนักเรียน ไม่ใช่ บุตรหลานของคุณ คุณได ้ระบุความสัมพันธ ์ระหว่างคุณกับนักเรียนไว ้ในส่วนที่ III ของแบบฟอร ์มใบสมัครพร ้อมดว้ ย



่ี ใ่ นการติดต่อในฮ่องกงแล ้วหรือไม่
5. คุณได ้ระบุทอยู



6. สํ า หร บั การส่ ง ใบสมัค รทางไปรษณี ย ์ คุ ณ ได เ้ ขี ย นที่ อยู่ ในการจัด ส่ ง ทางไปรษณี ย ข์ อง EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post



่
7. คุณได ้ถ่ายสําเนาของแบบฟอร ์มใบสมัครทีกรอกข
้อมูลครบถ ้วนเก็บเอาไว ้หรือยัง



่ ยวข
่
เอกสารหลักฐานพิสจู น์การสนับสนุ นทีเกี
้อง (สําเนาเอกสารแสดงตน และหนังสือมอบอํานาจของพ่อ/แม่ของนักเรียน) หรือไม่

Office, Hong Kong) ถูกต อ้ งหรือ ไม่ และติด แสตมป์ ที่มีราคาเพียงพอสําหรบั การจัด ส่งใบสมัค รบนจดหมายแล ว้ หรือ ยัง โปรทราบว่า
่ าระค่าแสตมป์ ไม่เพียงพอจะถูกกรมไปรษณี ย ์ของฮ่องกงนํ าส่งคืน
จดหมายทีชํ

………………………………………………………………………………………………………………………...................
่ าเป็ นพร ้อมด้วยแบบฟอร ์มทีกรอกข้
่
โปรดส่งต่อสําเนาของเอกสารสนับสนุ นทีจํ
อมู ลครบถ้วนแล้วไปยัง EDB
่ ใ่ นการ
ทีอยู
ติดต่อ
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EDUCATION BUREAU
ภาคผนวก
APPLICATION FOR REGISTRATION CERTIFICATE FOR
(Please read carefully the Guidance Notes before filling in the application form)
KINDERGARTEN ADMISSION


(For staple)

(Parents are required to submit an application between September and November 2019 for their child(ren)
going to study in Nursery Class (K1) in the 2020/21 school year)
# Please circle the appropriate box

Part I

Particulars of Applicant (Normally the applicant must be the parent of the student or else please specify in Part III with relevant supporting proofs）
# 1 Mr.

1.

Title*

2.

Name in English

C

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

3.
4.

Name in Chinese

H

2 Ms.
A

陳

N

T

大

A

* Optional to fill in

For Office Use

3 Miss
I

M A

N

2

4

文

Identity Document Type & No. # A HKID Card No:

A

1

3

5

6

(7)

1
○

(please refer to para 1.3 of Part B of the
Guidance Notes)

B Other Identity Document: _____________________ Document No: ___________________

5.

Year of Birth

1

6.

Home Address

9

Flat

8

2 Y

T

Floor

H

Name of Building

T

S

U I

Y

Estate/Village

T

S

U I

M A N

K

W A

A N

1

Block

8

H O U S
E

S

T

1

0

E

A T

E
5
○

District
Area

I

# 1 HK

Correspondence Address in HK

C

H U N G

2 KLN

F

M

3 NT

Flat

Floor

Block

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

2
○

Name of Building

H

Estate/Village

S

No. & Name of Street

N

District

U

Area
8.

X
4

No. & Name of Street

7.

A

# 1 HK

Local Contact Telephone No.

2 KLN

3 NT

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

2 3 4 5 6 7 8 9 (home)

For receiving “Acknowledgement of Application”

Part II

Particulars of student(s)

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

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

C

b. Name in Chinese

H A N

陳

T

大

A

I

M I

3
○

明

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

N G

S

4

5

6

B HKID Card No:

7

8

9

(0)
(

)

A

E

S

B

F

R

C

G

3

D

H

C Other Identity Document: _____________________ Document No: ___________________
d. Date of Birth

2

0

1

7 Y

e. Relationship with Applicant

# A Child

f.

# C 2020/21 school year

School Year Applying for

0

3 M

2

0 D

6
○

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

0

T

V

E 2019/20 school year

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

8
○

g. Class Applying for

# 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:

A

E

S

B

F

R
3

(

)

C

G

(

)

D

H

C Other Identity Document: _____________________ Document No: ___________________
d. Date of Birth

Y

e. Relationship with Applicant

# A Child

f.

# C 2020/21 school year

School Year Applying for

M

D

7
○

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

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

# N Nursery Class (K1)

L Lower Class(K2)

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

Note: This form is valid from
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September 2019 to

T

9
○

g. Class Applying for
1st

0

E 2019/20 school year

31st August

2020 and also applicable to application for Kindergarten Admission Pass.

7

U Upper Class (K3)

F

M

V

Part III

Other Special Family Information

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

Part IV

10
○

7

Language of Correspondence

1. Language of correspondence

Part V

For Office Use

# C Chinese

E English

Undertaking and Declaration

1.

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 “Student”) 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 Student 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 Student 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 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 the full school fee before deduction of subsidy under
the Scheme. Under special circumstances, parents may apply for the extension of the validity period of the “RC”. Application for extension of validity period of “RC”
will only be considered by the Education Bureau (EDB) on a case-by-case basis for students with special educational 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 educational 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 de
duction 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 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:
I.

The personal data provided by means of this application (including the personal data of my own and the Student’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;

III. EDB can disclose the personal data collected to any person, company, organisation or HKSAR Government department/bureau and the KGs that the Student is
admitted/transferred to; I also give consent to the organisation or HKSAR Government department/bureau concerned to release my and/or the Student’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.
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
http://www.edb.gov.hk/en/privacy-policy.html.

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.

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

1

9 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 student(s) been attached?
4. If the student is not a child of yours, have you specified your relationship with the student in Part III of the application form with relevant
supporting proofs (copy of the identity document and authorisation letter of father/mother of the student)?
5. Have you provided the correspondence address in Hong Kong?
6. For application by post, have you written the correct postal address of 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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8

1

