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 نسلی مساوات کی ترویج کے لیے موجوده  
 اور تجویز کرده اقدامات 

 ایجوکیشن بیورو 

کی کمیونڻی کے اندر انضمام،   1) طلباءNCSچینی زبان بولنے والے (-حکومت پُرعزم ہے کہ غیر
بشمول ان کی مقامی تعلیمی نظام کو اپنائے جانے اور چینی زبان میں مہارت پانے کے حوالے سے، 
حوصلہ افزائی اور معاونت کرے۔ تمام اہل بچے، اپنی نسلوں اور مقام ہائے پیدائش سے قطع نظر، 

سیکڻر  ا پبلک  تحت  کے  نظامات  تفویضی  کے  جگہوں  میں  اور   لوںاسکوسکول  ون  پرائمری  کے 
سیکنڈری ون میں داخلے کے لیے مساوی مواقع سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو کہ مبنی بر انصاف  

کو پیش نظر   کے انتخابات سکول میں جگہوں کی تفویض کے لیے والدین  ااور شفاف ہیں جن میں  
مات کے سلسلوں فروغ پذیر معاونتی اقدانے    EDBاسکول سال،    15/2014رکھا جاتا ہے۔ از آغاز  

طلباء کی چینی زبان کی موثر تربیت کے حوالے سے معاونت میں بہتری   NCSکا نفاذ کیا ہے تاکہ  
 طلباء NCSپالیسی کا مقصد  الئی جائے اور اسکولوں میں شمولیتی تربیتی ماحول تشکیل دیا جائے۔ 

ولوں میں اپنے بچوں  ہے تاکہ وه جس قدر جلد ممکن ہو ان اسک کی حوصلہ افزائی کرنا    کے والدین
چین  جو  کریں  انتظام  کا  تعلیم  مزین  کی  ماحول سے  کے  زبان  اپنی  ی  میں  زبان  چینی  وه  تاکہ  ہوں 

 نمایاں معاونتی اقدامات درج ذیل ہیں:  مہارت بڑھانے میں سہولت پا سکیں۔  

 ثانوی زبان"بطور چینی زبان برائے نصاب  لرننگ فریم ورک"

"لرننگ ف��م ورک برا�ئ نصاب چیین کالس منی چیین س�کھ�ن � حوا� �،    متعلقہ خدمات 
ف��م ورک")، ج ("لرننگ  ز�ان"  ثانوی  بطور  کو ز�ان  تعل��    س  اور  ت��ییت 

گ�ا  ک�ا  ل�س   � کو  تھا   مواد  سال،  اور    2014/ 15  تعل��  پرائمری   �
تا�ہ  سکولس�کنڈری    �� گ�ا  ک�ا  العمل  نافذ  منی  چیین    NCSوں  طلباء 

۔ س �کھ پائنی

وجودهم
اقدامات

 لرننگ فریم ورک 

 ف��م ورک کو بطور   NCS�ن   لرننگ  ور�ات � مطابق چیین  طلباء � �ن
، اور جانچ � ل�ی مراحل اور ط���ت فراہم ک�ی  ثانوی ز�ان س�کھ�ن اور پڑھا�ن
، سن�ن اور بول�ن �   ، ل�ھ�ن ۔ لرننگ ف��م ورک � حوا� �، اساتذە پڑھ�ن ہنی
ن کر  حوا� � ت��ییت اہداف، ت��ییت �شوونما اور متوقع ت��ییت نتائج کا تعنی

ساتھ   اس�  اور   ، ہنی اور    NCSسک�ت  نکات  مبتدائئ  مختلف  ل�ی   � طلباء 
ب�سڈ سطح پر ت��ییت مواد کو اپنا سک�ت ہنی -اہلیتوں � حساب � سکول

، تا�ہ انہنی تدر��� طور پر چیین س�کھ�ن منی مدد   اور �شک�ل دے سک�ت ہنی
 فراہم � جا س�۔ 

ایسے طلباء جن کی گھر پر گفتاری زبان چینی نہیں ہوتی ہے انہیں  تعلیمی معاونتی اقدامات کی منصوبہ بندی کے لیے،  1
) تعلیم سے متعلقہ مقاصد کے لیے ہر  EDBطلباء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تعلیمی بیورو (  NCSوسیع کیڻگری کے تحت 

بشمول ان کی گفتاری زبان جو وه گھر پر بولتے ہیں اور نسلی اسکول سال میں اسکولوں سے ان طلباء کی معلومات ، 
  ۔معلومات، وغیره، کی جمع آوری کرتا ہے



2  

  منی جانچ  اور   ، پڑھا�ن اور  ت���ت  بندی،  منص��ہ   � نصاب  کو  اساتذە 
  ، ل�ی  � کر�ن  فراہم  امداد  اور  اور   EDBر�نمائئ  ت��ییت  متن�ع  مسلسل 

طلباء � ل�ی چیین ز�ان � تخمینہ جائت   NCSتعل�� وسائل، ج�سا کہ " 
وسائل   تمام  یہ  ۔  �� آ�ا  دیتا  �شک�ل  مواد  جائت  حوالہ  تعل��  اور  ڻولز" 

EDB    و�ب پیج پر اپلوڈ کر د�ی گ�ئ ہنی اور انہنی متواتر بن�اد پر اپ ڈ�ٹ
طلباء � ل�ی   NCS�ن پرائمری لیول پر    EDBک�ا جا�ئ گا۔ د�گر � ساتھ،  

تعل� اور  کتب،  ت��ییت  نصائ�  کا مجموعہ، �شمول طالب علم �  مواد   �
۔یہ  �� د�ا  �شک�ل  مجموعہ  کا  مواد،  جائت  حوالہ  تعل��  اور  بکس  ورک 

و�ب پیج پر اپلوڈ کر د�ا گ�ا �� اور سکولوں منی تقس�م کر د�ا   EDBمواد 
۔ سکول اپ�ن نصاب � حوا� � ساتھ ان موادات کو اپنا سک�ت ہنی  گ�ا ��

۔ طل  NCSتا�ہ  ور�ات کو پورا کر سکنی  باء � متن�ع ت��ییت �ن

 اسکولوں کے لیے زائد فنڈنگ سپورٹ 
 
   آغاز سال  2014/ 15از  مقدار  سکول�ن    EDB،  تعل��  خط�ی  ل�ی   � وں 

، اور  ،  NCSمنی اضا�ن فنڈز کا اجراء ک�ا �� طلباء � چیین ز�ان � س�کھ�ن
م ورک � نفاذ، اور  وں منی لرننگ ف��سکول�شمول  پرائمری اور س�کنڈری  

تدر�� وسائل،  سکول ل�ی  �شک�ل، �  ماحول �  ت��ییت  وں منی شمولییت 
۔  تمام   اساتذە � ت���ت اور پ�شہ وار امداد � حوا� � م��د اضافہ ک�ا ��

وں اور ڈائ��کٹ سبسڈی سک�م  سکولس�ک�ٹ پرائمری اور س�کنڈری    پبل�
 )DSS  س�کنڈری اور  پرائمری  ک سکول)  جو  منی  � وں  نصاب  مقا�  ہ 

طلباء کو داخلہ دے  NCS�ا زائد  10) اور سکولپ�شکش کر ر�� ہنی (عام 
، اور خصو�   طلباء کو داخلہ دے ر��   NCS�ا زائد    6جو    سکولر�� ہنی

ن   0.65$ہنی کو اضا�ن فنڈنگ فراہم � جا ر� �� جس � ر�نج   �    ملنی
ن   $1.5 طلباء � تعداد    NCS�ن سال �� جس کا انحصار داخل شدە    ملنی

۔  طلباء    NCSوں � تقاضا ک�ا جاتا �� کہ، " سکولمتعلقہ عام  پر ہوتا ��
نتائج  � ڻولز"  اس�سمنٹ   � ز�ان  چیین  ل�ی  ساتھ،    �  ساتھ   �NCS  

  ، ہو�ئ رکھ�ت  مدنظر  کو  پرا�رس  اور   
گ

کارکرد� ت��ییت   �   NCSاپ�ن  طلباء 
اور متن�ع انٹینسو تدر�� اور ت��ییت   ترت�ب دیںت��ییت اہداف  طلباء � ل�ی  

ُپل کہ  ج�سا   ، اپنائنی کار  ہار  سپلٹ-ط��قہ  لرننگ،  کالس/گروپ  -آؤٹ 
از   بعد  ە،  سکوللرننگ،  وغ�ی کہ    کا�سول�ڈ�شن،  ل�ی   NCSجو   � طلباء 

متعلقہ   ہو۔  ط��قہ  مف�د   � حوا�   � ی  بہ�ت منی  س�کھ�ن    سکول چیین 
ن کا تقرر ب� کر سک�ت ہنی اور/�ا   طلباء �    NCSمتن�ع �سلوں � معاوننی

ل�ی ترجمہ � خدمات مستعار حاصل   والدین � ساتھ مضبوط ابالغ � 
۔ثقافیت �گرمیوں کا انعق-کرسک�ت ہنی اور کث�ی   اد کر سک�ت ہنی

 
   ان تعلق ہے جو کہ  عام  جہاں تک  تعداد میں  اسکولز کا  کم    NCSمقابلتاً 

اور خصوصی اسکول جو کہ   داخلہ دیتے ہیں  کو)  9تا    1(یعنی کہ  طلباء  
طلباء چینی  NCS یہ این ایس    طلباء کو داخلہ دیتے ہیں تو،NCS   5تا    1

سے بھی    لرننگ فریم ورکزبان میں ڈوبے ہوئے ماحول کے ساتھ ساتھ،  
اسکول   یہ  ہیں۔  سکتے  ہو  فنڈنگ    50,000$مستفید  اضافی  کی  سال  فی 

لیے   کے  کرنے  وصول  فنڈنگ  بھی  تک    20/2019سے  سال  اسکول 
درخواست دے سکتے ہیں جو کہ ضرورت کی بنیاد پر ہوں گے تاکہ بعد 

 زبان کے سپورٹ پروگراموں کی پیشکش کر سکیں۔ از اسکول چینی 
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 سے    کھنےیس کے    ین یچ حوالے  ل  NCSکے  کے  معاونت    ے یطلباء 
  ے، یکے ل  کی تخلیقجامع ماحول    ےیکے ل   میتعل  ںیبڑھانے اور اسکولوں م 

سال   عام    EDB  سے،  2020/ 21تدریسی  ان  موڈ  فنڈنگ  نیسا  ایک  نے 
کہ   ہے جو  کیا  فراہم  لیے  کر   NCS  9تا    1سکولوں کے  داخل  کو  طلباء 

طلباء    NCS  5تا    1خصوصی اسکولوں کے لیے جو کہ  رہے ہوں اور ان  
طلباء   NCSداخل کر رہے ہوں جس کے تحت ان سکولوں کو داخل شده  

ملین کی    $0.3  املین ی  $0.15  کی تعداد پر انحصار کرتے ہوئے فی سال
بندی  پر عملدرآمد کی منصوبہ  فنڈنگ  فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔  اضافی 

کی افزائی  حوصلہ  کی  اسکولوں  لیے،  چینی    کے  اپنے  وه  کہ  ہے  جاتی 
زبان سے آراستہ ماحول کو مزید بہتر بنائیں اور اپنے سکول کے حاالت 

م سے  مناسبت  ہو کی  رکھتے  مدنظر  کو  وسائل  اور  اقدامات  ئے  وجوده 
رقوم کو لچک دار انداز    یاسکول اضافہوں۔    رایمنصوبوں پر عمل پ   یاتیکل
ہ   ںیم کرسکتے  ہ  ںی خرچ  ہوسکتے  ان   داخل   NCS    ۔ںی اور  کو  طلباء 

تمام اسکولوں کو فراہم ک رقم    یرقوم ک  یاضاف  یجانے وال  یکرنے والے 
سال  ا ایک تدریسی سال کی بنیاد پر  ک  کشیانڈ   مت یصارف ق  یمجموع  یبھ

   ڈجسڻمنٹ پر ردوبدل ہو گا۔یسول سروس پے ا ای اور/  ک،ی بہ سال سال تحر
 

 اساتذه کے لیے پیشہ وارانہ ترقی

 NCS    طلباء کو پڑھانے والے تمام چینی زبان کے اساتذه کے لیے تربیتی
طلباء کو پڑھانے کی اساتذه کی پڑھانے  NCSمواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ 

استاد کے لیے    EDBکی پیشہ وارانہ صالحیت کو مہمیز دینے کے لیے،  
ترتیب  کو  موڈز  متنوع  اور  ساختی  کے  پروگرامز  ڈویلپمنٹ  ورانہ  پیشہ 

ک ہوئے  دینے  انتظام جاری رکھے  کا  تجربہ کی شراکت  کامیاب  ساتھ،  ے 
تاکہ   پیشہ    NCSہے  کی  اساتذه  کے  زبان  چینی  ہوئے  پڑھاتے  کو  طلباء 

 ورانہ اہلیت میں اضافہ کیا جائے۔ 

 کے لیے پیشہ     اس کے عالوه، لسانی فنڈ کے تحت "چینی زبان کے اساتذه
 2014ور ثانوی زبان)"  وارانہ افزونی گرانٹ سکیم (تدریس زبان چینی بط

سے النچ کیا گیا ہے تاکہ چینی زبان کے اساتذه کی پیشہ وارانہ قابلیت میں  
زبان    بہتری ثانوی  بطور  کو  چینی  وه  تاکہ  سکے  جا  پر    عمدهالئی  طور 

پڑھا پائیں۔ قابل اساتذه کی مزید حوصلہ افزائی کے لیے کہ وه اس گرانٹ 
بنیاد  واپسی  قابل  دیں،  درخواست  لیے  فیس  کے  ڻیوشن  کو  ریٹ  گرانٹ  ی 

تک بڑھا دیا گیا ہے اور زیاده سے زیاده گرانٹ ریٹ   50سے ٪  30کے ٪ 
آغآز   64,000$سے    34,000$کو   کا  جس  ہے  گیا  دیا  کر  استاد  فی 
 اسکول سال سے کیا گیا ہے۔  2019/ 20

 
 5-  میں سکولوں  سیکنڈری  اور  پرائمری  مشتمل  پر  کو    NCSہفتے  طلباء 

زب چینی  والے  لیے"پڑھانے  کے  اساتذه  کے  لیے   NCSان  کے  طلباء 
تدریس چینی زبان کے حوالے سے سرڻیفکیٹ بمتعلق پیشہ وارانہ ڈویلپمنٹ  

نے سپورٹ کیا ہے اور جس کا انعقاد ایجوکیشن    EDBپروگرام"، جس کو  
 یونیورسڻی آف ہانگ کانگ نے کیا ہے، جاری رہے گا۔ 
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  ہے کہ    یجات  یاسکولوں کو دعوت دNCS   اور    کھنےیس  ین یچ  یطلباء ک
آہنگ  یثقافت  ک  یہم  فروغ  م  یکے  طر  ںی معاونت  اور   قہیبہتر  کاور  ہائے 

م ک  ںی سکول  تجربات  والے  نگاه    ں،ی شراکت کر  یہونے  نقطہ  اس  کہ  جو 
سہولت مل سکے۔   ںیوارانہ ادل بدل م   شہیپ  نی سے ہو کہ اسکولوں کے ماب

ل  کےاس   کے  اسکولوں  بن   ےیعالوه،  کا    یشراکت  پر   اد یساالنہ  نشستوں 
 ایکے ساتھ مل کر ک  شن یکم  زینوڻ ی اوپرچ  کوئلیجاتا ہے جو کہ ا  ایانتظام ک

نسل تاکہ  ہے،  ک  602  پ یک   ننس،یآرڈ   ازیامت   یجاتا  الء  کانگ  ہانگ    ی از 
کے بنائے جانے، اور   وںی سیپال  یاسکول ک  ہیجا سکے، کہ    یوضاحت ک

ک افزائ  یاسکولوں  ک  یحوصلہ  اسکولوں  وه  تاکہ  ہےکہ  متعلقہ    ی سے 
 ۔ںی کو فروغ د  ت یشمول یکہ وه ثقافت  ںی کر یحوصلہ افزائ

 اسکول کی بنیاد پر معاونتی خدمات 

 EDB    بنیاد پر معاونتی خدمات فراہم کرتا ہے جس میں متنوع سکول کی 
اپنانے اور "لرننگ فریم ورک" کا حوالہ لے  سکول کے اپنے نصاب کو 
کر مناسب تربیتی اور تدریسی مواد کی تیاری میں اعانت شامل ہے۔ پیشہ  
تربیتی کمیونڻیز کی تشکیل اور سکولوں میں تجربے کے اشتراک   وارانہ 

آسان   اندر  کو  کے  صالحیت  ورانہ  پیشہ  کی  اساتذه  ذریعے،  کے  بنانے 
وه   تاکہ  گیا ہے  کیا  طلباء کو موثر طریقے سے چینی زبان   NCSاضافہ 

ترقیاتی   اپنی  سکول  سال،  ہر  سکیں۔  کر  فراہم  معاونت  میں  سیکھنے 
دے   درخواست  لیے  کے  خدمات  معاونتی  متعلقہ  مطابق  کے  تقاضاجات 

 سکتے ہیں۔ 
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مستقبل کے 
 کام کا جائزه 

 EDB    اور    یمعاونت  متعلقہتسلسل سے جائزه  کا  ہونے  موثر  اقدامات کے 
مز  یلگات  نہی تخم کو  اقدامات  اور  بنات   د یہے،  ا  یبہتر  اگر  کرنا    سایہے 

مواد اور    یتی ترب  ،یمنصوبہ بند   یمقاصد، نصاب ک  یت یہو۔ ہم ترب   یضرور
کے   کھنےیطلباء کے س  NCS  اور  مہارت   یلسان  وں،یحکمت عمل  یق یاتال

  ں ی گے جو کہ اسکول اپنائ ںیعناصر کو مالحظہ کر یاعانت  گریور د امقصد 
 ۔ےگ

اضافی اقدامات  
جو لیے  

گئے/جو لیے  
 جانے ہیں 

 EDB  شراکت داروں کے خیاالت کو جمع کرے گی اور اگر مناسب
 سمجھا گیا تو معاونتی اقدامات کی مزید بہتر بنانے پر غور کرے گی۔ 

  مختلف راستوں کا مالپ
 

متعلقہ 
 خدمات 

 NCS   اپن پ  ات یضرور  یطلباء  زبان کا    ینینظر، چ  شیاور خواہشات کے 
کرنے،   س   ایمطالعہ  کے  کانگ    شن ینی گزامیا   شنیجوکی ا  ی کنڈریہانگ 

)HKDSE م (برائے  ApL(C)(   ںی)   (NCS  ل کے    ڈ ی اپالئ  ےیطلباء) 
چ  ہ  کھنےیس کے    ین یلرننگ  سکتے  کر  انتخاب    نئر یس    ایاور/  ں،ی کا 

ب  یک  ولی ل  یکنڈریس چ  میتسل   یاالقوام  نیمتبادل  ک   ینیشده    ی زبان 
ہ   شنزیکیف یکوال سکتے  کر  مز   ں یحاصل  ک  د یتاکہ  اور  کے    ریرئیمطالعات 

 ں۔ی کر سک یار یت  یحصول ک

وجوده  م
 اقدامات

ApL(C) 

    آغاز سال،    15/2014از  کہ   ApL(C)اسکول  جو  تعارف  کے 
ل   می فر  شنزیک یفی کوائل س  3تا    1  ولزیورک  ہے  منسلکہ    یکنڈریس  نئری سے 

  ی ن یفراہم کرتا ہے تاکہ وه متبادل چ  نلیچ  یطلباء کو اضاف  NCSپر    ولیل
  ہے مطالعات اور من چا  د یتاکہ وه مز  ںیحاصل کر پائ   شنیک یفیکوال   یزبان ک 

 سرڻیفکیٹ   HKDSEکے نتائج کو    ApL(C)۔  ں ی کا حصول کر پائ   ریرئ یک
  ا یگ ای ٹ کر" کے طور پر رپوازی"حصول شده" اور "حصول شده مع امت پر

 ہے۔ 
 

 متبادل کوالیفیکیشنز چینی زبان سیکھنے کی 
 

 سیکنڈری آف  سرڻیفکیٹ  جنرل  میں  کوالیفیکیشنز  متبادل  کی  زبان   چینی 
 ) تحت GCSEایجوکیشن  کے  سیکنڈر  )  آف  سرڻیفکیٹ  جنرل  انڻرنیشنل   ،
) ( IGCSEایجوکیشن  ایجوکیشن  آف  سرڻیفکیٹ  جنرل  اور   (GCE  (

) (  -)ASایڈوانسڈ سبسڈری  ایڈوانسڈ  ای  اور جی سی  اور   لیول  -)Aلیول 
طلباء   NCSاہل  شامل ہیں۔  

2
جو ان امتحانات کے لیے داخلہ لینے کے لیے  

  HKDSEسے محض یہ تقاضا کر دیا جاتا ہے کہ وه  ان    ہوتے ہینموجود  
 ۔ ادا کردیں 3"سبسڈی شده امتحانی فیس"چینی زبان کے برابر 

 –   طلباء وه ہیں جنہوں نے چینی زبان سیکھی ہے اس طور کہ  NCSبالخصوص، یہ  2
)a( چھ برس سے کم میں جب کہ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم پا رہے تھے؛ یا 
)b(   چھ برس یا زائد اسکولوں میں رہے ہوں، مگر اڈاپٹ شده اور ساده تر نصاب پڑھا ہو نہ کہ عام طور پر وه نصاب

 یت پڑھتی ہے۔جو کہ مقامی اسکولوں میں طلباء کی اکثر
ادا   سی ف یامتحان  یک  دواروںی والے اسکول کے ام نےی داخلہ ل ےی کے ل ،HKDSE ںی م  2022 تا 2019چونکہ حکومت  3

تا  19/2018منعقده  شنی ن یگزامی ا جینگوی ل زی چائن  یمقام-ری " برائے مذکوره باال غسی ف یشده امتحان  ی"سبسڈ  ،یکرے گ
 ۔ی تھیگئ  یمناسبت سے ختم کر د  یسال اس اسکول 22/2021
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 دیگر 

 
 NCS  ے، یاضافہ کے ل  ںیاسکول سے رخصت پانے والوں کے روزگار م  

  شن یجوک یا  جی نگویسے منسلکہ ل  2اور    1  ولیورک کے ل  میفر  شنزیکیف یکوال
فار   جی نگو یل  زیچائن   شنلی"ووک   یڻیکم  نڈنگ یاسڻ   یک  سرچیر  نڈ یا کورسز 

NCS  لباء ۔ جو طیتھ  یگئ  ی النچ ک  ںی م  2016  لی" اپرورزیاسکول ل  سیا 
ڻ  وه  ہوں  کرتے  پورا  کو  جات  تقاضا  تک    85٪   ںیم  سیف  وشن یمتعلقہ 

 ۔ںی وصول پا سکتے ہ یسبسڈ 

مستقبل کے 
 کام کا جائزه 

 ک  ینی متبادل چ داخلہ کے   یکو عموم  ApL(C)اور    شنزیک یفیکوال   یزبان 
  ی ڻی گرانڻس کم  ی ورسڻی ونی جاتا ہے تاکہ    ایک   میتسل  ںی م  لیذ   ی تقاضا جات ک

)UGCوال پانے  فنڈ  کے  پوسٹ   ی)  اکثر  اور  اداروں    یکنڈریس-جامعات 
 ۔ ںی ہو پائ اںینات یتع  ںیکے ساتھ ساتھ سول سروس م

اضافی 
اقدامات جو 

لیے گئے/جو 
کہ لیے 

 جانے ہیں 

   وه اہلNCS    طلباء جوHKDSE   ول یدے رہے ہوں مگر ل  جی نگویل  زیچائن  
پائ   ا ی  3 پہنچ  نہ  وال  UGCتو    ں،ی زائد تک  پانے  فنڈ    ی نی جامعات چ  یکے 

اور    ںی ہ  یاستعمال کر سکت  اریزبان کے تقاضے کے حوالے سے اپنا اخت 
ک معاملہ  در  ل  اد یبن  یمعاملہ  کے  داخلہ  پ   ےیپر  سامنے  کرده   شیاپنے 

 ۔ ںیہ  یدرخواستوں کا جائزه لے سکت
 

   دیگر معاونتی اقدامات

 تربیتی معاونتی مراکز چینی زبان کے 
 

متعلقہ 
 خدمات 

 NCS  ل تناظر م  2007  ےیطلباء کے  اسکول کے    ںیکے وسط سے اس 
 یک  شکشیپ  یپروگرامز ک  یاعانت  الت یاوقات کار کے بعد اور دوراِن تعط

تاکہ    یجا رہ د   NCSہے  بالخصوص  والوں کے    کھنےیسے س  ریطلباء، 
جا سکے، اور    ایکے حوالے سے عملدرآمد کرا  کھنےیزبان س  ین یچ  ے،یل

 جا سکے۔  یوارانہ معاونت فراہم ک شہیاساتذه کو پ 

وجوده  م
 اقدامات

   متعلقہ کو  جن  سنڻرز)،  (دی  سنڻرز  سپورٹ  تربیتی  کے  زبان  چینی 
تعلیمی سال سے    22/2021مقامات پر    24تنظیموں نے اجازت دی ہے،  

اعانتی پروگرام کی پیشکش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سنڻر تربیتی اور 
تدریسی وسائل بھی فراہم کرتے ہیں اور چینی زبان کے اساتذه کے لیے 

ت کے حوالے سے ورکشاپس کا انعقاد کرنے کے ساتھ  تجربات کی شراک
طلباء کے   NCSطلباء کی جانب سے چینی سیکھنے والے    NCSساتھ  

 والدین کی معاونت بھی کرتے ہیں۔ 
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مستقبل کے 
 کام کا جائزه 

 NCS   کی طرف سنڻرز  بعد  کے  کار  اوقات  کے  سکول  لیے  کے  طلباء 
کا   ورکشاپس  لیے  کے  والدین  اور  اساتذه  اور  پروگرام  کرده  فراہم  سے 
ساتھ   ساتھ  اس کے  اور  گا  جائے  لیا  میں  تناظر کی روشنی  بدلتے  جائزه 

طلباء   NCSاضافی فنڈ فراہم ہونے پر ان انفرادی سکولوں کے داخل شده  
بھی حوالے سے  یہ    کے  جہاں  گا  جائے  کیا  غور  پر  فراہمی  کی  خدمات 

 طلباء چینی زبان سیکھتے ہیں۔ 

اضافی اقدامات 
جو لیے  

گئے/جو کہ  
 لیے جانے ہیں

 EDB   موجوده سروسز کی پیش کاری جاری رکھے گی اور اگر مناسب
 ہوا تو اس میں بہتریاں النے پر غور کرے گی۔ 

 

 سمر برجنگ پروگرام 
 

متعلقہ 
 خدمات 

   سمر برجنگ پروگرام کا مقصدNCS  مدد کرنا ہے تاکہ وه نئے    یطلباء ک
ہو سک   یتیترب  آہنگ  ہم  ترب   ں،یماحول سے  کر    عیتجربات کو وس   ی ت یاپنے 
ابالغ کے   عہیذر  یسی تدر  ںیصورت حال م  یاور اصل کالس روم ک  ںیسک

مرحلہ  ید یتاکہ جو کچھ انہوں نے کل ں،ی کا استعمال کر پائ زینڻون ی طور پر ک
پائ   کھایس  ںی م  1 کل  ںی ہے اس کو برت  کے    یمنتقل   ںیم  2مرحلہ    ید یاور 

 ۔ںی عمل سے گزر  یکے عبور یاریحوالے سے ت 

وجوده  م
 اقدامات

   کے گرما سے آغاز کر کے،    2007سالNCS    میں نئے داخل   1پرائمری
شده بچوں کے لیے سمر برجنگ پروگرام میں توسیع دی گئی ہے اور اس 

طلباء تک    NCSمیں شروعات کرنے والے    4اور    3،  2کا دائره پرائمری  
 کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ 

 
   ا ی گ  ایبہتر بنا د   د یکے گرما سے، سمر برجنگ پروگرام کو مز  2013سال  

ہے    یگئ  یسنگت شامل ک  یبھ  یک  نی طلباء کے والد   NCS  ںی ہے اور اس م 
، تاکہ وه  ںی ہو سک  کی تاکہ وه اپنے بچوں کے ساتھ پروگرام کے دوران شر

یوں اور  بڑھا سکیں  کو  استعمال،  اس کے  اور  ربط،  اپنے    وه   چینی سے 
 ۔و معاونت فراہم کر پائیںاپنے بچوں ک

مستقبل کے 
 کام کا جائزه 

   برجنگ پروگرام کے نفاذ کی صورت حال اور موثریت کا جائزه ہر  سمر
 برس ساالنہ بنیاد پر لیا جاتا ہے۔

اضافی اقدامات  
جو لیے گئے/جو  

 ے جانے ہیں یکہ ل

 EDB  اسڻیک ہولڈرز کی آراء کی جمع آوری اور پروگرام کی آراستگی کا
 انعقاد جاری رکھے گا جیسا کہ ضروری ہو۔ 
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 طلباء کے لیے معاونت  NCSاسپیشل ایجوکیشنل نیڈز کے ساتھ  
 

متعلقہ 
 خدمات 

   سے آغاز کر کے،    2019/ 20سالEDB  گرانٹ المعروف   شیک  کرنٹ یر
نیڈز   ایجوکیشنل  سے  کے    (SEN)اسپیشل  ک  NCSاشتراک    یطلباء 

  کڻر یہے جو کہ پبلک س  یگرانٹ) فراہم کرت   یگرانٹ (د   ےیمعاونت کے ل
پرائمر  عام  اور    یکنڈری اور س  یکے  ل   DSSاسکولوں    ےیاسکولوں کے 

کہ    یہوت جو  ا  NCSہے  کو  داخل   نی ا  یا  سی طلباء  سے  اشتراک  کے 
ہ متا  ںی کرتے  اسکولوں  جذبات  می تعل  ریز  ں یکہ  کو  اور   یاتیابالغ   ،یطلباء 
ک   یمعاشرت فراہم کرکے مضبوط  ک   ایمعاونت  ان  اس طرح  پس    ی جائے، 

گھلنے ملنے    ںی م  یزندگ   یمدارج کو اپنانے اور اسکول ک  یتی مختلف ترب
 جا سکے۔ یکے حوالے سے مدد ک

وجوده  م
 اقدامات

 م اسکول  ہر  شده  ںیگرانٹ  سے    نیا  یا  سیا  داخل  اشتراک    NCSکے 
اور گرانٹ کی   ہے  ی جات   یڻائر کے تحت د -3طلباء کے نمبر کے مطابق  

شرحوں میں کمپوزیڻکنزیومر پرائس انڈیکس میں تبدیلی کی مناسبت سے 
ہے۔ جاتا  کیا  بدل  و  رد  پر  بنیاد  سال     ساالنہ    ں، یم   2021/ 22اسکول 

  یا   سیگئے جو کہ ا  ے ی فراہم ک  ںی مد م  یک  داخلے  ںیاسکول م   $101,405
  ں طلباء کا اندراج کرنے والے اسکولو  NCS  9تا    1 کے اشتراک سے  نیا

د  لیے  طلباء  25تا    10رقم    ی ک  202,810$گئے؛    ے یکو  اور کے  ؛ 
 ۔یگئ  ید  ےیزائد طلباء کے ل  ای  26 کی رقم$304,215

 
  د اور  ہ   یاضاف  گریاسکول گرانٹ  پُول کر سکتے  کہ   سای ج  ں،یوسائل کو 

ل کے  ڈپالئمنٹ  دار  لچک  اور  ہولسڻک  گرانٹ،  سپورٹ  تاکہ   ےیلرننگ 
تاکہ    ںیمعاونت کر  یجائے اور وه اساتذه ک   ایک  یکو بھرت  نیمعاون   چنگیڻ

  لے خدمات مستعار    یترجمہ ک  ں،ید   ترتیب مواد   یسیاور تدر  اںیوه سرگرم
میں   NCSتاکہ    پائیں کار  اور شراکت  ابالغ  ساتھ  والدین کے  طلباء کے 

پائیں کر  سماج  تعلقہم  ،اضافہ  کو  جذبات  یطلباء   ننگ،یڻر   جمنٹ یمن  ی اور 
 ۔ ںیر سک فراہم ک رهیوغ 

مستقبل کے 
 کام کا جائزه 

 EDB  وارانہ عملہ اسکولوں کے باقاعده دورے کرتا ہے تاکہ ان   شہیکا پ
افاد   یاضاف  یک سے  حوالے  کے  کو    ت یوسائل  ان  اور  سکے  سمجھ  کو 

کے   فراہمیموثر    یمناسب سپورٹ فراہم کرے اور اسکولوں کو وسائل ک 
معاونت ہو سکے کہ   یحوالے سے مشوره دے سکے تاکہ متعلقہ طلباء ک

اپنائ   یت یوه مختلف ترب  ان م   ں،یمدارج، کو  انداز م  ںیاور    ی منتقل  ں یہموار 
 ۔ ںیکر

اضافی اقدامات 
جو لیے  

گئے/جو کہ  
 لیے جانے ہیں

 EDB   یشہ سے  حوالے  کے  استعمال  کے  گرانٹ  درمیان  کے  سکولوں 
 وارانہ تبادلوں اور شراکت کی ترویج جاری رکھے گا۔ 

 
NCS کا   وںیسرگرم  یمیکے حوالے سے تعل یمنصوبہ بند  یک  یپر زندگ ولیل یکنڈریس  ےیطلباء کے ل

 جانا  ایفراہم ک
 
  ےیکے ل یسے آگہ  شنینڻ ی اور ریرئ یاپنے ک NCS   طلباء کو سہولت فراہم

اور کام کے تجربے کے مواقع   وںیسرگرم یکھوج ک یک ریرئیکرنا، اور ک
 دایپ  می راستوں اور مالزمتوں سے متعلق تفہ  یلعات مختلف مطا عےیذرکے 

 متعلقہ خدمات 



9  

 کرنا۔ 
 سے آغاز کرتے ہوئے،  2018/ 19سال   یسیتدرEDB  یحکومت رینے غ  

  ےیطلباء کے ل NCSسطح پر   یکنڈریہے کہ وه س  یکو اجازت د  موںیتنظ 
 یاداروں، کام ک  یکنڈریس-بشمول پوسٹ  وںیسرگرم یکھوج ک  یک ریرئ یک

کے دوروں،  کا  رهیجگہوں پر دوروں، کام کے تجربہ کے پروگراموں، وغ
کے حوالے سے سمجھے   رئرزیمطالعات اور ک د یکرے تاکہ وه مز ظامانت

اور اپنے مستقبل  ںیمقاصد طے کر سک یشخص ں،ی بوجھے انتخابات کر سک
طلباء  NCSسکولونک ے   کیوگرام نے شر۔ پرں ی کر سک یمنصوبہ بند  یک

تاکہ  ںی ہ ےی فراہم ک یکورسز بھ یت یترب  ےیکے ل نی کے اساتذه اور والد 
  یمعاونت  یطلباء ک NCS  ںیم  میکے حوالے سے تعل  یمنصوبہ بند  یک یزندگ

 ۔ ںیاضافہ کر سک ںیم ت یاہل

 موجوده اقدامات 

 
 EDB کا   شرفت یاور پ ت یموثر یمختلف اقدامات اڻھاتا ہے تاکہ پروگرام ک

طرف   یاسکولوں ک کیکہ شر سایجائزه اور جانچ پڑتال کر سکے، ج
کے نفاذ کا  وںیجاتا ہے تاکہ سرگرم ای سے دوروں کا انتظام ک یباقاعدگ
  سناکو  ات یاور ضرور  االت ی کے خ نیجا سکے اور اساتذه اور والد  ایجائزه ل

جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ فراہم کننده کے ساتھ جائزه مالقاتوں کا  
کا   یجمع آور یجانب سے رپورٹ ک یجا سکے اور فراہم کننده ک ایاہتمام ک
 جا سکے۔ ایتقاضا ک

 

مستقبل کے کام کا  
 جائزه 

 EDB اقدامات جو  یاضاف بہتر بنائے گا۔  د یپروگرام کو مز ںی کے تناظر م افتوںیدر یجائزے ک
  ےیگئے/جو ل ےیل

 ں ی جانے ہ
 

 کی ترویج  سطح پر اڈاپشنابتدائی 
 

بچوں     NCS متعلقہ خدمات  افزائ  یک  نیوالد   کےطلباء  وه   یجات  یک  یحوصلہ  کہ  ہے 
  ی ن یطور پر چ   ی تاکہ ان کا ابتدائ  ں یج یبھ   ںی م  4کنڈرگارڻنز  بچوں کو مقامی

  ی زبان ک   یطلبا ک  NCSماحول سے واسطہ پڑے جو کہ    سے مزینزبان  
  ی نتقل اسکولوں سے ہمارا م  یدھارے کے پرائمر   یقوم  یاور ان ک  ت یترب 

 ہے۔  ایصالی ےیکے ل
 

چائلڈ کیئر سنڻرز اور اسکولز جن میں کنڈرگارڻن کالسزہوتی ہیں کو حوالے کے لیے بطور "کنڈرگارڻنز"  -کم-کنڈرگارڻنز     4
  ہے۔تصور کیا جاتا  
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وجوده  م
 اقدامات

 کنڈرگارڻن 

  ی تاکہ اساتذه ک  ںی ہ  یجات   یخدمات فراہم ک  یکرده معاونت  لیتشک   ںی اسکول م  
  ی نی طلباء کو چ  NCSجا سکے جو کہ    ایاضافہ ک  ںی م  ت یوارانہ قابل  شہیپ

سے کنڈرگارڻن    شنیجوکیا  یپرائمر   یاور ان بچوں ک  ںیسکھا رہے ہوتے ہ 
طلباء    NCS  ںی سہولت فراہم کرنا ہے۔ کنڈرگارڻنز م  ںی م  یہموار منتقل  ںیم

ل ڻ  ینیچ  ےیکے  سے  حوالے  کے  پڑھانے  اور  سکھانے  کو    چریزبان 
  اور   یترق  یجائے گا۔ نو عمر بچوں ک  ایاضافہ ک  یبھ  ںی پروگرام م  ننگی ڻر

تنوع نپڻنےکے حوالے سے س  تربیتی  انعقاد ک/ نارزیم یسے  کا   ای ورکشاپس 
 جا سکے۔ یبڑھائ ت یوارانہ قابل شہیپ یتاکہ اساتذه کجاتا ہے 

 
 دیگر

 
 یسے ضلع2012   ی اداروں کے اشتراک کے ساتھ، جوالئ  یحکومت-ریغ-

انعقاد ک پر پروگراموں کا  تاکہ    ایسطح   ی طلباء بچوں ک  NCSجا رہا ہے 
 ۔ ںی کھیس ین یچ  عےیکے ذر وںیہو کہ وه سرگرم یحوصلہ افزائ

 
   جہاں تک کنڈرگارڻن میں داخلہ کا تعلق ہے، مختص کرده بریفنگ سیشن

NCS    ہو (مع جہاں ضروری  انگریزی  لیے  والدین کے  طلباء بچوں کے 
کی   فراہم  میں  زبانوں  کی)  افراد  کے  نسلوں  مختلف  خدمات  کی  ترجمانی 

ہیں۔   ہوتے  منعقد  سیشن  یہ  اور  ہے)  "    EDBجاتی  داخلہ   K1نے 
پوائنٹ انتظامات" کے حوالے   پاور  ایک  انگریزی عبارت کے ساتھ  سے 

مختلف   ترجمہ  کا  ہے جس  مواد  متعلقہ  ساتھ  کے  ہے، جس  کی  تیار  بھی 
تاکہ   ہے  گیا  کیا  میں  زبانوں  کی  افراد  کو    NCSالنسل  داخلہ   K1والدین 

نکات   کے  رکھنے  یاد  اور  تفصیالت  کی  درآمد  عمل  تحت  کے  انتظامات 
آگاہی دی جا سکے۔ مذکور متعلق  پوائنٹ کو  کے  پاور  باال  بچوں    NCSه 

لیے    کے  حوالے  کے  والدین  ہے۔    EDBکے  گیا  کیا  اپلوڈ  پر  پیج  ویب 
اسی دوران، ہم نسلی اقلیتوں کے لیے سپورٹ سروس سنڻرز کے اشتراک  
سے بریفنگ سیشنز کا اہتمام بھی کرتے ہیں جن کو ہوم افیئرز ڈیپارڻمنٹ  

طلباء بچوں کے والدین تک    NCSاس تناظر میں فنڈ فراہم کرتا ہے کہ وه  
پہنچے، اور کنڈرگارڻنز میں داخلے کے طریقہ ہائے کار کے حوالے سے 
ان کے فہم میں اضافہ کرے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے کہ وه  
زبان   چینی  کا  ان  تاکہ  دیں  پڑھنے  کو  بچوں  اپنے  میں  کنڈرگارڻنز  مقامی 

 سے مزین ماحول سے واسطہ پڑے۔
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مستقبل کے 
 کام کا جائزه 

 EDB  کے حوالے سے دوروں کا انعقاد گا اور   یساز  لیتشک  یک  ینصاب
  NCS  ص ، بالخصوتربیتی تنوعمنعقد کرے گا تاکہ    وزی فوکس گروپ انڻرو
کے حوالے سے، معلومات جمع کر کے    کھنےی س   ین یطلباء بچوں کے چ 

 ان کا اشتراک اسکولوں سے کرے۔

اضافی 
اقدامات جو 

لیے گئے/جو 
کہ لیے 

 جانے ہیں 

   تعلیمی سال سے،     2017/ 18سال نے ان کنڈرگارڻنز کو جو    EDBکے 
) میں شریک ہو رہے ہیں اور  KGs-کہ کنڈرگارڻن ایجوکیشن اسکیم (سکیم 

طلباء کو داخل کر رہے ہیں، کو ایک کنڈرگارڻن استاد کی   NCSیا زائد    8
تنخواه کی رینج کے وسطی پوائنٹ کے تقابل میں اضافی گرانٹ فراہم کی  
ہے تاکہ  طلباء کے لیے کنڈرگارڻن کی اعانت میں سہولت فراہم کی جائے۔  

نے اس اقدام کو مزید وسعت دیتے    EDBتعلیمی سال،    20/2019از سال  
داخل شد  تعداد کے مطابق سکیم  NCSه  ہوئے  تقریباً    KGs-طلباء کی  کو 

تقریباً    $50,000 فراہم کی  -5کی رینج کی    800,000$تا  درجاتی گرانٹ 
بچوں کی معاونت پر مامور اساتذه  کی پیشہ   NCSہے۔ کنڈرگارڻنز میں  

 ورانہ بالیدگی کو بھی مزید تقویت دی گئی ہے۔ 

NCS  طلباء اور ان کے والدین کے لیے معلومات 
 

متعلقہ 
 خدمات 

   سروسز کا مقصدNCS   مدد کرنا ہے کہ وه   ی ک  نیطلباء اور ان کے والد
مقام کے  کانگ  نما  یمیتعل  یہانگ  تعل  وںی سیپال   می تعل  اںینظام،    ی ک  می اور 

  ر یہے کہ وه غ  نایکو سہولت د   نیاور والد   ں،یمتعلقہ خدمات کو سمجھ سک
 ۔ ںیسکول انتخابات کر سک یرسم
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موجوده  
 اقدامات

NCS  طلباء کے والدین کے لیے اسکول کے انتخابات کو وسیع کرنا 

  EDB  ںی فعال انداز م  NCS   یہ ر رک  یحوصلہ افزائ  یک   نیطلباء کے والد  
م اسکولوں  ان  کو  بچوں  اپنے  وه  کہ  چ  ں یپڑھائ   ںی ہے  کو  ان  کہ    ی نیجو 

 ین یچ   ےیان کے بچوں کے ل  ہیکرتے ہیں۔   ماحول فراہم    مزینسے  زبان  
ہے۔   د یمف  ےیکے ساتھ اشتراک کار کے ل  یڻنو یکے ساتھ ساتھ کم  کھنےیس

EDB  " 14/2013کو    5کے نام سے معروف سسڻم   اسکولز"  ڈیزگنیڻڈ نے  
د  کر  ختم  پ  ایسے  کے  ان  اور  غ  ہینظر    شیہے  کہ  لفظ    ریتھا  درست 

د   ڈیزگنیڻڈ " ہڻا  کو  چ   ایاسکولز"  اور  ل  کھنےیس   ین یجائے   NCS  ے یکے 
ل کے  معاونت  کو  ک  ےی طلباء  د   ی آگہ   یاسکول  توجہ  پر  ابھارنے   یکو 

معاونت  باال  مذکوره  سے،    یجائے۔  نفاذ  کے  اور  اقدامات  نصاب  مقامی 
NCS    والے دینے  داخلہ  کو  سطلباء  ک   DSSاور    کڻریپبلک    ی اسکولوں 

  ں یم  2013/ 14تعداد اب    ہیسے اضافہ ہوا ہے اور    یآہستہ رو  ںیداد معت
کر    590 بڑھ  گئ  650  ںی م  21/2020سے  کر    یہو  مال  ُکل  کہ  جو  ہے، 

احاطہ    ٪70 کا  معاونت  ہیہے۔    کرتااسکولز  نئے  ہے کہ  موڈ   یظاہر کرتا 
اسکول کے انتخاب کے   ےیکے ل  نیطلباء کے والد   NCSاور اقدامات نے  

 ے۔ ہ یکو وسعت د  اریمع
 

 
 
 

ہیں، جن کا    NCSاسکول سال، وه اسکول جو    13/2012تا    2006/ 07از       5 تعداد کو داخل کر رہے    NCSطلباء کی بڑی 
کے ساتھ شراکت دار بننے کو تیار ہوں تاکہ اسکول کی سطح پر معاونتی   EDBطلباء کی دیکھ بھال میں تجربہ ہو، اور جو   
اقدامات کو فروغ دیں اور دیگر اسکولوں کے ساتھ تجربات کی شراکت پر تیار ہوں ان کو خصوصی گرانٹ دی گئی تھی۔  
 ان اسکولوں کو عام طور پر حوالے کی غرض سے "ڈیزگنیڻڈ اسکولز" پکارا جاتا ہے۔  
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 معلومات کا پھیالؤ 

 ہانگ کانگ  کج یپ   یمعلومات   ےیکے ل   نی زبان بولنے والے والد   ین یچ -ریغ :
ل  می تعل  ںیم کے  آپ  سے  حوالے  کہکجیپ   ی(معلومات   ڈ یگائ   ےیکے  جو   ( 

NCS   ہے اور    ںی م   چینی اور انگریزیاور جو    ےیکے ل  نیطلباء کے والد
  شن یجوک یا  جنلیہے، ر  ایگ  ایک  ںی زبانوں م  یک  نسلوںجس کا ترجمہ مختلف  

پل  سز،یآف پل  EDBاور    کشن،یس   شنیلوکیا   سزیاسکول   نڈ ی ا  سمنٹ یکے 
ک  کشن،یسپورٹ س تنظ -نی والد   یتمام ضلعوں    شنوں، یڈریف  یک  موںیاساتذه 

اف  نڈ یا  ڻرنل یمحکمہ صحت کے م ہوم  سنڻرز    یانکوائر  ئرزی چائلڈ سنڻرز، 
کے سپورٹ سروس سنترز پر    توںی اقل  یکے نسل  پارڻمنٹ یڈ   ئرز یاور  ہوم اف
  ا یکو مضبوط ک   نیطلباء اور ان کے والد   NCSتاکہ    ںی ہ  یگئ  یفراہم کر د 
  جا سکے۔

  پرائمر،  تمام متعلقہ معلومات ل   1  یکنڈریاور س   1  یبشمول  داخلہ   ےیکے 
ہاؤس    ےیکے ل  ،مزیانتظامات، اور سڻوڈنٹ فنانشل اسسڻنس اسک   گریکے د 
انگریزی    ایپلیکیشنہولڈ   اور  ک  ںیم چینی  تراجم    ںی ہ  یگئ   یشائع  جن کے 

نسل ک   وں کےمختلف  م  یافراد  ہ  ےیک   ںیزبانوں  انہ   ںی گئے    NCS  ںی اور 
 ہے۔  ایگ ای ک ایمہ  ےیکے ل نیاور ان کے والد  باءطل

 NCS  اور موقع پر  شنزیس فنگیمختص کرده بر ےیکے ل نی طلباء کے والد
ک  یترجمان  بندوبست  کا  معاونت  ایگ  ایسروسز  تاکہ  بشمول   ،اقدامات   یہے 

ورک فریم  س  ،لرننگ  پبلک  اور  نفاذ  م  کڻریکے    1  یپرائمر  ںی اسکولوں 
س کروا  ںیم   1  یکنڈریاور  تعارف  متعلق  سے  انتظامات  کے   ا ی داخلے 

 ا ی گ  ایپر اپلوڈ ک  جیپ  ب ی کے و  EDBکو    ات کے مواد   شنزیس  فنگی۔ بر ائےج
 ہے۔ 
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   سال تعلیمی  آغاز  ہوم 16/2015از  کو-،  (-سکول  کمیڻی  )  CHSCآپریشن 
نے سکول کے پروفائلوں کے انگریزی میں طبع شده مواد کو شائع کیا ہے  

ذریعے   کے  سکولوں  پرائمری  اور  کنڈرگارڻنز  کو  اس  اور    K3تاکہ 
جا    6پرائمری   کیا  تقسیم  میں  والدین  کے  طلباء  والے  پڑھنے  میں  لیولز 

سکول کے انتخابات کرنے کے حوالے سے مزید جامع معلومات والدین کو   سکے۔
تعلیمی سال، سکولوں کی سکول   2018/ 19اہم کرنے کی غرض سے، از آغاز فر 

اسڻوڈنڻس" کے نام سے ایک الگ    NCSپروفائلوں میں "ایجوکیشن سپورٹ فار  
طلباء کے لیے اپنی سپورٹ کے حوالے سے    NCSکالم شامل کیا گیا ہے تاکہ  

اور    معلومات دی جا سکے۔ ایسے پبلک سیکڻر پرائمری اور سیکنڈری سکولوں 
NCS    طلباء کو داخل کرنے والےDSS    سکولوں کو کہ جن کو اضافی فنڈز فراہم

کیے گئے ہیں، ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وه سکولوں کے لیے اضافی سپورٹ،  
NCS    طلباء کے لیے چینی سیکھنے کے فروغ کے لیے اقدامات، اور سکولوں

ں۔ سکول کی پروفائلز  میں مشمولہ تربیتی ماحول کی تشکیل پر خصوصی توجہ دی 
CHSC    ویب پیج پر چینی اور انگریزی نسخہ جات میں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ از

سال   تدریسی  کے    EDB،  2019/ 20آغاز  اضافہ  کے  کالم  نئے  اور  ایک  نے 
ذریعے متعلقہ سکولوں سے درخواست کی ہے کہ وه متعلقہ معاونتی اقدامات کی  

 معلومات فراہم کریں۔ 

 سہولت کے لیے دیگر اقداماتابالغ میں 

   متعلق    شنیجوک یامتعلقہ ک   NCSسروسز سے  سہولت    ںیم  یآگہ   یطلباء 
ل کے  کرنے  و  کیا  ےیفراہم    ج ی پ   ب یمختص 

)https://www.edb.gov.hk/ncs(   ہے۔  ایگ اید  ب یترت 

 کننده،    ت یشکا  ے،ی روزمره استفسارات کے لEDB   ی اور سنڻر فار ہارمون 
  ے ی کے ل   شنیپاپول  NCS  نڻس،یڈ یز یر  یمائنورڻ   تھنک ی آف ا  نہانسمنٹ یا  نڈ یا

ڻ  ل  فونیلیسپورٹ سروسز سنڻر کے ساتھ  ہاٹ   ے،یکانفرنسنگ کرنے کے 
  ی ک  راہمخدمات ف  یک  یہے اور موقع پر ترجمان  یگئ  یالئن سروس قائم ک 

 ہے۔  یسے جار 2010 یالئ کا سلسلہ جو  شکشیاور اس پ  ں،ی ہ  یجات

 کنڈرگارڻنز میں داخلہ

 ی سطح پر ہونے کو جار  یطلباء کا داخلہ سکول ک  ںیجب کہ کنڈرگارڻنز م  
گ کو    ایرکھا  کنڈرگارڻنز  درخواست   یگئ   ی کروائ  یاددہانی  ہیہے،  کہ  ہے 

جانا    ایفراہم ک   ںیدونوں م   یز یاور انگر  ینی فارمز اور متعلقہ معلومات کو چ
  متعلقہ کنڈرگارڻنز کو    ےینے حوالے کے ل   EDB  ں،یاس ضمن م     ۔ےی چاہ

 ۔ں ی ہ  ےیفراہم ک ڻسی ڻمپل  ںیکے دو زبانوں م زات یدستاو 
 

 EDB    یاددہانی کو  سکولوں  تاکہ  ہے  کیا  جاری  میمورنڈا  سرکلر  نے 
کروائے کہ وه ایک آئکون، انگریزی میں ایک ساده پیغام یا نمایاں طور پر  
کا   ورژن  انگریزی  کے  سائڻس  ویب  پر  پیج  ہوم  کے  سائڻس  ویب  سکول 
پر   طور  فوری  وه  کہ  ملے  سہولت  کو  والدین  تاکہ  کرے،  فراہم  لنک 

کر سکیں جب کہ وه سکول کی ویب سائڻس پر ہوم    انگریزی ورژن حاصل
تقاضا   سے  کنڈرگارڻنز  ہم  کہ،  یہ  مزید  ہوں۔  رہے  کر  براؤزنگ  پر  پیج 

میں   کنڈرگارڻنز  وه  کہ  ہیں  سے   K1کرتے  حوالے  کے  انتظامات  داخلہ 
ویب پیج کے انگریزی ورژن کے لنکس    EDBسکول کی ویب سائڻس پر  

نمایاں جگہ -پر کنڈرگارڻنز اور کنڈرگارڻن  فراہم کرے اور ویب صفحہ  
نشاندہی  -کم کی  معلومات  کی  سکول  میں  پروفائل  کے  سنڻرز  کیئر  چائلد 

طلباء کے والدین کو براؤزنگ سے متعلقہ معلومات پانے   NCSکرے تاکہ 

https://www.edb.gov.hk/ncs
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میں سہولت مل سکے۔ کنڈرگارڻنز کو یہ یاددہانی بھی کروائی جاتی ہے کہ 
وض پر  طور  خصوصی  پر  سائڻس  ویب  سکول  کہ  وه  کریں    NCSاحت 

بچوں کے ساتھ انڻرویو کے دوران، ضرورت پڑنے پر ترجمانی یا ترجمہ  
کی خدمات کا انتظام کیا جا سکتا ہے، یا والدین اور بچے ابالغ میں سہولت 
کے لیے چینی زبان بولنے والے رشتہ دار یا دوست کو ہمراه رکھ سکتے  

پر   سائڻس  ویب  کی  سکول  کو  کنڈرگارڻنز  لیے ب  NCSہیں۔   کے  چوں 
اور   نمبر  ڻیلیفون  انکوائری  معاونت،  کی  والدین    NCSسکول  کے  بچوں 

 کے لیے ای میل پتہ سے متعلق معلومات فراہم کرنی چاہئیں۔
 

 کنڈرگارڻنز اور  ک-کم-کنڈرگارڻنز  ک   ئریچائلڈ  چ  یسنڻرز  اور    ینی پروفائل 
م  ی زیانگر زبانوں  ک  ںیدونوں  والد   یگئ   ی شائع  تاکہ  ہر   کو  نی ہے 

ککنڈرگ فراہم  معلومات  متعلق  سے  ک  جب   ںیجائ   یارڻن  اسکول  وه    ے کہ 
ف کا  آغاز    صلہیانتخابات  از  ہوں۔  رہے  "س2018کر    NCSفار    پورٹ ، 

ا نام سے  کنڈرگارڻنز    کی سڻوڈنڻس" کے  لیےکالم  ک  کے  ہے    ایگ  ایشامل 
 جا سکے۔ ترتیب دیافراہم کرده معلومات کو  کوطلباء  NCSتاکہ 

 
   2018از آغاز ستمبر  ،EDB    نےNCS   ےیکے ل   نی طلباء بچوں کے والد  

(ڻ  کیا الئن  ک2892  6676نمبر:    فونیل یہاٹ  اجراء  کا  تاکہ   ای)  ہے 
م سے   ںی کنڈرگارڻنز  حوالے  کے  استفسارات  کے  ان  متعلق  سے  داخلے 

 جا سکے۔ یسہولت بہم پہنچائ
 

  ہمراه اشاره جات  یصوت ا  ی فائلز کے  کا    ی ک   تنوع نسلوںم  ٹ ی س  کی کارڈز 
م  ک  ںیزبانوں  تاکہ    ا یگ   ایفراہم  والد   NCSہے  کے  بچوں  کے    نیطلباء 

جا سکے تاکہ    اید   غامی اور توجہ کا پ   یروزمره روابطے پر ان کو نگہدار
 جا سکے۔  اید  لیاسکول ماحول تشک یتی شمول د یمز

 
  تشہ اور   سایج،  موادات   یریمتعلقہ  فارم  درخواست  پوسڻرز  کتابچے،  کہ 

درخواست" پر    یک  ٹ یفک ی سرڻ  شنی رجسڻر  ےیداخلہ کے ل  ںی "کنڈرگارڻنز م
ڻ  یرہنمائ مع  ڻائڻلز  ژنیو   ی لینوڻس،  سب  کے  طلباء    NCS  اک  ،اعالنات 

والد  کے  ل  نیبچوں  کے  حوالے  نسل  ےیکے  م  یک  وںمتنوع   ں ی زبانوں 
  ہے۔ ای ا گیترجمہ ک

 
 داخل میں  غیر کنڈرگارڻنز  انعقاد  کا  سیشن  بریفنگ  سے  حوالے  کے  -ہ 

حکومت اداروں کی جانب سے کیا گیا جو کہ متنوع نسلوں کی کمیونڻیز  
ہیں کہ   تناظر میں کر رہی  طلباء بچوں کے والدین    NCSکی خدمت اس 

تک اپنے نیٹ ورک کے ذریعے معلومات کو افاده کی غرض سے پھیالیا  
جائے۔ ایکوئل اوپرچیونڻیز کمیشن کو مدعو کیا گیا ہے کہ وه طلباء کے 

 داخلہ کے لیے مساوی مواقع پر کنڈگارڻنز کو بریف کرے۔
 

   اگر انفرادی طور پرNCS    طلباء بچے داخلے کے لیے درخواست دیتے
میں شمولیت کے    KGs-ان اسکیم  EDBہوئے مشکالت کا شکار ہوں تو،  

 لیے ریفرلز بھیجے گا جہاں ابھی خالی جگہیں دستیاب ہوں گی۔
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 زبانوں    یک  لوںاور متنوع نس  یز یہ انگررجمکا ت  ڻسیکنڈرگارڻنز کے ڻمپل
ے یسرکلرز کے ل  ےی کے ل  نیہے جو کہ عام طور پر والد   ایگ  ایکروا   ںیم

ہے تاکہ  ایگ   ایپر اپلوڈ ک  جیپ   ب یو   یک   EDBاور ان کو    ںیاستعمال ہوتے ہ 
تک نی والد  کےطلباء بوں  NCSجائے تاکہ وه  ی معاونت ک یکنڈرگارڻنز ک

۔ ںی معلومات کو پہنچا سک

مستقبل کے 
کام کا جائزه 

 EDB  NCS  سروسز کے حوالے سے مختص   شنیجوکیا  ےی طلباء کے ل
بنانا جار  جی پ  ب یکرده و بہتر  کتابچے   ی۔  متعلقہ معلوماتیرکھے گ  یکو 

ڈ   یبھ ج  ںی جائ   ےیک  ٹ یاپ  ک   یاور جب ضرور  سےیگے  ۔ا یگ  ایتصور 
ہے کہ وه    یکرت   یحوصلہ افزائ  یاسکولوں ک  EDBاس کے ساتھ ساتھ،  

 ب یاسکول و اپنے  اور    کے چینی اور انگریزی نسخوں  پروفائلوں   اسکول
 کے   نیطلباء کے والد   NCSتاکہ  انا جاری رکھیں  مواد کو بہتر بنپر    جزیپ

 ی معاوتن اپنے  سطح پر    یک  کے لیے سکولطلباء    NCS  ےیحوالے کے ل
 ۔ متعلق مزید معلومات فراہم کر سکیںاقدامات سے 

اضافی 
اقدامات جو 

لیے گئے/جو 
کہ لیے 

 جانے ہیں 

 والدین کی تعلیم کو مضبوطی دینا 

   آغاز سال،    2020/ 21از  اور    EDBتعلیمی  تنظیموں  حکومتی  غیر  نے 
طلباء    NCSسیکنڈری انسڻی ڻیوشن کو اجازت دی ہے کہ وه  -ایک پوسٹ 

کے والدین کے لیے متنوع پیرنٹ ایجوکیشن پروگرامز  فراہم کرے، جس 
اور  ایکسپلوریشن  کمیونڻی  نمائشیں،  ورکشاپس،  گفتگوئیں،  تعاملی  میں 

طلباء کے والدین کی معاونت کی جا    NCSدورے، وغیره شامل ہوں، تاکہ  
ں سکے کہ وه اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وه چینی زبان می 

مہارت پا سکیں، اور ان کی مدد کریں کہ وه اپنے بچوں کے لیے دستیاب  
 کئی راستوں سے متعلق مزید جامع آگہی پا سکیں۔ 
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 کرنا  دایسہولت پ ںی ابالغ م
 میسک-KGs ں ی الئ  یبہتر  ںیسائڻس م ب یکہ وه سکول و ےیاعانت کے ل یک 

اور   ینیچ   یعنیکو دونوں    نیکہ والد   ےیکے ل  یدہان   نیق ی  یاور اس بات ک
مرتبہ کے   کینے ا  EDB  ں،یجائ   یسکول معلومات فراہم ک  ںیم   یزیانگر

م  2020/ 21  ےیل سال  ل  KGs-می سک  ںیسکول  م  ب یو   ےیکے   ں ی سائٹ 
فراہم ک  یک  یبہتر تمام سک  یگرانٹ  دونوں    KGs-میہے۔   ی نی چ  یعنیکو 

انگر تعارف،    یاد یبن   یسکول ک  ںی م  یز یاور  کا  بشمول سکول  معلومات، 
ف سکول  معلومات،  متعلق  سے  انتظامات  ک  NCS  س،یداخلہ   یبچوں 

جانب   ی۔  سکول کںیچاہئ   یفراہم کرن   رهیوغ  س،ی سکول ف  ےیمعاونت کے ل
اپن م  ب یو  یسے  ل  ےک  یبہتر  ںی سائڻس  کے  معاونت  سے   ے،یحوالے 
EDB    سکولز   سےیہے۔  ا  یگرانٹ فراہم ک   یک $10,000نے سکولوں کو

سائڻس پر تمام معلومات    ب یو   یاپن  ںیم   یزیاور انگر  ین یچ   یعنیجو دونوں  
 ہے۔ ی گئ یگرانٹ فراہم ک  یک 20,000$ ں،ی فراہم کرتے ہ

 استفسارات

نسلی مساوات کی ترویج کے موجوده اور تجویز کرده اقدامات سے متعلق استفسارات کے لیے، براه  
ایجوکیشن آفیسرز (ایجوکیشن کمیشن) سے رابطہ قائم  اسسڻنٹ  مہربانی درج ذیل چینلز کے ذریعے  

 - کریں 

 Ms Candy LAI :  نام 
1اسسڻنٹ ایجوکیشن آفیسر (ایجوکیشن کمیشن)  :  عہده  

 7447 3540 : ڻیلیفون نمبر 
 4591 2537 : فیکس نمبر 

 educomst@edb.gov.hk : ای میل 
 ,F, East Wing, Central Government Offices/7 : ڈاک کا پتہ

2 Tim Mei Avenue, 
Tamar, Hong Kong 
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