जातीय समानताको प्रब�� नमा अव�स्थत र योजनाब� उपायह�
िश�ा �ूरो
गैर-िचिनयाँ बोल्ने (NCS) िव�ाथ�ह�लाई 1 समुदायमा एकीकरण गन� प्रो�ािहत र समथ�न गन� सरकार
प्रितब� छ, साथै स्थानीय िश�ा प्रणालीमा उनीह�को प्रार��क अनुकूलन र िचिनयाँ भाषाको प्रभु�मा
सहयोग पुऱ्याउने। सबै यो� ब�ाह�, उनीह�को जाित वा ज� स्थानह�को बाबजुद, स���त
िव�ालय स्थान अ�ग�त साव�जिनक �ेत्रका �ूलह�को प्राथिमक एक र मा�िमक एकमा प्रवेशको
लािग समान अवसरह�को फाइदा िलन्छन् जुन जुन िन�� र पारदश� �न्छ, अिभभावकको �ूल
छनौटह�को लािग उिचत स�ानका साथ �न्छ। 2014/15 �ूल वष�दे�ख, EDB) ले NCS
िव�ाथ�ह�को िचिनयाँ भाषाको प्रभावकारी िश�ा र िव�ालयमा समावेशी िश�ा वातावरणको िनमा� णको
लािग समथ�न बढाउन सहयोगी बृ�� गन� उपायह�को एक श्रृंखला काया� �यन गरे को छ। नीित अिभप्राय
NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकलाई उनीह�को ब�ाह�लाई चाँ डै नै िचिनयाँ भाषाको वातावरण
भएका �ूलह�मा अ�यन गन� �व�स्थत गन� प्रो�ािहत गनु� हो जुन उनीह�को िचिनयाँ भाषामा
महारत हािसल गन� सिजलो होस्। प्रमुख समथ�न उपायह� िन�ानुसार छन्:
“िचिनयाँ भाषा पा�क्रम दोस्रो भाषा सीखने �परे खा”
स���त सेवाह�

 "क�ामा िचिनयाँ भाषाको िसकाईको स�भ�मा, िसकाइ र िश�ण सामग्री�ारा
पूरक ग�रएको "िचिनयाँ भाषा पा�क्रम दोस्रो भाषा लिन�� फ्रेमवक�"
("लिन�� फ्रेमवक�") NCS िव�ाथ�ह�लाई िचिनयाँ भाषा िसकाउन म�त
गन�NCS िव�ाथ�ह�लाई िचिनयाँ भाषा िसकाउन म�त गन� 2014/15 दे �ख
प्राथिमक र मा�िमक िव�ालयह�मा लागू ग�रएको छ।

अव�स्थत
उपायह�

िस�े �परे खा
 लिन�ङ फ्रेमवक�ले दोस्रो भाषाको �पमा िचिनयाँ भाषा िस�े NCS
िव�ाथ�ह�को आव�कता अनुसार िसकाइ र िश�ण. मू�ा�न चरणह�
र िविधह� प्रदान गरे को छ। िसकाइ फ्रेमवक�को स�भ�मा, िश�कह�ले
पढाइ, लेखाइ, सु�े र बोल्ने िसकाइ ल�ह�, िसकाइ प्रगित र अपेि�त
िसकाइ प�रणामह� सेट गन� सक्छन्, साथै िविभ� प्रार��क िबन्दु ह� र
�मताह� भएका NCS िव�ाथ�ह�को लािग �ूल-आधा�रत �रमा िश�ण
सामग्रीह� अनुकूलन र िवकास गन� सक्छन् तािक ितनीह�लाई क्रिमक
�पमा िचिनयाँ भाषा िस� म�त गन� सिकयोस् ।
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शैि�क सहयोग उपायह�को योजनाको लािग, िव�ाथ�ह� जुन घरमा बोल्ने भाषा िचिनयाँ �ँदैनन् उनीह�लाई NCS िव�ाथ�को
�पमा वग�कृत ग�रएको छ। िश�ा स���त उ�े �का लािग िश�ा �ूरो (EDB) ले िव�ाथ�को उनीह�को बोल्ने भाषा, घर र
जातीयता सिहत जानकारी संकलन गद� छ।
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 पा�क्रम योजना, िसकाई र िश�ण, र मू�ां कनमा िश�कह�लाई
माग�दश�न र समथ�न प्रदान गन�, EDB ले िनर�र िविवधतापूण� िश�ा र िश�ण
संसाधनह� िवकास गद� आएको छ ज�ै "NCS िव�ाथ�ह�को लािग िचिनयाँ
भाषा िनधा�रण उपकरण" र िश�ण सामग्री स�भ�. यी सबै स्रोतह� EDB
वेबपृ�मा अपलोड ग�रएको छ र एक िनर�र आधारमा अपडे ट �नेछ। अ�
म�े EDBले प्राथिमक तहका NCS िव�ाथ�ह�का लािग िव�ाथ�
पा�पु�कह�, वक�बुक र िश�ण स�भ� सामग्री सिहत िश�ा र िश�ण
सामग्रीह�को सेट िवकास गरे को छ। सामग्री EDB वेबपेजमा अपलोड
गरीएको छ र िव�ालयह�लाई िवतरण ग�रएको छ। NCS िव�ाथ�ह�को
िबिभ� िश�ाको आव�कताह� पूरा गन� �ूलह�ले यी सामग्रीह�
उनीह�को पा�क्रमको स�भ�मा अनुकूलन गन� सक्छन्।.

िव�ालयह�को लािग िव�ा�रत कोष समथ�न
 2014/15 �ूल वष�दे�ख, EDB ले �ूलह�लाई थप रकम पया� � �पमा
बृ�� गरे को छ, र �ूलह�लाई िश�ण संसाधन, िश�क तािलम र
�ावसाियक सहयोग प्रदान गद� छन र िचिनयाँ भाषा िस� NCS
िव�ाथ�ह�को समथ�नलाई अझ बढाउन "लिन�ग फ्रेमवक�" प्राथिमक र
मा�िमक िव�ालयह�मा समावेशी िश�ा वातावरणको िसज�ना गन�
काया��यन भएको छ। सबै साव�जिनक �ेत्रका प्राथिमक र मा�िमक
�ूलह� र प्र�� स��डी �ीम (DSS) प्राथिमक र मा�िमक �ूलह�ले
स्थानीय पा�क्रम (सामा� िब�ालय) प्र�ुत गद� छन् र 10 वा सो भ�ा बढी
NCS िव�ाथ�ह�लाई, र जसले 6 वा छ भ�ा बढी NCS िव�ाथ�ह� भना�
ग�रएको िवशेष िव�ालयह� NCS िव�ाथ�ह�को सं�ाको आधारमा प्रित
वष� $0.65 िमिलयनदे �ख $1.5 िमिलयन डलर स� अित�र� रकम प्रदान
ग�रन्छ। स���त सामा� िव�ालयह�लाई "NCS िव�ाथ�ह�को लािग
िचिनयाँ भाषा मु�ां कन उपकरण" को प�रणामह�को साथसाथै उनीह�को
NCS िव�ाथ�ह�को िसकाई प्रदश�न र प्रगितमा आधा�रत �नु आव�क छ,
ितनीह�का NCS िव�ाथ�ह�को लािग िसकाइ ल�ह� सेट गन� र िविवध
गहन िश�ण र िश�ण िविध अपनाउने, ज�ै िचिनयाँ िस� NCS
िव�ाथ�ह�को प्रभावका�रता अिभवृ�� गन�का लािग उपयु� �पमा िसकाई,
िवभाजन वग� / समूह िश�ा, �ूल पिछको समेकन, आिद।. स���त
�ूलह�ले NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकसँग स�ार सु�ढ पान� र ब�
सां �ृितक गितिविधह� �व�स्थत गन� िविवध जाितह� र / वा अनुवाद
सेवाह� खरीद गन� सहयोगीह� पिन िनयु� गन� स�छन्।.
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 सामा� िव�ालयह�को तु लनामा NCS िव�ाथ�ह�को तुलना�क �पमा

सानो सं�ा (अथा� त 1 दे �ख 9) िव�ाथ�ह� र 1 दे �ख 5 NCS िव�ाथ�ह�लाई
भना� गन� िवशेष �ूलह�को लािग, ितनीह�को NCS िव�ाथ�ह�ले �ूलको
डु बाएर िचिनयाँ िश�ा वातावरणबाट लाभ िलन स�छन्, साथै " िस�े
फ्रेमवक� "। यी �ूलह�ले 2019/20 �ूल वष� स� �ूल पिछ िचिनयाँ भाषा
समथ�न काय�क्रम प्र�ाव गन� आव�कताको आधारमा प्रित वष� $ 50,000 को
अित�र� कोषको लािग पिन आवेदन िदन सक्छ।

 िचिनयाँ भाषा िस�े र 2020 /21 �ूल वष�दे�ख समावेशी िश�ण वातावरणको
िनमा�णमा NCS िव�ाथ�ह�को लािग सहयोग बढाउन EDB ले 1 दे �ख 9 NCS
भना� गन� साधारण िव�ालयह� र 1 दे �ख 5 NCS िव�ाथ�ह� भना� ग�रएको
िवशेष िव�ालयह� को लािग नयाँ कोष मोडल प्रदान गरे को छ जस
अ�ग�त यी िव�ालयह� भना� ग�रएको NCS िव�ाथ�ह�को सं�ाको
आधारमा प्रित वष� $0.15 िमिलयन वा $0.3 िमिलयन को अित�र� कोष प्रदान
ग�रएको छ। कोष को तैनाती को योजना मा, �ूलह� लाई आफ्नो िवसिज�त
िचिनयाँ भाषा वातावरण को उपयोग को अनुकूिलत गन� र आफ्नो �ूल मा
आधा�रत प�र�स्थित को प्रकाश मा अव�स्थत उपायह� र स्रोतह� संग
िमलाउन समग्र योजनाह� को बािहर काम गन� प्रो�ािहत ग�रन्छ। NCS
िव�ाथ�ह�लाई भना� गन� सबै िव�ालयह�लाई प्रदान ग�रएको अित�र�
कोषको रकम पिन एक सं यु� �ूल उपभो�ा मू � सूचका वा वािष�क
िनगरानी सेवा वेतन समायोजनको वािष�क दर अनुसार �ूल बष� आधारमा
समायोजन ग�रने छ।

िश�कह�को लािग �ावसाियक िवकास
 NCS िव�ाथ�ह�लाई िसकाउने सबै िचिनया भाषा िश�कह�लाई प्रिश�ण
अवसरह� प्रदान ग�रन्छ। NCS िव�ाथ�ह�लाई पढाउने िश�कह�को
�ावसाियक �मता अिभवृ�� गन�, NCS िव�ाथ�ह�लाई पढाउने
िश�कह�को �ावसाियक �मता अिभवृ�� गन�, िश�क �ावसाियक
िवकास काय�क्रमह�को संरिचत र िविवध मोडह� संगिठत गन� जारी
राख्दछ, साथै NCS िव�ाथ�ह�लाई पढाउन िचिनयाँ भाषा िश�कह�को
�ावसाियक �मता अिभवृ�� गन� सफल अनुभव आदानप्रदानको �वस्था
गद� छ।.
 साथै, िचिनयाँ भाषा (दोस्रो भाषाको �पमा िचिनयाँ भाषा िसकाउँ दै) को लािग
"�ावसाियक संवध�न अनुदान योजना" अ�ग�त िचिनयाँ भाषा िश�कह�को
बृ�� गन�, िचिनयाँ लाई दोस्रो भाषाको �पमा िसकाउनको लािग �ावसाियक
�मता बढाउन, 2014 दे �ख कोष आर� ग�रएको छ। थप, यो�
िश�कह�लाई अनुदानको लािग आवेदन िदन प्रो�ािहत गन�को लािग,
प्रितपूित� यो� आधारभूत अनुदान दर �ुसन फी को 30% बाट बढाएर 50%
बनाइएको छ र अिधकतम अनुदान दर 2019/20 �ूल वष�बाट सु� गद� , प्रित
िश�क अिधकतम अनुदान दर $34,000 दे �ख $64,000 स� वृ�� ग�रएको
छ।
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 5 ह�ाको काय�क्रम "पेशेवर िवकास मा प्रमाणपत्र NCS िव�ाथ�ह�को लािग
िचिनयाँ भाषाको िश�ामा काय�क्रम ", कोष �ारा रकम EDB �ारा र
हंगकंगको िश�ा िव�िव�ालय �ारा समिथ�त िचिनयाँ भाषाका िश�कह�
प्राथिमक र मा�िमकमा NCS िव�ाथ�ह�लाई िसकाउँ दै िव�ालयह� जारी
रहनेछ।
 �ूलह�को बीचमा �ावसाियक आदानप्रदानको सुिवधाका लािग
�ूलह�लाई उनीह�को राम्रो अ�ासह� र �ूल-आधा�रत अनुभवह�
साझेदारी गन� र NCS िव�ाथ�ह�को समथ�न िस� र सां �ृितक बढावा
िदन एकीकरण गन� आम��त ग�रन्छ । नीितह� बनाउने, र �ूलह�लाई
सां �ृितक समावेशीकरणलाई बढावा िदन प्रो�ािहत गन�, जाितह�को
िवभेद अ�ादे श, Cap. 602 हं गकंगको िव�ालयह�मा कस�र प्रासंिगक छ
भिन बुझाउन समान अवसर आयोगको साथ िव�ालयह�को लािग वािष�क
साझा सत्रह� सहयोगमा आयोजना ग�रन्छ।

�ूल-आधा�रत समथ�न सेवाह�
 EDBले िबिभ� �ूल-आधा�रत समथ�न सेवाह� प्रदान गद� छ जसमा
�ूलह�लाई उनीह�को �ूल- पा�क्रम अनु कूलन गन� र "लिन�ग
फ्रेमवक�" लाई स�भ� बनाएर उपयु� िश�ा र िश�ण सामग्री िवकास गन�
म�त पुऱ्याउँ छ। NCS िव�ाथ�ह�लाई प्रभावकारी �पमा िचिनयाँ भाषा
िस�का लािग �ावसाियक िश�ा समुदायह�को िनमा� ण र �ूलह�को
बीचमा अनुभव साझेदारी गन� सुिवधाको मा�मबाट, िश�कह�को
�ावसाियक �मता अिभवृ�� �न्छ । प्र�ेक वष�, �ूलह� उनीह�को
िवकासको आव�कता अनुसार स���त समथ�न सेवाह�को लािग आवेदन
िदन स�छन्।
भिव� काय�को
आकलन

 EDBले िनर�र आधारमा स���त समथ�न उपायह�को प्रभावका�रताको
समी�ा र मु�ांकन गद� छ, र आव�क उपायह� प�र�ृत गद� छ। हामी
िश�ण उ�े �ह�, पा�क्रम योजना, िश�ण सामग्री र िव�ालयले
अपनाएको िश�ण रणनीित, भाषा द�ता र NCS िव�ाथ�ह�को िसकाउने
प्रेरणा र प्रभावकारी िसकाउनका लािग योगदान पुऱ्याउने अ� कारकह�
हे न�छौं।

थप उपायह�
िलनु / िलइने

 EDBले सरोकारवालाह�बाट िवचारह� संकलन गन� जारी राख्दछ र समथ�न
उपायह� को प�र�ृत गन� उिचत मा�छ।
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ब� माग�ह�मा अिभ���
स���त
सेवाह�

 NCS िव�ाथ�ह�ले आफ्नो आव�कता र आकां �ाह�लाई �ानमा राखी
हं ग कंग िड�ोमा मा�िमक िश�ा परी�ा (HKDSE) मा िचिनयाँ भाषा, वा
ए�ाइड लिन�� िचिनयाँ (NCS िव�ाथ�ह�को लािग) (ApL(C)), र / वा प्रा�
गन� सक्छन्। थप मा�िमक तहमा अ�रा� ि��य मा�ता प्रा� वैक��क िचिनयाँ
भाषा यो�ता थप अ�यन र �ा�रयर अनुसरणह�को लािग तयारी गन�।

अव�स्थत
उपायह�

ApL(C)
 2014/15 �ुल वष�दे�ख, (ApL(C)) को प�रचय यो�ता फ्रेमवक� �र 1 दे �ख
3 स�मा NCS िव�ाथ�ह�लाई व�र� मा�िमक �रमा थप �ानलको साथ
वैक��क िचिनयाँ भाषा यो�ता प्रा� गन� थप अ�यनको लािग तयार गन�
प्रदान गद� छ र �ा�रयर खोज पिन गद� छ । HKDSE प्रमाणपत्रमा APL(C)
प�रणामह� "प्रा�" र "भेदभावको साथ प्रा�" को �पमा �रपोट� ग�रयो।

वैक��क िचिनयाँ भाषा यो�ता
 वैक��क िचिनयाँ भाषा यो�ता मा मा�िमक िश�ा को सामा� प्रमाणपत्र
(GCSE), मा�िमक िश�ा को अ�रा� ि��य सामा� प्रमाणपत्र (IGCSE) र
िश�ा को सामा� प्रमाणपत्र (GCE) उ�त सहायक (AS) �र र GCE उ�त
(A)-लेबल अ�ग� त ती शामे ल छन्। हाल यी परी�ाका लािग प्रवेश गन� यो�
NCS िव�ाथ�ह�ले 2 HKDSE िचिनया भाषा 3 मा "स��डे ड परी�ा शु�"
ितनु� पछ� ।

अ�
 NCS �ूल लीवरह�को रोजगारी बढाउन, भाषा िश�ा र अनुस�ान
सिमितको स्थायी सिमितले अिप्रल 2016 मा "NCS �ूल पातह�को लािग
�ावसाियक िचिनयाँ भाषा कोस�" यो�ता फ्रेमवक�को �र 1 वा 2 मा पेग
गरे को िथयो। प्रासंिगक आव�कताह� पूरा गन� िव�ाथ�ह�ले िश�ण
शु�को 85% स�को स��डी प्रा� गन� स�छन्।

2

3

िवशेष �पमा, यी NCS िव�ाथ�ह� ती �न् जसले िचिनयाँ भाषा यी कारणका लािग िसकेका छन् –
(a) प्राथिमक र मा�िमक िश�ा प्रा� गदा� छ बष� भ�ा कम; वा
(b) �ूलमा छ बष� वा सो भ�ा बढी, तर स्थानीय �ूलमा ब�मत िव�ाथ�ह�को लािग
सामा�तया लागू न�ने एउटा अनुकूिलत र सरल पा�क्रम िसकाइएको।
प्रवेश गन� �ूल उ�ेदवारह�को लािग परी�ा शु� ितन� सरकारको उपायको साथ 2019 दे �ख
2022 स�को HKDSE, यो� NCS िव�ाथ�ह�को लािग "अनुदािनत परी�ा शु�" मािथ
उ���खत गैर स्थानीय िचिनयाँ भाषा परी�ा 2018/19 दे �ख 2021/22 �ूल बष� स� �सैअनुसार
ग�रयो।
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भिव� काय�को
आकलन

 वैक��क िचिनयाँ भाषा यो�ता र ApL(C) िव�िव�ालय अनुदान सिमित
(UGC) को िव� पोिषत िव�िव�ालयह� र अिधकां श पो�-मा�िमक
संस्थानह�मा प्रवेशको लािग सामा� प्रवेश आव�कताह� पूरा गन�का
लािग मा�ता िदईन्छ र नाग�रक सेवामा पिन िनयु�� िदइन्छ।

थप उपायह�
िलनु / िलइने

 यो� NCS िव�ाथ�ह�का लािग HKDSE िचिनयाँ भाषा िलने तर �र 3 वा
मािथको नपुगेस� UGC-�ारा अनुदान प्रा� िव�िव�ालयह�ले िचिनयाँ
भाषा आव�कतामा आफ्नो िववेक प्रयोग गन� स�ेछ र केस-केसका
आधारमा भना� का लािग उनीह�को िनवेदनलाई िवचार गन� स�छ।

अ� समथ�न उपायह�

िचिनयाँ भाषा िश�ा समथ�न के�ह�
स���त
सेवाह�

 �ूलको समय पिछ र NCS िव�ाथ�ह�को िबदाको बे लामा उपचार
काय�क्रमह� 2007 को म�दे �ख नै NCS िव�ाथ�ह�को िचिनयाँ भाषा
िस� अझ िवशेष गरी िढलो शु�वात गन�ह� र िश�कह�लाई पेशेवर
सहयोग प्रदान गन� उ�े �का साथ प्र�ाव ग�रएको छ।

अव�स्थत
उपायह�

 िचिनयाँ भाषा लिन�ग सपोट� से�र (के�ह�), स���त संस्थाह�मा
किमशन ग�रएको छ, 2021/22 �ूल वष�मा 24 स्थानमा उपचार काय� क्रम
जारी राख्छ। के�ह�ले िस�े र िसकाउने संसाधनह� प्रदान गद� छन् र
िचिनयाँ भाषा िश�कह�का लािग अनुभव साझा गन�का लािग NCS
िव�ाथ�ह�को िचिनयाँ भाषा िस�े समथ�नको लािग NCS िव�ाथ�ह�का
अिभभावकह�का लािग काय�शालाह� आयोजना गछ� न्।

भिव� काय�को
आकलन

 NCS िव�ाथ�ह� र िश�क र अिभभावकह�को लािग के�ह��ारा प्रदान
ग�रएको
वक�शपह�को
पिछको
काय�क्रमलाई
प�रवत�नको
प�र�स्थितह�को आधारमा समी�ा गरीनेछ र िचिनयाँ भाषा िस�ेमा
�ूलको सहयोगको प्रावधानसिहत प्र�ेक �ूलले NCS िव�ाथ�ह�लाई थप
रकम प्रदान गरे को छ।

थप उपायह�
िलनु / िलइने

 EDB ले अव�स्थत सेवाह� प्र�ाव गन� जारी रा�ेछ र प�र�रणलाई उिचत
बनाउने बारे िवचार गन�छ।

ग्री�कालीन िब्रिजंग काय�क्रम
स���त
सेवाह�

 ग्री�कालीन िब्रिजंग काय�क्रमले NCS िव�ाथ�ह�लाई नयाँ िश�ण वातावरण
अनुकूलन गन�, उनीह�को िसकाईको अनुभवलाई चौडा पान� र वा�िवक
क�ाकोठामा िनद� शनको मा�मको �पमा �ा�ोनसको प्रयोगलाई बढावा
िदन, मु� चरण 1 मा उनीह�ले िसकेका कुराह�लाई समेट्ने र मु� चरण
2 को तयारीका लािग सहयोग गन� उ�े � राखेको छ।
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अव�स्थत
उपायह�

 2007 को ग्री�कालदे �ख नै भना� ग�रएको NCS प्राथिमक 1 िव�ाथ�ह�को
ग्री�कालीन िब्रिजंग काय�क्रम, प्राथिमक 2, 3 र 4 मा जाने NCS
िव�ाथ�ह�लाई िव�ा�रत ग�रएको छ।.
 2013 को ग्री� ऋतुदे�ख ग्री�कालीन िब्रिजंग काय�क्रमले NCS
िव�ाथ�ह�को अिभभावकलाई उनीह�को साथमा जाने अनुमित िदएर,
आफ्ना ब�ाह�को िचिनयाँ भाषाको ए�पोजर, प्रयोग र �सैले समथ�न
बढाउने �ि�कोण प�र�ृत गरे को छ।

भिव�का
कामको
मु�ांकन

 ग्री�कालीन िब्रिजं ग काय�क्रमको काया� �यन अवस्था र प्रभावका�रता समी�ा
वािष�क आधारमा ग�रन्छ।

िलएको /
िलनुपन� थप
उपायह�

 EDB ले सरोकारवालाह�बाट िवचारह� स�लन गन� र काय�क्रमलाई
उपयु� �पमा प�र�ृत गन� िवचार गन� काय� जारी रा�ेछ।

िवशेष शैि�क आव�कताको साथ NCS िव�ाथ�ह�लाई सहयोगका लािग अनुदान
स���त
सेवाह�

 2019/20 �ूल वष�दे�ख, EDB ले आवत� नगद अनु दान प्रदान गद� छ जुन
NCS िव�ाथ�ह�लाई िवशेष शैि�क आव�कता (SEN) (अनुदान) को लािग
साव�जिनक �ेत्रको सामा� प्राथिमक र मा�िमक िव�ालयह�को लािग
अनुदान र DSS �ूलह�ले NCS िव�ाथ�ह�लाई SEN साथ भना� का लािग
अनुदानको �पमा िचिनन्छ। तािक �ूलह�लाई यी िव�ाथ�ह�को लािग
भावना�क, स�ार र सामािजक समथ�नलाई सु�ढ गन� म�त पु ऱ्याउन, यसैले
उनीह�लाई िविभ� िश�ा चरणह� अनुकूल गन� र िव�ालय जीवनमा
एकीकृत गन� म�त पु ऱ्याउँ छ।

अव�स्थत
उपायह�

 अनुदान 3-�रीय संरचना अ�ग�त प्र�ेक �ूलमा SEN भत� ग�रएको NCS
िव�ाथ�ह�को सं�ा अनुसार िवतरण ग�रएको छ, र अनुदान दरह� वािष�क
उपभो�ा मू� सूचकां कमा प�रवत�न अनुसार समायोिजत �न्छन्। 2021/22
�ूल वष�मा SEN संग 1 दे �ख 9 NCS िव�ाथ�ह�लाई भना� गन� �ुललाई
$101,405 प्रदान ग�रनेछ; 10 दे �ख 25 िब�ाथ�को लािग $202,810 र 26
िब�ाथ� भ�ा मािथको लािग $304 ,215 प्रदान ग�रनेछ।
 िव�ालयह�ले अनुदान र अ� थप स्रोतह�, ज�ै लिन�ग सपोट� ग्रा�, तािलम
सहयोगीह�को प्रयोग गन� िसकाउने सहयोगीह�को प्रयोग गन� समग्र र
लिचलो तैनातीको लािग िश�कह�लाई िक्रयाकलाप र िश�ण सामग्री
िडजाइन गन�, अनुवाद सेवाह� िलन र NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकसँग
स�ार र सहयोग बढाउन अनुवाद सेवाह� उपल� गराउन सक्छ, सामािजक
र भावना�क �वस्थापन प्रिश�ण, आिद स���त िव�ाथ�ह�लाई प्रदान
गन�छन।
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भिव�
काय�को
आकलन

 EDB को पेशागत कम�चारीह� �ूलह� का िनयिमत भ्रमणह� संचालन गन�
को लागी उिचत समथ�न प्रदान गन� को लागी अित�र� संसाधनह� को
उपयोग को लागी प्रा� गन� को लागी र �ूलह� लाई प्रभावकारी तैनाती मा
स�ाह को लागी स���त िव�ाथ�ह�लाई अनुकूिलत गन� को लागी, र
िविभ� िश�ण चरणह�को मा�म ले एक सुचा� �पा�रण गन� सहयोग
प्रदान गन�छ।

िलएको /
िलनुपन� थप
उपायह�

 EDB ले अनुदानको उपयोगमा �ूल बीच �ावसाियक ए�चेन्ज र
साझेदारीलाई बढावा िदनेछ।

मा�िमक �रमा NCS िव�ाथ�ह�को लािग जीवन योजना िश�ा गितिविधह� प्रदान गन�
स���त
सेवाह�

 मा�िमक �रका NCS िव�ाथ�ह�लाइ �ा�रयर अिभमुखीकरण बु�का
लािग सहयोग पुऱ्याउन, र िबिभ� मा�म र रोजगा को बारे मा क�रयर अ�ेषण
गितिविधह� र र काय� अनु भव अवसरह� जा�

अव�स्थत
उपायह�

 2018 /19 �ूल वष�दे�ख नै, EDB ले एक गैर-सरकारी संगठनलाई NCS का
मा�िमक �रका िव�ाथ�ह�को लािग �ा�रयर अ�ेषण गितिविधह�
�व�स्थत गन� आयोग गठन गरे को छ, पो�-मा�िमक संस्थाको भ्रमण सिहत,
काय�स्थल भ्रमण, काय� अनुभव काय�क्रमह�, आिद, ितनीह�लाई सूिचत गन�
म�त गन� थप अ�यन र �ा�रयरमा छनौटह� ���गत ल�ह� सेट
गद� छ र ितनीह�को भिव� योजना गद� छ। काय�क्रमले भाग िलने �ुलका
िश�क र NCS िव�ाथ�ह�का अिभभावकह�का लािग जीवन योजना िश�ा
मा, NCS िव�ाथ�ह�को समथ�न को आफ्नो �मता वृ�� गन� प्रिश�ण
पा�क्रमह� पिन प्रदान गरे को छ।

भिव�का
काय�को
मु�ांकन

 काय�क्रमको प्रभावका�रता र प्रगितको मु�ां कन र अनुगमन गन�, EDB ले
िविभ� त�रकाह� अपनाउँ छ, ज�ै भाग िलने �ूलह�को िनयिमत
भ्रमणह� गन� गितिविधह�को काया� �यनको ट� ् याक रा�े,िश�क र
िव�ाथ�ह�को आव�कता िबचारह� सु�े , साथसाथै सेवा प्रदायकसंग
समी�ा बैठकह� पिन स�ालन गरे र, र सेवा प्रदायक�ारा �रपोट� पेश गन�
अनुरोध गद� छ।

िलएको /
िलनुपन� थप
उपायह�

 EDB ले समी�ा िन�ष�ह�को स�भ�मा काय�क्रमलाई प�र�ृत गन�छ।

प्रार��क अनुकूलन को बढावा
स���त
सेवाह�

 NCS ब�ाह�को भाषा िस�े र उनीह�को मूलधारको प्राथिमक
िव�ालयह�मा सिजलो संक्रमणका लागी उपयु� िचिनयाँ भाषा
वातावरणको प्रार��क सं पक�को लागी NCS ब�ाह�को अिभभावकलाई
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उनीह�को ब�ाह�लाई स्थानीय िकंडरगाट� नमा 4 पठाउन प्रो�ािहत
ग�रन्छ। लागी NCS ब�ाह�को अिभभावकलाई उनीह�को ब�ाह�लाई
स्थानीय िकंडरगाट� नमा पठाउन प्रो�ािहत ग�रन्छ।
अव�स्थत
उपायह�

िकंडरगाट� न
 NCS ब�ाह�लाई िचिनयाँ भाषा िसकाउनका लागी िश�कह�को
�ावसाियक �मता अिभवृ�� गन� र िकंडरगाट� नबाट प्राथिमक िश�ामा
उनीह�को सहज संक्रमणको लागी �ूल-आधा�रत समथ�न सेवाह� प्रदान
ग�रन्छ। िकंडरगाट� नमा NCS िव�ाथ�ह�का लागी िचिनयाँ भाषा िस�े र
िसकाउने िवषयमा िश�क प्रिश�ण काय�क्रमह�को बृ�� ग�रनेछ।
िश�कह�को �ावसाियक �मता अिभवृ�� गन� युवा ब�ाह�को िवकास र
�ाट�र� िविवधताका लािग गो�ीह� / काय�शालाह� आयोजना ग�रन्छन्।

अ�
 गैरसरकारी संस्थाह�को सहकाय�मा िज�ा 2012 जुलाईदे �ख NCS
ब�ाह�लाई िक्रयाकलापबाट िचिनयाँ भाषा िस� हौसला प्रदान गद� आएको
छ।
 िकंडरगाट� न भना� को स�भ�मा, NCS ब�ाह�को अिभभावकह�को लागी
अंग्रेजीमा समिप�त ब्रीिफंग सेसनह� (आव�कता अनुसार प्रदान ग�रएको
िविवध जाितह�का भाषाह�मा �ा�ा सेवाह� सिहत) संचालन ग�रन्छ।
काया��यन िववरणह� र K1 भना� प्रब�ह� अ�ग�त �ान िदनुपन�
िबन्दु ह� बारे NCS अिभभावकह�को बुझाइलाई सहज बनाउन, िविभ�
जाितह�को भाषाह�मा अनुवािदत सा�िभ�क सामग्रीको सिहत EDB ले
"K1 भना� �वस्था" मा अंग्रेजी कथन सिहतको पावरपोइ� पिन उ�ादन
गरे को छ। यसै बीचमा, हामी पिन NCS ब�ाह�को अिभभावकसामु अझ
राम्ररी पु�े �ि�कोणका साथ गृह मािमला िवभागले आिथ�क सहयोग गन�
जातीय अ�सं�कको लागी समथ�न सेवा के�को सहयोगमा ब्रीिफंग
सेसनह� आयोजना गद� छौं, तािक िकंडरगाट� नह�को भना� प्रिक्रया प्रती
अिभभावकह�को समझ बढोस्, र उनीह�लाई आफ्ना ब�ाह�लाई
स्थानीय िकंडरगाट� नमा अ�यनको लािग एक िवसिज�त िचिनयाँ भाषा
वातावरणको प्रार��कको लागी �वस्था गन� प्रो�ािहत गद� छौं।
भिव�का
काय�को
मु�ांकन

4

 िस�े िविवधताका लागी खानपानको बारे मा जानकारी र राम्रो अ�ासह�
संकलन गन�, िवशेष गरी NCS ब�ाह�को िचिनयाँ भाषा िस�,
�ूलह�सँग साझेदारी गन�, EDB ले पा�क्रम िवकास भ्रमणह� र फोकस
समूह अ�वा�ता�ह� स�ालन गन� जारी रा�ेछ।

िकंडरगाट� न, िकंडरगाट� न-सह-ब�ा हे रचाह के�ह� र िकंडरगाट� न क�ा भएको �ूलह�लाई
“िकंडरगाट� न” भनेर िचिनन्छ।
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िलएको/िलनुप
न� थप
उपायह�

 2017/18 �ूल वष�दे�ख सु� भई EDB ले िक�रगाट� न िश�ा योजना
(योजना-KGs) मा सामेल �ने र 8 वा बढी NCS िव�ाथ�ह�लाई NCS
िव�ाथ�ह�का लािग िक�रगाट� नह�को सहयोगलाई सहज बनाउन
िक�रगाट� न िश�कको तलब दायराको म�-िबन्दु तलबको तुलनामा थप
अनुदानको साथ भना� प्रदान गरे को छ।2019/20 �ूल वष�दे�ख, EDB ले
NCS भना� भएका िव�ाथ�ह�को सं�ा अनुसार �ीम-KGs लाई लगभग
$50,000 दे �ख $800,000 स�को 5-�रीय अनुदान उपल� गराएर
उपायलाई अझ बढाएको छ। िक�रगाट� नमा NCS ब�ाह�कालािग
सहयोग पुऱ्याउने िश�कह�को �ावसाियक िवकास पिन सु�ढीकरण
ग�रएको छ।

NCS िव�ाथ� र उनीह�का अिभभावकह�को लािग सुचना
स���त
सेवाह�

 सेवाह�को उ�े � NCS िव�ाथ�ह� र उनीह�का अिभभावकह�लाई
हङकङको स्थानीय िश�ा प्रणाली, प्रमुख िश�ा नीितह� र स���त िश�ा
सेवाह� बु�, र �ूलमा सुिचत �ूल छनौटह� गन� NCS िव�ाथ�ह�को
अिभभावकलाई सहयोग पुऱ्याउनु हो।

अव�स्थत
उपायह�

NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकह�को �ूल िवक�ह� धेरै गन�
 EDB ले सिक्रय �पमा NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकलाई आफ्ना
ब�ाह�लाई �ूलमा अ�यन गन� �वस्था गन� प्रो�ािहत ग�ररहे को छ,
जसले िचिनयाँ भाषाको वातावरण प्रदान गद� छ। यो उनीह�को ब�ाह�को
िचिनयाँ िस�े र समुदायमा एकीकरणको लागी अनुकूल छ। NCS
िव�ाथ�लाई िचिनयाँ िस� सहयोग गन� जाग�कता जगाउने उ�े �का साथ
�ूलको "नािमत िव�ालय" लाई हटाउने र िव�ालयह�को जाग�कता
बढाउने उ�े �ले EDB ले 2013/14 �ूल वष�दे�ख "नािमत िव�ालय" नामक
तथाकिथत "मनोनीत �ूल" प्रणाली 5 र� गरे को छ। उ�त समथ�न
उपायह�को काया� �यनसँ गै, NCS िव�ाथ�ह�लाई भना� गन� साव�जिनक
�ेत्र र DSS �ूलह�को सं�ा िब�ारै स्थानीय पा�क्रम प्र�ुत गद�
2013/14 �ूल वष�मा 590 बाट बढे र 2020/21 �ूल वष�मा क�रब 650
पुगेको छ, जसमा कुल 70% �ूलह� कभर ग�रएको छ। यसले दे खाउँ दछ
िक नयाँ समथ�न मोड र उपायह�ले NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकह�को
�ूल छनौटह� राम्रो पाद� छ।
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2006/07 दे खी 2012/13 �ूल वष�ह� स�, िवशेष अनुदानको साथ िन� प्रदान ग�रएको िथयो:
�ूलह�ले NCS िव�ाथ�ह�को एउटा ठूलो समूह भना� गऱ्यो, NCS िव�ाथ�ह�को हे रचाह गन�
अनुभव भएको िथयो, र EDB सँग साझेदारी गन� �ूल आधा�रत समथ�न उपायह� िवकास गन� र
अ� �ूलह�सँग अनुभव साझा गन� तयार िथयो। यी �ूलह�लाई सामा�तया तथाकिथत
"िनयु� �ूलह�" भनेर िचिन�ो।
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सूचनाको प्रसारण
 िचिनयाँ भाषआ नबोल्ने अिभभावकको लागी सूचना �ाकेज: हङकङमा
िश�ाको लागी तपाईंको माग�िनद� शन (सूचना �ाकेज) िचिनयाँ मा र अंग्रेजी
र िविवध जाितह� भाषाह�मा अनुवाद सिहत NCS िव�ाथ�ह�को
अिभभावकलाई �ेत्रीय िश�ा काया� लयह�, �ूल स्थान आबंटन से�न
माफ�त प्रदान ग�रएको छ र EDB को �ेसमे � र समथ�न से�न, सबै
िज�ाका अिभभावक-िश�क संघह�को संघ, गृह िवभागका मातृ र बाल
�ा� के�, गृह मािमला जाँ च के� र गृह सेवा िवभागको जातीय
अ�सं�कह�का लािग समथ�न सेवा के�ह�, र स���त वािण�
दू तावासह�मा NCS िव�ाथ�ह� र उनीह�का अिभभावकह�को लागी
सहयोगलाई सु�ढ पान� प्रदान ग�रएको छ।
 सबै प्रासंिगक जानकारी (सिहत, अ� म�े, प्राथिमक 1 र मा�िमक 1 मा
भना� को लािग �वस्था, र िव�ाथ� िव�ीय सहायता योजनाह�को लागी घरे लु
आवेदन) िचिनयाँ मा र अंग्रेजीमा र िविवध जाितह� भाषाह�मा अनुवािदत
प्रकािशत ग�रएको छ र NCS िव�ाथ�ह� र उनीह�का अिभभावकह�लाई
प्रदान ग�रएको छ।
 NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकको लागी एक साथ �ा�ा सेवाको साथ
समिप�त ब्रीिफंग सेसनह�, सहयोगी उपायह� िस�े फ्रेमवक� को
काया��यन सिहत) र साव�जिनक �ेत्रका �ूलह�को प्राथिमक 1 र
मा�िमक 1 मा प्रवेशको �वस्था गन� प�रचय प्रदान गन� आयोजना ग�रएको
छ। ब्रीिफंग सेसनह�को सामग्रीह� EDB को वेब-पेजमा अपलोड ग�रएको
छ।
 2015/16 �ूल वष�दे�ख, K3 र प्राथिमक �रह�मा िकंडरगाट� नह� र
प्राथिमक िव�ालयह� माफ�त पढ् ने NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकलाई
िवतरणको लािग होम �ूल को-अपरे शन (CHSC) सिमितले �ूल
प्रोफाइलको अंग्रेजी मुिद्रत सं�रण प्रकािशत गरे को छ। 2018/19 �ूल
वष�बाट सु� गद� , िव�ालयह�को लािग �ूल प्रोफाइल NCS
िव�ाथ�ह�को लािग उनीह�को समथ�न प्रासंिगक जानकारी प्रदान गन�,
"NCS िव�ाथ�ह�को लािग िश�ा सहयोग " मा एक छु �ै �� थिपएको छ।
साव�जिनक �ेत्रको प्राथिमक र मा�िमक िव�ालयह� र DSS प्राथिमक र
मा�िमक िव�ालयह�ले NCS िव�ाथ�लाई भना� गरी र थप रकम प्रदान
गरे मा �ूलको अित�र� समथ�न, िचिनयाँ भाषाको NCS िव�ाथ�ह�को
बृ�� गन�का लािग उपायह� र िव�ालयह�मा समावे शी िश�ा वातावरणको
िनमा�णको �वस्था गनु� आव�क छ। �ूल प्रोफाइलह� CHSC वेबपेजको
िचिनयाँ र अंग्रेजी सं�रणह�मा अपलोड ग�रयो। 2019/20 �ूल वष�दे�ख
सु� गद� , सा�िभ�क समथ� न उपायह�को बारे मा थप जानकारी प्रदान गन�
आव�क बनाई EDB ले हालसालै थिपएको ��लाइ अझै बढवा िदएको
छ।
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संचारलाई सहज पान� अ� उपायह�
 उपयु� िश�ा सेवाह�को बारे मा NCS िव�ाथ�ह�को अिभभावकह�को
बुझाइको लागी एक समिप�त वेब-पेज (https://www.edb.gov.hk/ncs)
स्थापना ग�रएको छ।
 दै िनक सोधपुछको लागी हटलाइन सेवा रा�खएको छ र एकसाथ �ा�ा
सेवाह� प्रदान ग�रएको छ, संवध�न के�को बीचमा टे िलफोन क�रे ��ंगको
मा�मबाट, EDB र जातीय अ�सं�क बािस�ाह�को स�ाव र
संव�� नको के�, सरकार �ारा अनुदान प्रा� NCS बािस�ाको लागी समथ�न
सेवा के�, जुलाई 2010 दे �ख प्र�ुत ग�रएको छ।

िक�रगाट� नह�मा भना�
 िक�रगाट� नह�मा िव�ाथ� भना� �ूलमा आधा�रत भइरहे को बे लामा,
िकंडरगाट� नह�लाई सम्झाइएको छ िक आवेदन फारम र सा�िभ�क
जानकारी िचिनयाँ र अंग्रेजी दु बैमा प्रदान ग�रनु पद� छ। यस स�भ�मा, EDB
ले प्रासंिगक कागजातह�को ि�भाषी टे �लेट्स प्रदान गरे को छ।
 �ूल वेबपेजह�को होमपेज ब्राउज गन� िबि�कै जानकारीको अंग्रेजी
सं�रण प्रा� गन� अिभभावकलाई सहयोग पु ऱ्याउन, EDB ले �ूल
वेबपृ�ह�को मु� पृ�मा मु� पृ �मा आइकन िसज�ना गन� सम्झाउन वा
अंग्रेजीमा सरल स�े श प्रदान गन� वा वेबसाइटह�को अंग्रेजी सं�रणको
िल� प्रदान गन� �ूलह�लाई सम्झाउन सकु�लर �ापनपत्र जारी गरे को छ।
यसबाहे क, िक�रगाट� न �ुलको वेबपृ�ह�मा EDB को िक�रगाट� नमा K1
प्रवेश �वस्था र िक�रगाट� �को प्रोफाइलको र �ूल जानकारी
िक�रगाट� न तथा बाल हे रचाह के�ह�लाइ संकेत ग�र अंग्रेजी सं�रणको
वेबपृ�को िलंक गरोस भ�े हामी चाहन्छौ जसले गदा� NCS ब�ाह�को
अिभभावकलाई प्रमुख �पमा प्रासंिगक जानकारी ब्राउज गन� सुिवधा पु�ेछ।
िक�रगाट� नह�लाई पिन NCS ब�ाह�सँगको अ�वा� ता� को दौरान
�ूल वेबसाईटह�मा �� �पमा उ�ेख गन� याद िदलाइन्छ, �ा�ा वा
अनुवाद सेवाह� आव�क परे को ख�मा �व�स्थत गन� सिकन्छ वा
अिवभावक र बालबािलकाह�सँग िचिनयाँ भाषी नातेदार वा साथीसँग संचार
गराई सहज बनाइनेछ। िक�रगाट� नह�ले NCS ब�ाह�को लािग
�ूलको समथ�नमा, जानकारी टे िलफोन NCS ब�ाह�को अिभभावकको
लािग न�र र ईमेल ठे गाना �ूल वेबपेजह�मा प्रदान गनु�पद� छ।
 िकंडरगाट� न र िकंडरगाट� न-सह-बाल दे खभाल के�ह�को प्रोफाइल �ूल
छनौट गदा� अिभभावकको स�भ�को लागी प्र�ेक िकंडरगाट� नमा जानकारी
प्रदान गन� वािष�क िचिनयाँ र अङ् ग्रेजी दु बै मा प्रकािशत ग�रएको छ। 2018
दे �ख सु� गद� , एक नयाँ �� "NCS िव�ाथ�ह�लाई समथ�न" लाई
िकंडरगाट� नह�को लागी उनीह�को NCS िव�ाथ�ह�लाई प्रदान ग�रएको
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समथ�न सेट गन�को लागी समावेश ग�रएको छ।
 से�े�र 2018 दे �ख EDB ले िक�रगाट� नमा भना� को बारे मा सोधपुछ गन�
सहयोग पुऱ्याउन NCS ब�ाह�का अिभभावकह�को लागी हटलाइन
(टे िलफोन न�र: 2892 6676) स्थापना गरे को छ।
 िविभ� जाितह�का भाषाह�मा अिडयो फाइलह�को साथ �ू
काड� ह�को सेट िक�रगाट� नह�लाई NCS ब�ाह�को आमा बु बाको
हे रचाह र उनीह�को दै िनक स�क�मा उनीह�को िच�ा �� गन�,
�ूलको वातावरण प्रदान गन� प्रदान ग�रएको छ।
 प्रासंिगक प्रचार सामग्रीह� (ज�ै पचा�, पो�र, आवेदन फारम र िनद� शन
िक�रगाट� न भना� का लािग दता� प्रमाणपत्रको लागी आवेदन ", साथ साथै
साब�जिनक्
घोषणाह�को
उपशीष�कह�)
NCS
ब�ाह�का
अिभभावकह�लाई स�भ�का लागी िविवध जाितह�को भाषाह�मा
अनुवाद गरे का छन्।
 NCS ब�ाह�को अिभभावकलाई सूचना प्रसार गन� उनीह�को नेटवक�मा
फाइदा उठाउन िविभ� जाितह�का समुदायह�को सेवा गन� गैर-सरकारी
संस्थाह�का लागी िकंडरगाट� नमा प्रवेश स��ी संि�� सेसन आयोजना
ग�रएको िथयो। समान अवसर आयोगलाई िव�ाथ� प्रवेशमा समान
अवसरह�को लागी संि�� िकंडरगाट� नह�मा आम��त ग�रएको छ।
 यिद ���गत NCS ब�ाह�ले भना� को लािग आवेदन िदन किठनाइह�को
सामना गनु� परे को छ भने, EDB ले अझै �र� पदह� भएका ��म-KGs
लाई उपयु� �पमा रे फरलह� बनाउँ दछ।
 िकंडरगाट� नको टे म्�ेटह� आमाबाबुको लागी सामा� �पमा प्रयोग
ग�रएको सकु�लरह� अं ग्रेजी र िविभ� जाितह�का भाषाह�मा अनुवाद
ग�रएको छ र NCS ब�ाह�को आमा बुबासँग उनीह�को स�ार बृ�� गन�
बाल िवहारको समथ�न गन� EDB वेब-पेजमा अपलोड ग�रएको छ।
भिव�का
काय�को
मु�ांकन

 EDB ले NCS िव�ाथ�ह�को लागी िश�ा सेवामा समिप�त वेब-पेज अनुकूलन
गन� जारी रा�ेछ। जब आव�क �न्छ तब सा�िभ�क जानकारी पत्रक पिन
अ�ाविधक �नेछ। यसबाहे क, EDB ले �ूलह�लाई NCS िव�ाथ�ह�को
अिभभावकको स�भ�का लागी उनीह�को �ूल-आधा�रत समथ�न
उपायह�को स�भ�मा अिधक जानकारी प्रदान गन� �ूलको प्रोफाइलको
िचिनयाँ र अंग्रेजी सं�रण र उनीह�को �ूल वेब-पेजह�को सामग्री समृ�
रा� जारी रहनेछ।
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िलएको/िलनुन�
थप उपायह�

अिभभावक िश�ालाई सु�ढ गद�
 2020 / 21 �ूल वष�दे�ख सु� भइ, EDB ले गैर-सरकारी संगठन र पो�मा�िमक संस्थाको सहमितमा अ�रिक्रया�क वाता� , काय�शाला, प्रदश�नी,
सामुदाियक अ�ेषण र भ्रमणह�, आिद, सिहत NCS िब�ाथ�को
अिभभावकलाई अिभभावक िश�ा काय� क्रमसंचालन गरे को छ, तािक NCS
िब�ाथ�ह�का अिभभावकह�लाई उनीह�को
ब�ाह�को िश�ालाई
सहयोग गन�, उनीह�को ब�ाह�लाई िचिनयाँ भाषामा द� �न प्रो�ािहत
गन� र उनीह�का ब�ाह�ह�लाइ ब�िवध माग� ह� उपल� �नेबारे अझ
िव�ृत �पले बुझाउन सहयोग गन� सिकयोस् ।

संचार सहजीकरण
 उनीह�को �ूलको वे बसाईटह� बृ�� गन� र KG-योजनाह�लाई म�त गन�
िचिनयाँ र अंग्रेजी �ूल जानकारी अिभभावकको स�भ�को लािग, EDB ले
योजना-KGs ह�लाई 2020/21 �ूल बष�का लािग एक-अफ-वेबसाईटह�
बृ�� अनुदान प्रदान गरे को छ। सबै योजना-KGs ह�ले आधारभूत �ूलको
जानकारी, एक �ूलको प�रचय, प्रवेश �वस्था मा जानकारी, �ूलको
शु�, �ूलको NCS ब�ाह�को लािग समथ�न, आिद सिहत दु वै िचिनयाँ
र अंग्रेजीमा प्रदान गनु�पन�छ। �ूलह�को वृ��लाई समथ�न गन� उनीह�को
वेबपृ�ह�, EDB ले �ूलह�लाई $10,000 डलरको अनुदान प्रदान गरे को
छ। िचिनयाँ र अंग्रेजी दु बैमा उनीह�को वेबसाईटह�मा सबै जानकारी प्रदान
गन� �ूलह�को लािग, $20,000 अनुदान प्रदान ग�रएको छ।
सोधपुछ
जातीय समानताको प्रव�� नको अव�स्थत र योजनाब� उपायह�को बारे मा सोधपु छका लागी, कृपया
तलका �ानलह� माफ�त सहायक िश�ा अिधकारीह� (िश�ा आयोग) लाई स�क� गनु�होस् नाम
पद
टे िलफोन न.
�ा� न.
ईमेल
�लाक ठे गाना
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:
:
:
:
:

Ms Candy LAI
सहायक िश�ा अिधकारी (िश�ा आयोग) 1
3540 7447
2537 4591
educomst@edb.gov.hk
7/F, East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

िश�ा �ूरो
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