ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਬਊਰੋ
ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ (NCS) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 1 ਨੂੰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਛੇਤੀ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ�ਣਾਲੀ ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਵਨ ਅਤੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲ� ਦੇ ਹਨ। 2014/15 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ�, EDB
ਨੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਿਥਤ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ:
0

“ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ”
ਸੰਬੰਿਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ� ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ,
“ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਸੈਿਕੰਡ ਲ� ਗੂ ਏਜ ਲਰਿਨੰ ਗ ਫਰੇਮਵਰਕ” (“ਲਰਿਨੰ ਗ
ਫਰੇਮਵਰਕ”) 2014/15 ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,ਜੋ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ।

 ਲਰਿਨੰ ਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ� ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ NCS

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲਰਿਨੰ ਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ
ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ,
ਿਲਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਿਬੰਦਆ
ੂ ਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ-ਪੱਧਰ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰ ਨੂੰ ਅਨੁ ਕੂਿਲਤ ਅਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਿਵੱਿਦਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ
ਚੀਨੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਜ� ਸ਼�ਣ
ੇ ੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਿਸੱਿਖਆ ਿਬਊਰੋ (EDB)
ਿਸਿਖਆ ਤ� ਸੰਬੰਧਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤ�
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜਾਿਤ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI
1

 ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, EDB ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਸੱਖਣ
ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ “NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨ” ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਸੰਦਰਭ ਸਮੱਗਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ
EDB ਵੈੱਬਪੇਜ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, EDB ਨੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵਰਕਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਸੰਦਰਭ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ
ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ EDB
ਵੈੱਬਪੇਜ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ। NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ

 2014/15 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, EDB ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਿਵੱਚ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਿਧਆਪਨ ਸਰੋਤ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ,
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮਿਲਤ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨੀ।
ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਸੱਧੀ ਸਬਿਸਡੀ ਯੋਜਨਾ
(DSS) ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪਾਠਕ�ਮ (ਆਮ ਸਕੂਲ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਜਾਂ ਵੱਧ
NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆ $0.65 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਪ�ਤੀ ਸਾਲ $1.5 ਿਮਲੀਅਨ
ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ “NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਚੀਨੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ” ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਡੂ ੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ
ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨੀ
ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦੂਰ ਰਿਹ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਕਰਨੀ,
ਵੰਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ/ਇੱਕਠੇ ਿਸੱਖਣਾ, ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਮਲਣਾ, ਆਿਦ।ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ
ਸਕੂਲ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਸਕੂਲ NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁ ਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਭਾਵ 1 ਤ� 9

ਿਵਿਧਆਰਥੀ) ਨੂੰ ਦਾਿਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 1 ਤ� 5 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਦਾਿਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤ� ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੂਲ 2019/20 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ $50,000 ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, 2020/21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤ�, EDB ਨੇ 1 ਤ� 9
NCS ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਨੂੰ ਦਾਿਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 1 ਤ� 5 NCS
ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਨੂੰ ਦਾਿਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਿਡੰ ਗ ਮੋਡ ਪ�ਦਾਨ
ਿਕੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ ਇਨ�ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ $0.15 ਿਮਲੀਅਨ ਜਾਂ $0.3 ਿਮਲੀਅਨ
ਂ ਾ ਹੈ । ਜੋ NCS ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ
ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰਾ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈਆ ਜਾਉਦ
ਦੇ ਦਾਿਖਲੇ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈI ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ,
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਂ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਧਾਿਰਤ
ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਿਕੱਤਾ ਜਾਉਦ
ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਿਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ
ਵੀ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਚਲਨ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਸਾਲ /ਜਾਂ ਿਸਵਲ ਸਰਿਵਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਅਨੁ ਕੂਿਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ਼

 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ�ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ�ਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, EDB ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਿਚਤ ਅਤੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ NCS ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ� ਕੇ
ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਫਲ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ�ਾਉਣ ਦੀ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 2014 ਤ� “ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਧਾ ਗ�ਾਂਟ ਸਕੀਮ (ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ� ਪੜ�ਾਉਣਾ)” ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ�ਾਂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ,
2019/20 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰ,ੂ ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪ�ਤੀਪੁਰਤੀ ਗ�ਾਂਟ ਦਰ ਨੂੰ 30% ਤ� ਵਧਾ
ਕੇ 50% ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਗ�ਾਂਟ ਦਰ ਨੂੰ $34,000 ਤ� ਵਧਾ ਕੇ $64,000
ਪ�ਤੀ ਅਿਧਆਪਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

 ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ�ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ
ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਲਈ EDB ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਸੱਿਖਆ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ 5-ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ “ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਫ ਚੀਨੀ ਟੀਿਚੰਗ
ਫਾਰ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ” ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ

ਚੀਨੀ ਿਸਖਣ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ
ਂ ਾ ਹੈI ਇਸ ਤ�
ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਤ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਉਦ
ਅਲਾਵਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਮੌਕਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਜੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
ਿਵੱਚ ਕਾਨੂ ਨ ਦਾ ਨਸਲ ਭੇਦਭਾਵ ਅਿਧਿਨਯਮ, ਿਨਯਮ 602 ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ�ਤੋ੍ ਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ
ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਿਜਤ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨI
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ਸਕੂਲ-ਆਧਾਿਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

 EDB ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਪਾਠਕ�ਮ ਨੂੰ ਅਨੁ ਕੂਿਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ
ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਿਚਤ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਪਾਰਕ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਹਰ ਸਾਲ, ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਕਾਸ ਲੋ ੜਾਂ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

 EDB ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ
ਉਪਾਅ

 EDB ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤ� ਿਵਚਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਉਪਾਆਂ ਦੀ

ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਾਆਂ ਿਵੱਚ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ,
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਨਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ
NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਲਈ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ।

ਸੋਧ 'ਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ
ਸੰਬੰਿਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੀਿਖਆ (HKDSE) ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ,
ਜਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣਾ (NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) (ApL(C)), ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਵਕਲਪਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ApL(C)

 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ 2014/15 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਪੱਧਰ 1 ਤ� 3

ApL(C) ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੈਨਲ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ApL(C) ਦੇ ਨਤੀਜੇ HKDSE ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਉੱਤੇ "ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ"
ਅਤੇ "ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ" ਵਜ� ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ

 ਿਵਕਲਪਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਜਨਰਲ

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (GCSE), ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (IGCSE) ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (GCE)
ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਹਾਇਕ (AS)-ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਸੀਈ ਐਡਵਾਂਸਡ (A)-ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ� ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 2 ਨੂੰ HKDSE ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਸਰਫ "ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ
ਪ�ੀਿਖਆ ਫੀਸ" ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
1

2

ਹੋਰ

 NCS ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਿਖਆ

ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪ�ੈਲ 2016 ਿਵੱਚ “ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ NCS ਲਈ
ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ” ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਪੱਧਰ 1 ਜਾਂ 2 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ 85%
ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

 ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗ�ਾਂਟ ਕਮੇਟੀ (UGC) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ

 ਯੋਗ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਿਕ HKDSE ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਧਰ

ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ
ਿਨਯੁ ਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲੇ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਵਕਲਪਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ApL(C) ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ।

3 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, UGC- ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖੀ ਹੈ (a) ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤ� ਘੱਟ; ਜਾਂ
(b) ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ, ਪਰੰਤੂ ਅਿਜਹਾ ਅਨੁ ਕੂਿਲਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ।

3

2019 ਤ� 2022 ਤੱਕ HKDSE ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੀਿਖਆ ਫੀਸ ਦਾ 3 ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, 2018/19 ਤ� 2021/22 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ “ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ ਪਰੀਿਖਆ ਫੀਸ” ਨੂੰ ਉਸ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI
5

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ
ਸੰਬੰਿਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 2007 ਦੇ ਮੱਧ ਤ� NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 2021/22 ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਚੀਨੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ “ਕ�ਦਰਾਂ” ਵਜ� ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) 24 ਸਥਾਨਾਂ
‘ਤੇ ਉਪਚਾਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕ�ਦਰ ਅਿਧਆਪਨ
ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁ ਭਵ
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕ�ਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ

 EDB ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰਫਾਈਿਨੰ ਗ ਨੂੰ ਉਿਚਤ

ਆਯੋਿਜਤ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਿਖਆ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਮਝੇਗਾ।

ਸਮਰ ਬਿਰਿਜੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਸੰਬੰਿਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਵ� ਮਾਹੌਲ ਅਨੁ ਸਾਰ ਢਾਲਣ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ

ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ�ਟੋਨੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ 1 'ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ
ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ 2 ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਾ।

 2007 ਦੀ ਵੰਡ ਤ�, ਨਵਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ NCS ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 1 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਗ�ੀਸ਼੍ਮਕਾਲੀ ਿਬ�ਿਜੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
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 ਸਾਲ 2013 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰ ਬਿਰਿਜੰਗ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਨ।

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

 ਸਮਰ ਿਬ�ਿਜੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗੂ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ

 EDB ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤ� ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵੱਿਦਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗ�ਾਂਟ
ਸੰਬੰਿਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

 2019/20 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰ,ੂ EDB ਪਬਿਲਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪ�ਾਇਮਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

 ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ SEN NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ

ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ DSS ਸਕੂਲ ਜੋ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ SEN ਨਾਲ
ਦਾਿਖਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਨਕਦ ਗ�ਾਂਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ
ਖਾਸ ਿਸਿਖਆ ਜਰੂਰਤਾਂ (SEN) ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਗ�ਾਂਟ (ਗ�ਾਂਟ) ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਖਲਾਈ ਪੜਾਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।
ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ 3-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਿਹਤ ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ�ਾੰਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ
ਕੰਪੋਜੀਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021/22 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, SEN ਨਾਲ 1 ਤ� 9 NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਲਈ $101,405; 10 ਤ� 25
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ $202,810; ਅਤੇ 26 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
$304,215 ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 ਸਕੂਲ ਗ�ਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਗ�ਾਂਟ, ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

ਅਤੇ ਪੜ�ਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ
ਤੈਨਾਤੀ , NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਜੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਬੰਧਨ ਟ�ੇਿਨੰ ਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਦਾ ਸੰਗ�ਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI
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ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ

 ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁ ਕੂਲ

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, EDB ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਸਟਾਫ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਉਿਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤ� 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ
ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 EDB ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ
ਅਨੁ ਭਵ ਲਈ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਨੂੰ ਪ�ਫੱਲ
ੁ ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਸੈਕੇੰਡਰੀ ਪਧਰ ਤੇ NCS ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਿਸਿਖਆ ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

 ਸੈਕ�ਡਰੀ ਪਧਰ ਤੇ NCS ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ

 2018/19 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, EDB ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ

 EDB ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ
ਉਪਾਅ

 EDB ਸਮੀਿਖਆ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾI
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ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਿਰਅਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ
ਮੌਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਰਸਦੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ

ਸੈਕ�ਡਰੀ ਪਧਰ ਤੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ
ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੂਰੂ ਿਕੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੈਕ�ਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ
ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕਾਰਜ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪ�ੋਗ�ਾਮ
ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਨੂੰ ਚੌਣ
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਨੱ ਜੀ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਿਵਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇI ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ NCS
ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ NCS ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇI
ਂ ਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ
ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਦ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਨ ਲਈ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਿਨਯਮਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਅਿਦਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਖਯਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ
ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾI
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ਜਲਦੀ ਅਨੁ ਕੂਲਤਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

 NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮੁਖ
ੱ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਪਿਰਵਰਤਨ
ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਸਥਾਨਕ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 4 ਿਵਖੇ ਭੇਜਣ।
3

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ

 ਸਕੂਲ ਅਧਾਿਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ

ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਪ�ਾਇਮਰੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਉਣ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ/ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਅਕ
ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ

 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਿਜ਼ਲ� ਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜੁਲਾਈ

2012 ਤ� NCS ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਦਾਖਿਲਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸਮਰਿਪਤ ਬ�ੀਿਫੰਗ ਸੈਸ਼ਨ (ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਕਰਵਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। EDB ਨੇ “K1 ਦਾਖਲਾ ਪ�ਣਾਲੀ” ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ NCS ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ K1 ਦਾਖਲਾ
ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁ ਕਤੇ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ
ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ EDB ਵੈੱਬਪੇਜ ‘ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀ ਂ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ,
NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਤੱਕ ਿਬਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ,
ਗ�ਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕ�ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬ�ੀਿਫੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡੁ ੱ ਬਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਛੇਤੀ
ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ।

4

ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਕਮ-ਬਾਲ ਕੇਅਰ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ “ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ” ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ

 ਖ਼ਾਸਕਰ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਂ ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ
EDB ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾਉਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਿਵਊ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ
ਅਿਭਆਸਾਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰੇਗਾ।

 2017/18 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ�, EDB ਨੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਯੋਜਨਾ-

KG) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਅਤੇ 8 ਜਾਂ ਵੱਧ NCS ਨੂੰ
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਿਧਆਪਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ
ਗ�ਾਂਟ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ NCS ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 2019/20 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ�
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, EDB ਨੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ,
ਲਗਭਗ $50,000 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ $800,000 ਤੱਕ, ਪਲਾਨ-ਕੇਜੀ ਨੂੰ 5-ਪੱਧਰ
ਦੀ ਗ�ਾਂਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ NCS
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।

NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੰਬੰਿਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪਾਅ

NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਸਥਾਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ, ਪ�ਮੁੱਖ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਸਕੂਲ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 EDB NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਰਹੀ

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਜੋ
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
EDB ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ "ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਕੂਲਾਂ" ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2013/14 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤ� ਨਾਮਜ਼ਦ "ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਕੂਲ" ਪ�ਣਾਲੀ5 ਖਤਮ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਬਹਤਰ ਹੋਏ ਸਮੱਰਥਨ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ
ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ DSS ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਲ 2013/14 ਦੇ
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 590 ਤ� ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2020/21 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕਰੀਬ 650
ਂ ਾ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 70% ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਦ
ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਸਮੱਰਥਨ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਆਂ ਨੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

5

2006/07 ਤ� 2012/13 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਕੂਲ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ EDB ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗ�ਾਂਟ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਕੂਲ" ਵਜ� ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ।
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਸਾਰ

 ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ: ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ

ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਾਈਡ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ) ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ
ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨਾਲ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਈ ਿਜਸਨੂੰ NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ
ਭਾਗ, ਅਤੇ EDB ਦੇ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਗ, ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂਅਿਧਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ
ਿਸਹਤ ਕ�ਦਰ, ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ
ਗ�ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕ�ਸਲੇ ਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ, NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਭੰਨ

ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਸਾਰੀ ਢੁਕਵੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਪ�ਾਇਮਰੀ 1 ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਉਪਾਆਂ ਤ� ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਉਸੇ ਸਮ� ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਿਪਤ ਬ�ੀਿਫੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 1 ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ
1 ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ�ੀਿਫੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ EDB ਦੇ ਵੈਬਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ 2015/16 ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਹੋਮ-ਸਕੂਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (CHSC)

ਨੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੱਧਰ K3 ਅਤੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ
6 ਿਵੱਚ ਪੜ� ਰਹੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਕੂਲ
ਪ�ੋਫਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਪ�ੰਿਟਡ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 2018/19
ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਿਵੱਚ
“NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ” ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ
ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ DSS
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਿਮਿਲਤ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਿਵੱਚ CHSC ਵੈਬਪੇਜ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019/20
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, EDB ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

11

ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ

 NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ

ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਿਪਤ ਵੈੱਬਪੇਜ (https://www.edb.gov.hk/ncs) ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਨਾਲ, ਜੁਲਾਈ 2010 ਤ� ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ� ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, EDB ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਦਭਾਵ
ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕ�ਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ NCS ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕ�ਦਰ, ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ

 ਜਦ� ਿਕ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਜਾਰੀ

ਹੈ, ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀ ਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, EDB ਨੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਟ�ਪਲੇ ਟਸ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 EDB ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਕਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਾਉਣ

ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ
ਿਲੰ ਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬ�ਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱ ਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ
‘ਤੇ EDB ਦੇ K1 ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਿਲੰ ਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜੋ ਿਕ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ
ਕੇਅਰ ਪ�ੋਫਾਈਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ�ਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ
ਿਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋ ੜ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਆਿਖਆ ਜਾਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਤਾਿਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਨੂੰ NCS ਬੱਿਚਆਂ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾਿਪਤਾ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 'ਤੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਕਮ-ਚਾਈਲਡ
ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਹਰ ਸਾਲ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2018 ਤ� ਸ਼ੁਰ,ੂ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ "NCS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ", ਉਹਨਾਂ ਦੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
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 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆਂ, EDB ਨੇ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਹਾਟਲਾਈਨ (ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: 2892 6676) ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ
ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਿਕਊ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਸਮੂਹ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

 NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਪ�ਚਾਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਫਲਾਇਰ,

ਪੋਸਟਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਿਗਆਪਨ ਉਪਿਸਰਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

 ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਤਾਂ ਜੋ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ
ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ
ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

 ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ
ਂ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ EDB ਉਿਚਤ ਰੈਫਰਲ Scheme-KGs ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ,
ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਦ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।

 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਟ�ਪਲੇ ਟ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ NCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ EDB ਦੇ ਵੈਬਪੇਜ਼ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ

 EDB NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਿਪਤ ਵੈੱਬਪੇਜ ਨੂੰ

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਅਨੁ ਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਢੁਕਵੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, EDB ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ
ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਅਤੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ NCS ਿਵਿਧਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬਪੇਜਾਂ ਤੇ
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 2020/21 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, EDB ਨੇ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ NGO ਅਤੇ ਉੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੌਰੇ
ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
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ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

 Scheme-KGs ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-

ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, EDB ਨੇ 2020/21 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ Scheme-KGs ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ-ਕੇਜੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ
ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ,
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ NCS ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, EDB ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ
$10,000 ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ $20,000 ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੁੱਛਿਗੱਛ
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