ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ
ਹਸੱਹਿਆ ਹਬਊਰੋ
ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ (NCS) ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ1 ਨੂੰ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਵਵਿੱਚ ਸਾਵਿਲ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਉਤਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸਿਿੱਰਥਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਿੈ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਵਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਢਾਲਣ ਿੀ ਸਿਲਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ ਿੁਿਾਰਤ ਸਾਵਿਲ ਿੈ। ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਸਕਲ
ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਵੂੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੋ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੇ ਸਕਲ ਵਵਕਲਪ੍ਾਂ ਿੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਪ੍ਿੱਿ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਿਰਸੀ
ਿੈ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿਨਤਕ ਿੇਤਰ ਿੇ ਸਕਲਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਵਨ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਵਨ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਲੇ ਿੇ
ਬਰਾਬਰ ਿੌਵਕਆਂ ਿਾ ਆਨੂੰਿ ਲੈਂ ਿੇ ਿਨ, । 2014/15 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਿੇ ਸੁਰ ਤੋਂ, EDB ਨੇ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ
ਸਿਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿੀ ਵਸਰਿਣਾ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਵਥਤ ਉਪ੍ਾਆਂ
ਿੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਨੀਤੀ ਿਾ ਉਿੇਸ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ
ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਿਲਿੀ ਤੋਂ ਿਲਿੀ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲੇ
ਸਕਲ ਵਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ ਿੁਿਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬਧ
ੂੰ ਕਰਨ। ਿੁਿ
ਿੱ
ਸਿਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਅ ਿੇਠ ਵਿਿੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਨ:
“ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਪਾਠਕਰਮ ਦਜੀ ਭਾਸਾ ਹਸੱਿਣ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ”
ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

 “ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਿਿੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿਣ ਿਾ ਫਰੇਿਵਰਕ” (“ਵਸਿੱਿਣ ਿਾ
ਫਰੇਿਵਰਕ”), ਵਿਸਨੂੰ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਿਾਿਰਾਂ ਿੀ ਸਲਾਿ ਨਾਲ
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਸਿਿੱਗਰੀ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਕ ਿੈ, ਨੂੰ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਸਿੱਿਣ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ 2014/15 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਲਾਗ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।

ਿੌਿਿਾ
ਉਪ੍ਾਅ

ਵਸਿੱਿਣ ਿਾ ਫਰੇਿਵਰਕ
 ਿਿੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿਣ ਵਾਵਲਆਂ ਿੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਵਕਵਸਤ, ਵਸਿੱਿਣ ਿਾ
ਫਰੇਿਵਰਕ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਵਿੱਿੋ-ਵਿੱਿਰੇ ਵਸਿਲਾਈ ਪ੍ੜਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਵਸਿਲਾਈ ਿੇ ਸੂੰਭਾਵਵਤ ਨਤੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਵਿ ਕਰਿਾ ਿੈ।
ਇਿ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਸਿਲਾਈ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ ਵਸਿਲਾਈ ਿੇ ਟੀਵਚਆਂ, ਵਸਿੱਿਣ ਿੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਅਤੇ ਅਨੁ ਿਾਵਨਤ ਵਸਿਲਾਈ ਿੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਿੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਵਵਿੱਚ
ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈ।
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ਵਵਿੱਵਿਅਕ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਆਂ ਿੀ ਯੋਿਨਾ ਲਈ, ਵਿਨ੍ਾਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਚੀਨੀ
ਨਿੀ ਂ ਿੈ, ਨੂੰ ਿੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੋਂ ਸਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਿੈI ਵਸਿੱਵਿਆ ਵਬਊਰੋ (EDB) ਵਸਵਿਆ
ਤੋਂ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਿਕਸਿਾਂ ਲਈ ਿਰ ਸਕਲ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤਰ ਕਰਿਾ ਿੈ,
ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਬੋਲੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਿਾਵਤ ਆਵਿ ਸਾਿਲ ਿਨI
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 ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਿੀ ਯੋਿਨਾ, ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ, ਅਤੇ
ਿੁਲਾਂਕਣ ਵਵਿੱਚ ਿਾਰਗਿਰਸਨ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, EDB
ਵਨਰੂੰਤਰ ਵਵਵਭੂੰਨ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਿੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਵੇਂ ਵਕ "NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਉਪ੍ਕਰਣ" ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ
ਲਈ ਸੂੰਿਰਭ ਸਿਿੱਗਰੀ ਿਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ EDB
ਿੇ ਵੈਬਪ੍ੇਜ਼ 'ਤੇ ਅਪ੍ਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਵਨਰੂੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਿੱਪ੍ਡੇ ਟ
ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਿੋਰਨਾਂ ਵਵਿੱਚ, EDB ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਲਈ ਵਸਿੱਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਸਿਿੱਗਰੀ ਿਾ
ਇਿੱਕ ਸੈਿੱਟ ਵਤਆਰ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੀਆਂ ਪ੍ਾਠਪ੍ੁਸਤਕਾਂ, ਵਰਕਬੁਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਿੀ ਿਵਾਲਾ ਸਿਿੱਗਰੀ ਸਾਵਿਲ ਿੈ।
ਸਿਿੱਗਰੀ ਨੂੰ EDB ਵੈਿੱਬਪ੍ੇਿ 'ਤੇ ਅਿੱਪ੍ਲੋ ਡ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ
ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੂੰਵਡਆ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਵਸਿੱਿਨ ਅਤੇ ਵਸਿਾਨ ਿੀ
ਸਿਿੱਗਰੀ ਬਾਿ ਵਵਿੱਚ ਅਪ੍ਲੋ ਡ ਵਕਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਸਕਲ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਵਵਵਭੂੰਨ ਵਸਿਲਾਈ ਿੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਿੇ ਸੂੰਿਰਭ ਵਵਿੱਚ ਇਨ੍ਾਂ ਸਿਿੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਿੇ
ਿਨ।

ਸਕਲਾਂ ਲਈ ਫੂੰਵਡੂੰ ਗ ਸਿਾਇਤਾ ਵਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 ਸਾਲ 2014/15 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰ, EDB ਨੇ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੂੰਡ
ਿੇਣ ਵਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਿੇ ਸਰੋਤ,
ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈ ਵਿਸ
ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵਸਿੱਿਣ ਵਵਿੱਚ NCS ਿੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ
ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲਾਂ
ਵਵਿੱਚ ਵਸਿੱਿਣ ਿਾ ਫਰੇਿਵਰਕ ਵੀ ਸਾਵਿਲ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਸਿਲਾਈ
ਿੇ ਇਿੱਕ ਿਾਿੌਲ ਿੀ ਵਸਰਿਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਵਿਲ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਬਵਲਕ
ਸੈਕਟਰ ਿੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਵਸਡੀ
ਸਕੀਿ (DSS) ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ ਿੋ ਸਥਾਨਕ
ਪ੍ਾਠਕਰਿ (ਸਧਾਰਨ ਸਕਲ) ਿੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ 10 ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ
NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਾਸ ਸਕਲ 6 ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਵਿਲਾ ਵਿੂੰਿੇ ਿਨ, ਨੂੰ ਿਾਵਿਲ ਕੀਤੇ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਿੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $0.65 ਵਿਲੀਅਨ
ਤੋਂ $1.5 ਵਿਲੀਅਨ ਤਿੱਕ ਿਾ ਵਧੇਰੇ ਫੂੰਡ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਿਾਂਿਾ ਿੈ।
ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਸਧਾਰਨ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ , "NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ
ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ" ਿੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਸਿੱਿਣ ਿੀ ਕਾਰਗੁ ਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਿੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ,
ਵਸਿਲਾਈ ਿੇ ਟੀਵਚਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁ ਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਸਿੱਿਣ
ਿੇ ਵਵਵਭੂੰਨ ਤਰੀਵਕਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਿੇ ਢੂੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤ
ਿੁੂੰਿੀ ਿੈ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵਸਿੱਿਣ ਵਵਿੱਚ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਿੇ ਉਿੇਸ ਨਾਲ ਵਸਿਲਾਈ, ਅਲਿੱ ਗ ਤੋਂ
ਕਲਾਸ/ਸਿਿ ਵਸਿਲਾਈ, ਸਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੇ ਇਕਿੁਿੱਟਤਾ ਆਵਿ ਨੂੰ
ਉਵਚਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਸਕਲ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ
ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੁ-ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਿਾ
ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਵਭੂੰਨ ਨਸਲਾਂ ਿੇ ਸਿਾਇਕਾਂ ਨ ਵਨਯੁ ਕਤ ਕਰ ਸਕਿੇ
ਿਨ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਅਨੁ ਵਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ।
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 ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਤੁ ਲਨਾਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀ ਵਵਿੱਚ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ
(ਭਾਵ 1 ਤੋਂ 9 ਵਵਵਧਆਰਥੀ) ਨੂੰ ਿਾਵਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਸਕਲ ਅਤੇ
1 ਤੋਂ 5 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਵਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਸ ਸਕਲਾਂ ਿੇ
ਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਸਕਲ ਿੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਫਰੇਿਵਰਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਿੇ ਿਨ।
ਇਿ ਸਕਲ 2019/20 ਸਕਲ ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
$50,000 ਿੇ ਵਧੇਰੇ ਫੂੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਿਨ ਿੋ ਸਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਿ
ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਿੇ ਿਨ
 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵਸਿੱਿਣ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ
ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਿਾਿੌਲ ਿਾ ਵਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, 2020/21
ਸਕਲ ਸਾਲ ਤੋਂ, EDB ਨੇ 1 ਤੋਂ 9 NCS ਵਵਵਧਆਰਵਥਆਂ ਨੂੰ ਿਾਵਿਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 5 NCS ਵਵਵਧਆਰਵਥਆਂ ਨੂੰ ਿਾਵਿਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਸ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਫੂੰਵਡੂੰ ਗ ਿੋਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਵਕਿੱਤਾ ਿੈ
ਵਿਸਿੇ ਤਵਿਤ ਇਨ੍ਾਂ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਿਰ ਸਾਲ $0.15 ਵਿਲੀਅਨ ਿਾਂ $0.3
ਂ ਾ ਿੈ
ਵਿਲੀਅਨ ਤਿੱਕ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਧੇਰਾ ਫੂੰਡ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈਆ ਿਾਉਿ
। ਿੋ NCS ਵਵਵਧਆਰਵਥਆਂ ਿੇ ਿਾਵਿਲੇ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਿਾ ਿੈI
ਵੂੰਡ ਿੇ ਸੂੰਚਾਲਨ ਿੀ ਯੋਿਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਵਿੱਚ, ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਚੀਨੀ
ਭਾਸਾ ਿੇ ਭਰੇ ਿੋਣੇ ਿਾਿੌਲ ਿੇ ਉਪ੍ਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂੰਪ੍ਰਨ
ਂ ਾ ਿੈ ਿੋ ਸਕਲ
ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਵਿਤ ਵਕਿੱਤਾ ਿਾਉਿ
ਅਧਾਵਰਤ ਿਾਲਤਾਂ ਿੀ ਰੋਸਨੀ ਵਵਿੱਚ ਿੌਿਿਾ ਉਪ੍ਾਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਿ
ਕਰਿੇ ਿਨ । NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਵਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕਲਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੂੰਡਾਂ ਿੀ ਰਕਿ ਵੀ ਵਿਸਵਰਤ ਿਪ੍ਤਕਾਰ ਿੁਿੱਲ
ਸਚਕਾਂਕ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਲ-ਿਰ-ਸਾਲ ਿੇ ਸੂੰਚਲਨ ਿੇ ਸਕਲ ਸਾਲ /ਿਾਂ
ਵਸਵਲ ਸਰਵਵਸ ਅਿਾਇਗੀ ਸਿਾਯੋਿਨ ਿੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰ ਿੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਅਨੁ ਕਵਲਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿਾ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਵਵਕਾਸ
 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਿਲਾਈ
ਿੇ ਿੌਕੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਂਿੇ ਿਨ। ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੀ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਿੀ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, EDB ਵਨਰੂੰਤਰ ਵਵਵਭੂੰਨ
ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਵਵਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਆਯੋਵਿਤ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ,
ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੀ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਫਰੇਿਵਰਕ ਿੀ ਸਿਝ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਿੇ ਢੂੰਗਾਂ ਿੀ ਵਸਿਲਾਈ ਿੇਣ ਲਈ ਸਫਲ
ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਿਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਾਠਕਰਿ
ਿੀ ਯੋਿਨਾ, ਵਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਵਸਿਾਉਣ ਿੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਿੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕਲ ਆਧਾਵਰਤ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਸਿਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਲਾਂ ਆਵਿ
ਿਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਿੇ ਵਵਵਸਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਿਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।
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 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਿਿੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਿੀ
ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੀ ਪ੍ੇਸਵ
ੇ ਰ ਸਿਰਿੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸਾ ਫੂੰਡ ਅਧੀਨ
2014 ਤੋਂ “ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਵਾਧਾ ਗਰਾਂਟ ਸਕੀਿ
(ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਿਿੀ ਭਾਸਾ ਵਿੋਂ ਪ੍ੜ੍ਾਉਣਾ)” ਸੁਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਯੋਗ
ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ,
2019/20 ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰ, ਵਟਊਸਨ ਫੀਸ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਪ੍ੁਰਤੀ ਗਰਾਂਟ ਿਰ
ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਗਰਾਂਟ ਿਰ ਨੂੰ
$34,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $64,000 ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।
 EDB ਿੁਆਰਾ ਫੂੰਡ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਿੀ ਵਸਿੱਵਿਆ
ਯਨੀਵਰਵਸਟੀ ਿੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲਾ, 5-ਿਫਤੇ ਿਾ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਿ
"NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੀ ਵਸਿਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ੇਸੇਵਰ
ਵਵਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਣ ਪ੍ਿੱਤਰ", ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲਾਂ
ਵਵਿੱਚ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ
ਲਈ ਿਾਰੀ ਰਿੇਗਾ।
 ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਵਟਾਂਿਰੇ ਿੀ ਸੁਵਵਧਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਚੀਨੀ ਵਸਿਣ ਅਤੇ ਸੂੰਸਵਕਰਤੀ ਿੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਚੂੰਗੇ ਅਵਭਆਸ ਅਤੇ ਸਕਲ ਆਧਾਰਤ ਤਿਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ
ਂ ਾ ਿੈI ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਬਰਾਬਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਿਾਉਿ
ਿੌਕਾ ਆਯੋਗ ਿੇ ਸਵਿਿੋਗ ਨਾਲ ਇਿ ਸਿਝਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਵਵਿੱਚ
ਕਾਨਨ ਿਾ ਨਸਲ ਭੇਿਭਾਵ ਅਵਧਵਨਯਿ, ਵਨਯਿ 602 ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਆਰ
ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲਾਂ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਸਿਲੀਅਤ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੋ੍ ਸਾਿਨ ਿੇਣ ਿੇ ਲਈ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਲਾਂ
ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸਨ ਆਯੋਵਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਿੇ ਿਨI

ਸਕਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
 EDB ਵਵਵਭੂੰਨ ਸਕਲ-ਅਧਾਵਰਤ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਿੈ ਵਿਸ
ਵਵਿੱਚ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਸਕਲ ਅਧਾਵਰਤ ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਨੂੰ ਅਨੁ ਕਲ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਫਰੇਿਵਰਕ ਿਾ ਿਵਾਲਾ ਿੇ ਕੇ ਉਵਚਤ ਵਸਿੱਿਣ
ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਸਿਿੱਗਰੀ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਵਿਲ
ਿੈ। ਪ੍ੇਸਾਵਰ ਵਸਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ
ਤਿਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਿੀ ਸਿਲਤ ਿੁਆਰਾ, ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੀ ਪ੍ੇਸੇਵਰ
ਸਿਰਿੱਥਾ ਨੂੰ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨੀ
ਵਸਿੱਿਣ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਿਰ ਸਾਲ, ਸਕਲ
ਉਿਨਾਂ ਿੀਆਂ ਵਵਕਾਸ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਿੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਿਨ।
 2019/20 ਤੋਂ 2021/22 ਤਿੱਕ ਿੇ ਵਤੂੰਨ ਸਕਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱਚ, EDB NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਵਿਲਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲਾਂ
ਲਈ ਸਕਲ ਅਧਾਵਰਤ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਤੋਂ
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ਬਾਅਿ ਿੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਵਿਸਨ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਗ
ੇ ਾ। ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ
ਸਕਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਵਿੱਲ ਤਬਿੀਲੀ
ਿੀਆਂ ਿੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਤਬਰ 2019 ਵਵਿੱਚ ਸੁਰ ਿੋਈਆਂ, ਿੋ 2019/20 ਸਕਲੀ
ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਲ ਅਧਾਵਰਤ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ
ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਵਵਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਲਈ 8
ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ 16 ਸੈਕਡ
ੂੰ ਰੀ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਲ ਆਧਾਵਰਤ ਸਿਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿੇ ਿੋਏ ਇਿੱਕ ਿੋਰ ਸੇਵਾ 2020/21 ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ ਸੁਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਿੈ। 2020/21 ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ, ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਤੂੰਨ ਸਕਲ ਆਧਾਰਤ
ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਿੱਲ 36 ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ 16 ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਤੀਆਂ ਿਾਂਿੀਆਂ ਿਨI
ਭਵਵਿੱਿ ਿੇ ਕੂੰਿ
ਿਾ ਿੁਲਾਂਕਣ

 EDB ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਆਂ ਿੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਿੀ ਸਿੀਵਿਆ ਅਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਪ੍ਾਆਂ
ਵਵਿੱਚ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀ ਂ ਸਕਲ ਿੁਆਰਾ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ
ਵਸਿਲਾਈ ਿੇ ਉਿੇਸਾਂ, ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਿੀ ਯੋਿਨਾ, ਵਨਰਿੇਸਾਂ ਿੀ ਸਿਿੱਗਰੀ ਅਤੇ
ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਿੀਆਂ ਕਾਰਿਨੀਤੀਆਂ, ਭਾਸਾ ਿੀ ਵਨਪ੍ੁੂੰਨਤਾ ਅਤੇ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਸਿੱਿਣ ਿੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਰਪ੍ ਵਵਿੱਚ
ਵਸਿੱਿਣ ਲਈ ਯੋਗਿਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਾਂਗੇ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧ ਉਪ੍ਾਅ

 EDB ਵਿਿੱਸੇਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਵਚਾਰ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਿੱਰਥਨ
ਉਪ੍ਾਆਂ ਿੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਈ ਮਾਰਗਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ
ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੌਿਿਾ
ਉਪ੍ਾਅ

 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ
ਰਿੱਿਿੇ ਿੋਏ, ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਵਡਪ੍ਲੋ ਿਾ ਆਫ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪ੍ਰੀਵਿਆ
(HKDSE) ਵਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ, ਿਾਂ ਅਪ੍ਲਾਈਡ ਚੀਨੀ ਵਸਿੱਿਣਾ (NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) (ApL(C)), ਅਤੇ/ਿਾਂ ਅਿੱਗੇ ਿੀ ਪ੍ੜ੍ਾਈ ਅਤੇ
ਕੈਰੀਅਰ ਿੇ ਕੂੰਿਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ
'ਤੇ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਿਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਵਕਲਪ੍ਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ।
ApL(C)
 ਸਕਲੀ ਸਾਲ 2014/15 ਤੋਂ ਸੁਰ ਿੋ ਕੇ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਫਰੇਿਵਰਕ ਿੇ ਪ੍ਿੱਧਰ 1
ਤੋਂ 3 ApL(C) ਿੀ ਸੁਰਆਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ ਿੀ
ਪ੍ੜ੍ਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਿੇ ਕੂੰਿਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ
ਵਵਕਲਪ੍ਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਵਾਧ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਿਾਨ
ਕਰਿਾ ਿੈ। ApL(C) ਿੇ ਨਤੀਿੇ HKDSE ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਉਿੱਤੇ "ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਿੋਏ" ਅਤੇ "ਅੂੰਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ" ਵਿੋਂ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।
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ਵਵਕਲਵਪ੍ਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਯੋਗਤਾ
 ਵਵਕਲਪ੍ਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਿੇ
ਿਨਰਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (GCSE), ਅੂੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਿਨਰਲ
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਆਫ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਐਿਕੇਸਨ (IGCSE) ਅਤੇ ਿਨਰਲ
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਆਫ ਐਿਕੇਸਨ (GCE) ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਾਇਕ (AS)ਪ੍ਿੱਧਰ ਅਤੇ ਿੀਸੀਈ ਐਡਵਾਂਸਡ (A)-ਪ੍ਿੱਧਰ ਿੇ ਤਵਿਤ ਸਾਵਿਲ ਿਨ। ਇਸ
ਸਿੇਂ ਇਿਵਤਿਾਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ2
ਨੂੰ HKDSE ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ3 ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸਰਫ "ਸਬਵਸਡੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ
ਫੀਸ" ਅਿਾ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਿੈ।

2

3

ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਿ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਉਿ ਿਨ ਵਿਨ੍ਾਂ ਿਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿੀ ਿੈ (a) ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿੇ ਿੋਏ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ; ਿਾਂ
(b) ਸਕਲ ਵਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ, ਪ੍ਰੂੰਤ ਅਵਿਿਾ ਅਨੁ ਕਵਲਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਵਸਿਾਇਆ
ਿਾਂਿਾ ਿੈ ਿੋ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਬਿੁਵਗਣਤੀ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ' ਤੇ ਲਾਗ ਨਿੀ ਂ ਿੁੂੰਿਾ।
2019 ਤੋਂ 2021 ਤਿੱਕ HKDSE ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਲ ਿੇ ਉਿੀਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਫੀਸ ਿਾ 3
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿੇ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਉਪ੍ਾਅ ਿੇ ਨਾਲ, 2018/19 ਤੋਂ 2020/21 ਸਕਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿਸੇ ਗੈਰਸਥਾਨਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਲਈ ਿਾਿਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ “ਸਬਵਸਡੀ ਵਾਲੀ
ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਫੀਸ” ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਾਫ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀI
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ਿੋਰ
 NCS ਸਕਲ ਛਿੱਡਣ ਵਾਵਲਆਂ ਿੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ,
ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿੋਿ ਿੀ ਸਥਾਈ ਕਿੇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਵਿੱਚ
“ਸਕਲ ਛਿੱਡਣ ਵਾਲੇ NCS ਲਈ ਵੋਕੇਸਨਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਕੋਰਸ”
ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਿਵਰਕ ਿੇ ਪ੍ਿੱਧਰ 1 ਿਾਂ 2 'ਤੇ ਵਨਸਵਚਤ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ
ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਟਊਸਨ ਫੀਸ 'ਤੇ 85% ਤਿੱਕ ਿੀ
ਸਬਵਸਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ।
ਭਵਵਿੱਿ ਿੇ ਕੂੰਿ
ਿਾ ਿੁਲਾਂਕਣ

 ਯਨੀਵਰਵਸਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿੇਟੀ (UGC) ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਫੂੰਡ ਵਾਲੀਆਂ
ਯਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਿਾਤਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਵਸਵਲ ਸੇਵਾ ਵਵਿੱਚ ਵਨਯੁ ਕਤੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾਵਿਲੇ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਵਸ
ੇ
ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਕਲਪ੍ਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ApL(C) ਿਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੈ।

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧ ਉਪ੍ਾਅ

 ਯੋਗ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਿੋ ਵਕ HKDSE ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਲੈਂ ਿੇ
ਿਨ ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੱਧਰ 3 ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਨਿੀ ਂ ਪ੍ਿੁੂੰਚਿੇ, UGC- ਿੁਆਰਾ ਫੂੰਡ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਯਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਵਵੇਕ ਿੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਿਾਿਲਾ-ਿਰ-ਿਾਿਲਾ ਿੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਿਾਿਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਿੀਆਂ ਿਨ।

ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪਾਅ

ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿਣ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਿਰ
ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਿੇਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੀ ਵਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਿੋਰ ਿਜ਼ਬਤ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੇ ਉਿੇਸ ਨਾਲ,
2007 ਿੇ ਿਿੱਧ ਤੋਂ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਲ ਿੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ
ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਿੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਿੌਿਿਾ
ਉਪ੍ਾਅ

 ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿਣ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਿਰ (ਕੇਂਿਰ), ਇਿੱਕ ਤੀਸਰੀ
ਵਸਵਿਆ ਸੂੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਵਿਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਿੋ ਸਾਲ 2020/21 ਿੇ
ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਿੇ 20 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਪ੍ੇਸ ਕਰ
ਰਿੇ ਿਨ। ਕੇਂਿਰ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਿੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿੇ
ਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਿੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਸਿਿੱਰਥਨ ਲਈ ਵਰਕਸਾਪ੍ਾਂ
ਆਯੋਿਨ ਕਰਿੇ ਿਨ। ਿਾ
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 ਕੇਂਿਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾਵਿਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ
ਸਾਲ 2020/21 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 920 ਸੀ।
ਭਵਵਿੱਿ ਿੇ ਕੂੰਿ
ਿਾ ਿੁਲਾਂਕਣ

 ਸਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਿ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਅਤੇ
ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ ਵਰਕਸਾਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਵੇਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਿੇ
ਿਿੱਿੇਨਜ਼ਰ ਸਿੀਵਿਆ ਅਧੀਨ ਰਿੱਵਿਆ ਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੂੰਡ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਕਲਾਂ ਿੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿਣ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲ ਤੋਂ
ਬਾਅਿ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧ ਉਪ੍ਾਅ

 EDB ਿੌਿਿਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਧ 'ਤੇ
ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿਰ ਬਵਰਵਿੂੰਗ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਿ
ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਿਲਾਈ ਿੇ ਨਵੇਂ ਿਾਿੌਲ ਅਨੁ ਸਾਰ ਢਾਲਣ,
ਅਤੇ ਿੌਿਿਾ ਕਲਾਸ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਿੇਸ ਿੇ ਿਾਵਧਅਿ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਨ, ਿੁਿੱਿ ਪ੍ੜਾਅ 1 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿੋ
ਵਸਿੱਵਿਆ ਿੈ ਉਸਨੂੰ ਯਾਿ ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੁਿੱਿ ਪ੍ੜਾਅ 2 ਵਵਿੱਚ
ਤਬਿੀਲ ਿੋਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

ਿੌਿਿਾ
ਉਪ੍ਾਅ

 2007 ਿੀ ਗਰਿੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰ, ਨਵੇਂ ਿਾਿਲ NCS ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 1
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 4-ਿਫਵਤਆਂ ਿੇ ਸਿਰ ਬਵਰਿੱਵਿੂੰਗ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਿ ਨੂੰ
NCS ਿੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ।
 ਸਾਲ 2013 ਿੀਆਂ ਗਰਿੀਆਂ ਿੇ ਸੁਰ ਿੋਏ, ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਿ ਿੌਰਾਨ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਿਾਣ ਿੀ
ਆਵਗਆ ਿੇ ਕੇ ਸਿਰ ਬਵਰਵਿੂੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਵਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ,
ਤਾਂ ਉਿ ਚੀਨੀ ਿਾ ਸਿਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਨ।
 2020/21 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 210 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ
ਅਤੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ 30 ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਿ ਵਵਿੱਚ ਵਿਿੱਸਾ
ਵਲਆ।

ਭਵਵਿੱਿ ਿੇ ਕੂੰਿ
ਿਾ ਿੁਲਾਂਕਣ

 ਸਿਰ ਬਵਰਵਿੂੰਗ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਿ ਿੀ ਸਿੀਵਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ
ਿਾਂਿੀ ਿੈ।

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧ ਉਪ੍ਾਅ

 EDB ਸਿਰ ਵਬਰਵਿੂੰਗ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਿ ਿਾ ਆਯੋਿਨ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ।
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ਵਵਸੇਸ ਵਵਿੱਵਿਅਕ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਵਾਲੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਗਰਾਂਟ
ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੌਿਿਾ
ਉਪ੍ਾਅ

 2019/20 ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰ, EDB ਪ੍ਬਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਿੇ ਸਧਾਰਨ
ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ ਅਤੇ DSS ਸਕਲ ਿੋ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ SEN ਨਾਲ ਿਾਵਿਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ
ਆਵਰਤੀ ਨਕਿ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਿੈ ਵਿਸਨੂੰ ਿਾਸ ਵਸਵਿਆ ਿਰਰਤਾਂ
(SEN) ਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ
(ਗਰਾਂਟ) ਵਿੋਂ ਿਾਵਣਆ ਿਾਂਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਿਨਾਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਿਕ, ਸੂੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਾਵਿਕ ਸਿਾਇਤਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬਤ ਕਰਨ
ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਵਸਿਲਾਈ
ਪ੍ੜਾਆਂ ਿੇ ਅਨੁ ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕਲ ਿੀ ਵਜ਼ੂੰਿਗੀ ਵਵਿੱਚ ਏਕੀਵਕਰਤ
ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।
 ਿਰੇਕ ਸਕਲ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਲ SEN NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਿੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਤੂੰਨ-ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਵਿਤ ਵੂੰਵਡਆ ਿਾਂਿਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਗਰਾੂੰਟ ਿੀਆਂ ਿਰਾਂ ਿਰ ਸਾਲ ਕੂੰਪ੍ੋਿੀਟ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਿੁਿੱਲ ਸਚਕਾਂਕ ਵਵਿੱਚ
ਤਬਿੀਲੀ ਿੇ ਿੁਤਾਬਕ ਵਵਵਸਵਥਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਿੀਆਂ ਿਨ। ਸਾਲ
2020/21 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ, SEN ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 9 NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਲ ਲਈ $100,700; 10 ਤੋਂ
25 ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ $201,400; ਅਤੇ 26 ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ $302,100 ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਂਿੇ ਿਨ।
 ਸਕਲ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਿੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਵਸਿੱਿਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ,
ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਿੀ ਸਿਿੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਾਇਕਾਂ ਿੀ ਸਰਵਿਨਕ ਅਤੇ ਲਚਕਿਾਰ ਤੈਨਾਤੀ , NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੂੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਵਿਿੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁ ਵਾਿ
ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਖ਼ਰੀਿ, ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਾਵਿਕ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਤਿਕ ਪ੍ਰਬਧ
ੂੰ ਨ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਆਵਿ ਿਾ ਸੂੰਗਰਿ ਕਰ
ਸਕਿਾ ਿੈI

ਭਵਵਿੱਿ ਿੇ ਕੂੰਿ
ਿਾ ਿੁਲਾਂਕਣ

 ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪ੍ੜਾਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਨੁ ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ
ਲਈ, EDB ਿਾ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਸਟਾਫ ਵਾਧ ਸਰੋਤਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀ ਸਿਝ ਬਾਰੇ
ਉਵਚਤ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਿੀ ਅਸਰਿਾਰ
ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਲਾਿ ਿੇਣ ਲਈ ਸਕਲਾਂ ਿਾ ਬਾਕਾਇਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰਿਾ ਿੈ।

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧ ਉਪ੍ਾਅ

 EDB ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਵਟਾਂਿਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝਿ
ੇ ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਵਿਤ
ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ, ਵਨਰੂੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪ੍ਾਆਂ ਿੀ ਸਿੀਵਿਆ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਥੇ ਜ਼ਰਰੀ ਅਤੇ ਸੂੰਭਵ ਿੈ ਸੁਧਾਰ ਿੇ ਉਪ੍ਾਆਂ ਿੀ ਤਿਵੀਜ਼
ਕਰੇਗਾ।
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ਸੈਕੇੂੰਡਰੀ ਪ੍ਧਰ ਤੇ NCS ਵਵਵਧਆਰਵਥਆਂ ਲਈ ਿੀਵਨ ਿੀ ਯੋਿਨਾਬੂੰਿ ਵਸਵਿਆ ਗਵਤਵਵਵਧਆਂ
ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨਾ
ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ



ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਪ੍ਧਰ ਤੇ NCS ਵਵਵਧਆਰਵਥਆਂ ਿੀ ਕੈਰੀਅਰ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ
ਸਿਝਣ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਵਰਅਰ ਿੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਿੀਆਂ
ਗਵਤਵਵਵਧਆਂ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਿੇ ਤਿਰਬੇ ਿੇ ਿੌਵਕਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਰੇ
ਅਵਧਐਨ ਿੇ ਰਸਿੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਨਣਾ

ਿੌਿਿਾ ਉਪ੍ਾਅ



2018/19 ਸਕਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਕਰਿੀਆਂ, EDB ਨੇ ਇਿੱਕ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਪ੍ਧਰ ਤੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਕੈਰੀਅਰ ਿੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਿੀਆਂ ਗਵਤਵਵਵਧਆਂ ਿਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ
ਵਕਿੱਤਾ ਿੈ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਿਾ ਿੌਰਾ,
ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿਾ ਿੌਰਾ, ਕਾਰਿ ਤਿਰਬੇ ਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਆਵਿ
ਸਾਿਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ
ਿਾਨੂੰ ਚੌਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਨਿੱ ਿੀ ਟੀਚੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਭਵਵਿ ਿੀ ਯੋਿਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਿਿ ਵਿਲ ਸਕੇI ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ
ਵਵਿੱਚ ਵਿਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਕਲਾਂ ਨੇ NCS ਵਵਵਧਆਰਵਥਆਂ ਿੇ
ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਿਨ ਤਾਂ ਿੋ NCS ਵਵਵਧਆਰਵਥਆਂ ਨੂੰ ਿੀਵਨ ਯੋਿਨਾਬੂੰਿ
ਵਸਿਲਾਈ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿੀ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇI

ਭਵਵਿੱਿ ਿੇ ਕੂੰਿ ਿਾ
ਿੁਲਾਂਕਣ



EDB ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਿਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ
ਂ ਾ ਿੈ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪ੍ਨਾਉਿ
ਗਵਤਵਵਵਧਆਂ ਿੇ ਲਾਗ ਿੋਣ ਿਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਿਨ ਲਈ ਵਿਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਸਕਲਾਂ ਿਾ ਵਨਯਿਤ ਿੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਵਿਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰਰਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ਿੀ ਸਵਿਵਿਯਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ
ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਿੁਆਰਾ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਪ੍ੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾI

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧ
ਉਪ੍ਾਅ



EDB ਸਿੀਵਿਆ ਨਤੀਵਿਆਂ ਿੇ ਸੂੰਿਰਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਾਰ ਿ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾI
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ਜਲਦੀ ਅਨੁ ਕਲਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੌਿਿਾ
ਉਪ੍ਾਅ

 NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਿੈ ਵਕ ਉਿ NCS

ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਿੁਿੱਿ ਧਾਰਾ ਿੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ
ਸੁਚਾਰ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਿੇ ਅਨੁ ਕਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਿਾਿੌਲ ਿੇ ਿਲਿੀ ਸਾਿਿਣੇ
ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ4 ਵਵਿੇ ਭੇਿਣ।

ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ

 ਸਕਲ ਅਧਾਵਰਤ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਸਿਾਉਣ ਲਈ
ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੀ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਸਿਰਿੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਵਵਿੱਚ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਸੁਚਾਰ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਿੀ ਸਿਲਤ ਲਈ
ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨ ਸਿਾਇਤਾ ਿੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਿੀਆਂ ਿਨ।
ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿਣ ਅਤੇ
ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਿੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਵਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੀ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਸਿਰਿੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋ ਟੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਵਵਕਾਸ
ਬਾਰੇ ਸੈਿੀਨਾਰ/ਵਰਕਸਾਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਿਅਕ ਵਵਵਭੂੰਨਤਾ ਿਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ
ਿੈ।

 EDB 2019/20 ਤੋਂ 2021/22 ਤਿੱਕ ਿੇ ਵਤੂੰਨ ਸਕਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱਚ NCS

ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਿਲਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਤੋਂ
ਬਾਅਿ ਿੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕਲ ਅਧਾਵਰਤ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਚਾਵਲਤ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ। ਅਤੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਵਿੱਲ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਿੋ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕਰਿਵਾਰ ਅਕਤਬਰ ਅਤੇ ਨਵੂੰਬਰ 2019 ਵਵਿੱਚ ਸੁਰ ਿੋਈ, ਿੋ 2019/20 ਅਤੇ
2020/21 ਿੇ ਿਰ ਇਿੱਕ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ 28 ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਸਕਲ
ਅਧਾਵਰਤ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਿੈ।

ਿੋਰ

 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਿੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਵਜ਼ਲ੍ ਾ-ਅਧਾਵਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ
ਿੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਰਾਿੀ ਂ ਚੀਨੀ ਵਸਿੱਿਣ ਲਈ
ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ।

 ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿੇ ਿਾਿਲੇ ਿੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵਿੱਚ, NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱਚ ਸਿਰਵਪ੍ਤ ਬਰੀਵਫੂੰਗ ਸੈਸਨ (ਜ਼ਰਰਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਨਸਲਾਂ
ਿੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਵਆਵਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇ ਨਾਲ) ਆਯੋਵਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਿੇ ਿਨ।
ਇਸ ਿੌਰਾਨ, ਅਸੀ ਂ ਗਰਵਿ ਿਾਿਵਲਆਂ ਿੇ ਵਵਭਾਗ ਿੁਆਰਾ ਫੂੰਡ ਕੀਤੇ ਿਾਤੀ ਿੀ
ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਰੀਵਫੂੰਗ
ਸੈਸਨ ਵੀ ਆਯੋਵਿਤ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਇਸ ਉਿੇਸ ਨਾਲ ਵਕ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ
ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਤਿੱਕ ਵਬਿਤਰ ਪ੍ਿੁੂੰਚ ਕਰਨ ਿੇ ਿਿੱਿੇਨਜ਼ਰ, ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ
ਿਾਿਲੇ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਿੀ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਸਿਝ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਿੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰ ਿਾਿੌਲ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ
ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ੜ੍ਨ ਿਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ।

4

ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਕਿ-ਬਾਲ ਕੇਅਰ ਕੇਂਿਰ ਅਤੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ “ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ” ਵਕਿਾ ਿਾਂਿਾ ਿੈ।
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ਭਵਵਿੱਿ ਿੇ ਕੂੰਿ
ਿਾ ਿੁਲਾਂਕਣ

 ਖ਼ਾਸਕਰ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਸਿੱਿਣ ਬਾਰੇ ਸਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ

ਕੀਤੇ
ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਧ ਉਪ੍ਾਅ

 2017/18 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰ, ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਸਿੱਵਿਆ ਨੀਤੀ ਿੇ ਲਾਗ

ਂ ਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ ਅਤੇ
ਲਈ EDB ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਿੇ ਵਵਕਾਸ ਿੇ ਿੌਰੇ ਕਰਵਾਉਣ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁਿੱਪ੍ ਇੂੰਟਰਵਵਊ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਿੇਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਵਵਵਭੂੰਨਤਾਵਾਂ ਿੇ ਚੂੰਗੇ ਅਵਭਆਸਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਵਿਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਿੋਣ ਨਾਲ, ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਿੀ ਤਨਿਾਿ ਿੀ ਤੁ ਲਨਾ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ
ਗਰਾਂਟ ਅਿੱਠ ਿਾਂ ਵਿੱਧ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019/20 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ
ਤੋਂ, ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਿਾਵਿਲ ਿੋਏ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਿੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਸਿੱਵਿਆ ਸਕੀਿ ਵਵਿੱਚ ਸਾਵਿਲ ਿੋਣ ਲਈ 5-ਪ੍ਿੱਧਰੀ
ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਿੈ। ਇਿੱਕ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਾਵਿਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਗਰਾਂਟ ਿੀ
ਿਰ ਵਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਿੁਿੱਗਣੀ ਿੁੂੰਿੀ ਿੈ। ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ
ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੇ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਵਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ
ਿਾਂਿਾ ਿੈ।

NCS ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਹਪਆਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

 ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾ ਉਿੇਸ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ
ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਵਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਿੁਿੱਿ ਵਸਿੱਵਿਆ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਵਸਿੱਵਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਵਵਿੱਚ ਿਿਿ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਅਤੇ
NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸਵਚਤ ਸਕਲ ਪ੍ਸੂੰਿ ਿੀ ਚੋਣ ਵਵਿੱਚ
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਿੈ।

ਿੌਿਿਾ
ਉਪ੍ਾਅ

NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੀਆਂ ਸਕਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
 EDB NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ
ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਅਵਿਿੇ ਸਕਲ ਵਵਿੱਚ
ਪ੍ੜ੍ਾਉਣ ਿਾ ਪ੍ਰਬਧ
ੂੰ ਕਰਨ ਿੋ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਿਾ ਭਰਪ੍ਰ ਿਾਿੌਲ ਪ੍ਰਿਾਨ
ਕਰਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀ ਚੀਨੀ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਵਵਿੱਚ ਏਕੀਵਕਰਤ ਿੋਣ ਿੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। EDB ਨੇ ਗੈਰਨਾਿਜ਼ਿ "ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਕਲਾਂ" ਨੂੰ ਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਚੀਨੀ ਿੀ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਸਿਿੱਰਥਨ ਪ੍ਰਤੀ ਿਾਗਰਕਤਾ
ਪ੍ੈਿਾ ਕਰਨ ਿੇ ਿਿੱਿੇਨਜ਼ਰ 2013/14 ਸਕਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਿਜ਼ਿ
"ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਕਲ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ5 ਿਤਿ ਕਰ ਵਿਿੱਤੀ ਿੈ। ਵਬਿਤਰ ਿੋਏ
ਸਿਿੱਰਥਨ ਉਪ੍ਾਆਂ ਿੇ ਲਾਗ ਿੋਣ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਿੀ ਪ੍ੇਸਕਸ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਤਕ

5

2006/07 ਤੋਂ 2012/13 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ, ਸਕਲ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਇਿੱਕ ਵਵਆਪ੍ਕ ਸਿਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿੇ ਿੋਏ, NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ
ਿੀ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾ ਤਿਰਬਾ ਰਿੱਿਿੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਕਲ ਅਧਾਰਤ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਆਂ ਨੂੰ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ EDB ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਿਾਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਤਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਿਿੇ ਸਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਵਵਸੇਸ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਿ ਸਕਲ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ
"ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਕਲ" ਵਿੋਂ ਿਾਣੇ ਿਾਂਿੇ ਸੀ ।

12

ਿੇਤਰ ਅਤੇ DSS ਸਕਲਾਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਸਾਲ 2013/14 ਿੇ
ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ 590 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2020/21 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ
ਕਰੀਬ 650 ਿੋ ਗਈ ਿੈ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਕੁਿੱਲ ਵਿਲਾ ਕੇ 70% ਸਕਲ ਸਾਵਿਲ
ਂ ਾ ਿੈ ਵਕ ਨਵੇਂ ਸਿਿੱਰਥਨ ਢੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਾਆਂ ਨੇ NCS
ਿਨ। ਇਿ ਿਰਸਾਉਿ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੀਆਂ ਸਕਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵਿਿੱਤਾ ਿੈ।

ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਪ੍ਰਸਾਰ
 ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ੈਕੇਿ: ਿਾਂਗਕਾਂਗ
ਵਵਿੱਚ ਵਸਿੱਵਿਆ ਲਈ ਤੁ ਿਾਡੀ ਗਾਈਡ (ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੈਕੇਿ) ਚੀਨੀ ਅਤੇ
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱਚ ਵਭੂੰਨ-ਵਭੂੰਨ ਨਸਲਾਂ ਿੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਨੁ ਵਾਿ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਕਾਵਸਤ ਿੋਈ ਵਿਸਨੂੰ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਿੇਤਰੀ
ਵਸਿੱਵਿਆ ਿਫਤਰਾਂ, ਸਕਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਵੂੰਡ ਿੇ ਭਾਗ, ਅਤੇ EDB ਿੇ
ਪ੍ਲੇ ਸਿੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਭਾਗ, ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਵਲ੍ ਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂਅਵਧਆਪ੍ਕ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਿੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸਨਾਂ, ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਿੇ ਿਣੇਪ੍ਾ
ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਸਿਤ ਕੇਂਿਰ, ਨਸਲੀ ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀਆਂ ਲਈ ਿਾਂਚ ਕੇਂਿਰ ਅਤੇ
ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰ ਗਰਵਿ ਿਾਿਲੇ ਵਵਭਾਗ, ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਕੌਂਸਲੇ ਟ ਿੇ
ਿਨਰਲ ਿੁਆਰਾ, NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ
ਸਿਾਇਤਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।
 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੇ
ਨਾਲ ਵਵਵਭੂੰਨ ਨਸਲਾਂ ਿੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਨੁ ਵਾਿ ਿੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਵਸਤ
ਸਾਰੀ ਢੁਕਵੀ ਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 1 ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ 1 ਵਵਿੱਚ
ਿਾਿਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧ, ਅਤੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਵਿੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਲਈ
ਘਰੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੇਤ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਿੈ।
 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸਿਿੱਰਥਨ ਉਪ੍ਾਆਂ ਤੋਂ ਿਾਣੁ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਸਿੇਂ ਵਵਆਵਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਵਪ੍ਤ ਬਰੀਵਫੂੰਗ
ਸੈਸਨ ਵਸਿੱਿਣ ਿੇ ਫਰੇਿਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਸਿੇਤ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਿੇਤਰ
ਿੇ ਸਕਲਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 1 ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ 1 ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧ
ਆਯੋਵਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਿੇ ਿਨ। ਬਰੀਵਫੂੰਗ ਸੈਸਨਾਂ ਿੀ ਸਿਿੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ EDB ਿੇ
ਵੈਬਪ੍ੇਜ਼ 'ਤੇ ਅਪ੍ਲੋ ਡ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।
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 ਸਾਲ 2015/16 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ, K3 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ੜ੍
ਰਿੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਅਸਾਨ ਪ੍ਿੁੂੰਚ
ਲਈ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਸਕਲ ਿੁਆਰਾ ਵੂੰਡਣ ਲਈ ਿੋਿਸਕਲ ਸਵਿਿੋਗ ਸਵਿਤੀ (CHSC) ਨੇ ਸਕਲ ਪ੍ਰਫ
ੋ ਾਈਲਾਂ ਿੇ ਛਪ੍ੇ ਿੋਏ
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤਾ।, 2018/19 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ,
NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਕਲ ਿੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਵਿੱਚ “NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਸਿੱਵਿਆ
ਸਿਾਇਤਾ” ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਰਾ ਕਾਲਿ ਿੋਵੜਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਿਨਤਕ ਿੇਤਰ ਿੇ
ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕਲ ਅਤੇ DSS ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੇਂਡਰੀ
ਸਕਲ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਿਲ ਕਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੂੰਡ
ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿੇ ਿਨ, ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਚੀਨੀ
ਵਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਸਿੱਿਨ ਿਾ ਭਰਪ੍ਰ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਅ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਿੀ ਿਰਰਤ
ਿੁੂੰਿੀ ਿੈI ਸਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ CHSC ਵੇਬਪ੍ੇਜ਼ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਿੀ
ਸੂੰਸਕਰਣ ਵਵਿੱਚ ਅਪ੍ਲੋ ਡ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਿੈI 2019/20 ਿੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਸਰ, EDB ਨੇ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਸਕਲ ਿੀ ਿਰਰਤ ਿੇ ਿੁਤਾਬਕ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ
ਸਿਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਆਂ ਿੀ ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ
ਸਾਵਿਲ ਕੀਤੇ ਕਾਲਿ ਨੂੰ ਿੋਰ ਵਧਾ ਵਿਿੱਤਾ ਿੈ।

ਸੂੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਵਧਾਿਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੋਰ ਉਪ੍ਾਅ
 NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਵਸਿੱਵਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਿਝਾਉਣ
ਲਈ
ਇਿੱਕ
ਸਿਰਵਪ੍ਤ
ਵੈਬ
ਿੱ ਪ੍ੇਿ
(https:।www.edb.gov.hk/ncs) ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।
 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ੁਿੱਛਵਗਿੱਛ ਲਈ, ਪ੍ੁਿੱਛਵਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਿੇ ਉਿੇਸ ਨਾਲ, ਿੁਲਾਈ 2010 ਤੋਂ ਿੌਟਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਸਿੇਂ ਵਵਆਵਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਿਣ, EDB ਅਤੇ ਿਾਤੀ ਿੀ ਘਿੱਟ
ਵਗਣਤੀ ਿੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਿਭਾਵ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਕੇਂਿਰ, ਸਰਕਾਰ
ਿੁਆਰਾ ਫੂੰਡ ਕੀਤੀ NCS ਆਬਾਿੀ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਿਰ, ਿੀ
ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ।
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ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਲਾ
 ਿਿੋਂ ਵਕ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਿਾਿਲਾ ਸਕਲਅਧਾਵਰਤ ਿਾਰੀ ਿੈ, ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਯਾਿ ਵਿਵਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ
ਵਬਨੈ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀ ਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੋਵਾਂ
ਵਵਿੱਚ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵਿੱਚ, EDB
ਨੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਸੂੰਿਰਭ ਲਈ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੇ ਿੁਭਾਸੀਏ
ਟੈਂਪ੍ਲੇ ਟਸ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਿਨ।
 ਸਕਲ ਿੇ ਵੈਬਪ੍ੇਿਾਂ ਿੇ ਿੋਿਪ੍ੇਿ ਨੂੰ ਬਰਾਉਜ਼ ਕਰਿੇ ਸਿੇਂ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਿਲਤ
ਲਈ , EDB ਨੇ ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਿ ਵਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਿੈਿੋਰੂੰਡਿ
ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਸਕਲ ਿੇ ਵੈਬਪ੍ੇਿਾਂ ਿੇ ਿੋਿਪ੍ੇਜ਼ 'ਤੇ ਇਿੱਕ
ਆਈਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਿਾਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੂੰਿੇਸ ਿੇਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੇ ਢੁਕਵੀ ਂ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਬਰਾਉਜ਼ ਕਰਨ ਿੀ ਪ੍ਰਿੁਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਿਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਚਾਿੁੂੰਿੇ ਿਾਂ ਵਕ
ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕਲ ਿੇ ਵੈਬਪ੍ੇਿਾਂ ਤੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ
K1ਿਾਵਿਲਾ ਵਵਵਸਥਾ ਤੇ EDB ਵੈਬਪ੍ੇਿ ਿੇ ਅੂੰਗਰੇਿੀ ਸੂੰਸਕਰਣ ਿੇ
ਵਲੂੰ ਕ ਅਤੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਸਿ-ਬਾਲ-ਿੇਿਭਾਲ
ਕੇਂਿਰ ਿੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਿੇ ਵੈਬਪ੍ੇਿ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਵਿਾਣ
ਵਾਲੇ ਵੈਬਪ੍ੇਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਵਾਣI ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਸਕਲ ਿੇ
ਵੈਬਪ੍ੇਿਾਂ ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਵਵਿਾਣ ਲਈ ਯਾਿ ਿਵਾਇਆ ਿਾਂਿਾ ਿੈ
ਵਕ NCS-ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਇੂੰਟਰਵਵਊ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਜ਼ਰਰਤ ਿੋਣ 'ਤੇ
ਵਵਆਵਿਆ ਿਾਂ ਅਨੁ ਵਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਿੀ ਿੈ, ਿਾਂ
ਸੂੰਚਾਰ ਿੀ ਸਿਲਤ ਲਈ ਿਾਪ੍ੇ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਸਤੇਿਾਰ
ਿਾਂ ਿੋਸਤ ਿੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਿੇ ਿਨ। ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਸਕਲ ਿੇ
ਵੈਬਪ੍ੇਿਾਂ ਤੇ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸਕਲ ਿੇ ਸਵਿਿੋਗ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ,
NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ ਪ੍ੁਛਵਗਛ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਈਿੈਲ
ਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾI
 ਸਕਲਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੇ ਸੂੰਿਰਭ ਲਈ ਿਰ
ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ 'ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ
ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਕਿ-ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਿਰ ਸਾਲ
ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੋਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਿੈ। 2018 ਤੋਂ
ਸੁਰ, ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਿ "NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਸਿਾਇਤਾ", ਉਿਨਾਂ ਿੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ
ਸਿਾਇਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਿਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।
 ਸਤੂੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸੁਰ ਕਰਵਿਆਂ, EDB ਨੇ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ
ਲਈ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੁਿੱਛਵਗਿੱਛ ਨੂੰ ਸੌਿਾ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਾਟਲਾਈਨ (ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ: 2892 6676)
ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿੈ।
 ਆਪ੍ਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵਵਿੱਚ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ
15

ਿੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਵਚੂੰਤਾ ਜ਼ਾਵਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤੇ ਸਕਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਲੀਅਤ
ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਨਸਲਾਂ ਿੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ
ਵਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕਊ ਕਾਰਡਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਸਿਿ
ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।
 NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੇ ਸੂੰਿਰਭ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਿੱਗਰੀ
ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਪ੍ਰਚੇ, ਪ੍ੋਸਟਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਿ ਅਤੇ “ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿੇ
ਿਾਿਲੇ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰੇਸਨ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ” 'ਤੇ
ਿਾਰਗਿਰਸਨ ਨੋਟਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਟੈਲੀਵਵਜ਼ਨ ਘੋਸਣਾਵਾਂ ਿੇ
ਉਪ੍ਵਸਰਲੇ ਿ ਿਾ ਵਵਵਭੂੰਨ ਨਸਲਾਂ ਿੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਨੁ ਵਾਿ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਿੈI
 NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ
ਨੈਟਵਰਕ ਿਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਿੇ ਵਵਚਾਰ ਨਾਲ ਵਵਵਭੂੰਨ ਨਸਲਾਂ ਿੇ ਸਿਿਾਂ
ਿੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂੰਿੇਪ੍ ਸੈਸਨ ਿਾ ਆਯੋਿਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਸੀ । ਬਰਾਬਰ
ਿੌਕੇ ਿੀ ਕਵਿਸਨ ਨੂੰ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਿਲੇ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਿੌਵਕਆਂ ਲਈ
ਬਰੀਫ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਿਾਂਿਾ ਿੈ।
 ਿੇਕਰ ਵਵਅਕਤੀਗਤ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਿਾਿਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਵਵਿੱਚ
ਂ ੀ ਿੈ, EDB ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਸਿੱਵਿਆ ਯੋਿਨਾ
ਿੁਸਵਕਲ ਆਉਿ
(Scheme-KGs) ਵਵਿੱਚ ਸਾਵਿਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਉਵਚਤ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ ਵਿਸ ਿੇ ਅਿੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਿਾਲੀ ਿਨ।
 ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਿਾਂਿੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿੇ ਟੈਂਪ੍ਲੇ ਟ ਸਰਕਲਰਾਂ ਿਾ
ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਵਵਭੂੰਨ ਨਸਲਾਂ ਿੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ
ਅਨੁ ਵਾਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਵਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ
ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਸੂੰਚਾਰ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਿੇਣ
ਲਈ EDB ਿੇ ਵੈਬਪ੍ੇਜ਼ ਤੇ ਅਪ੍ਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈI
ਭਵਵਿੱਿ ਿੇ ਕੂੰਿ ਿਾ
ਿੁਲਾਂਕਣ

 EDB NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਸਿੱਵਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇ ਸਿਰਵਪ੍ਤ
ਵੈਿੱਬਪ੍ੇਿ ਨੂੰ ਅਨੁ ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿੇਗਾ। ਢੁਕਵੀ ਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੇ
ਪ੍ਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰਰੀ ਿੋਣ 'ਤੇ ਅਿੱਪ੍ਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EDB
ਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਿੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਿੀ ਸੂੰਸਕਰਣ ਿੀ
ਸਿਿੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਪ੍ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ NCS
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੇ ਸੂੰਿਰਭ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਸਕਲ ਅਧਾਰਤ
ਸਿਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਆਂ ਿੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਵਵਿੱਚ NCS ਵਵਵਧਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ
ਵੈਿੱਬਪ੍ੇਿਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇ ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰਿਾ
ਿੈ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧ
ਉਪ੍ਾਅ

ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ
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 2020/21 ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ, EDB ਨੇ NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ
ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ, ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਿੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸੂੰਸਥਾ ਿੀ
ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਅਵਭਭਾਵਕ ਵਸਵਿਆ ਗਲਬਾਤ ਸਿ
ਪ੍ਰਿਰ੍ਸਨੀ ਅਤੇ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਗਵਤਵਵਵਧਆਂ ਸਾਿਲ ਿਨI ਤਾਂ ਿੋ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ
ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀ ਵਸਿੱਿਣ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿੇਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਬਿੱਵਚਆਂ
ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ ਿੁਿਾਰਤ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰਕੇ
ਿਿਿ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧ
ਵਧੇਰੇ ਿਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਵਵਆਪ੍ਕ ਸਿਝ ਪ੍ਾਨ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਵਿਲੇ ।

ਸੂੰਚਾਰ ਿੀ ਸਿਲਤ
 Scheme-KGs ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕਲ ਿੇ ਵੈਬਪ੍ੇਿਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਿੀ
ਿੋਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲਾਂ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਵਪ੍ਆਂ ਿੇ ਿਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਿੈ, 2020/21 ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ, EDB ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ Scheme-KGs
ਨੂੰ ਇਿੱਕ-ਬਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੁਧਾਰ ਗਰਾੂੰਟ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈI ਸਾਵਰਆ
Scheme-KGs ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਿੀ ਿੋਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲ ਿੀ ਬੁਵਨਆਿੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੇਣੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲ ਿਾ ਇੂੰਟਰੋਡਕਸਨ, ਿਾਿਲੇ ਿੇ
ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸਕਲ ਫੀਸ, NCS ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸਕਲ ਿੀ
ਸਿਾਇਤਾ ਆਵਿ ਸਾਿਲ ਿਨI ਸਕਲਾਂ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵੈਬਪ੍ੇਿਾਂ ਿੇ ਵਾਧੇ ਲਈ
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, EDB ਨੇ ਿਰੇਕ ਸਕਲ ਨੂੰ $10,000 ਿੀ ਗਰਾੂੰਟ
ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈI ਵਿਿੜੇ ਸਕਲ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਿੀ ਿੋਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ
ਵੈਬਪ੍ੇਿਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿੇ ਿਨ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ $20,000 ਿੀ
ਗਰਾੂੰਟ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈI
ਪੁੱਛਹਗੱਛ
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿੌਿਿਾ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਉਪ੍ਾਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁਿੱਛਵਗਿੱਛ ਲਈ,
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੇਠ ਵਿਿੱਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਿੀ ਂ ਸਿਾਇਕ ਵਸਿੱਵਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (ਵਸਿੱਵਿਆ ਕਵਿਸਨ) ਨਾਲ
ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ –
ਨਾਿ
ਔਿਿਾ

:
:

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ.
ਫੈਕਸ ਨੂੰ.
ਈ - ਿੇਲ
ਡਾਕ ਪ੍ਤਾ

:
:
:
:

Ms Candy LAI / Mr Kelvin CHEUNG
ਸਿਾਇਕ ਵਸਵਿਆ ਅਫਸਰ (ਵਸਵਿਆ ਕਿੀਸਨ)1/
ਸਿਾਇਕ ਵਸਵਿਆ ਅਫਸਰ (ਵਸਵਿਆ ਕਿੀਸਨ)2
3509 8569 / 3509 8572
2537 4591
aeoec1@edb.gov.hk / aeoec2@edb.gov.hk
7/F, East Wing, Central Government Offices, 2 Tim Mei
Avenue, Tamar, Hong Kong
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