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ਸਕੂਲੀ ਵਰ� ੇ2023/24 ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ
K1 ਕਲਾਸ� ਲਈ ਦਾਿਖਲਾ ਪ�ਬੰਧ ਫਲੋ-ਚਾਰਟ

ਸਕੂਲੀ ਵਰ� ੇ2023/24 ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ
K1 ਕਲਾਸ� ਲਈ ਦਾਿਖਲਾ ਪ�ਬੰਧ ਫਲੋ ਚਾਰਟ

ਜੇਕਰ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਿਖਲੇ ਲਈ ਮਾਪੇ KG ਨੂੰ  RC / AP ਜਮ�� ਨਹ� ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤ� ਸੰਬੰਧਤ KG ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ EDB ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ�� ਕਰਾ ਦੇਣ।
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ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ� ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ�  ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਿਫਰ ਵੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ RC / AP ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ  ਮਾਪੇ  ਿਕਸੇ KG 
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੇ ਹਨ   ਤ� ਉਸ ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ KG ਤ� RC / AP ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਰਿਜਸਟਰ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ KG ਤ� RC / AP ਨੂੰ  ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ, ਸੰਬੰਿਧਤ KG ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਥ� ਰਾਖਵ� ਨਹ� ਰੱਖੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ KG ਨੂੰ  ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ  ਵਾਿਪਸ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ।
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RC ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ EDB ਨੂੰ  ਸਤੰਬਰ ਤ� 
ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ

KGs ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 2023/24 ਦੇ ਸਕੂਲ-ਸਤ� 
ਲਈ K1 ਦਾਿਖਲਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

KGs ਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ� (ਭਾਵ  ਫਰਵਰੀ 
2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਤ�) ਤ� ਬਾਅਦ EDB ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ K1 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ 

ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ EDB 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ  ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਮਾਿਪਆ1ਂ ਨੂੰ  RC / AP ਭੇਜਣ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇ 

ਤ� ਅੱਠ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ� ਲ�ਦਾ ਹੈ

RC / AP ਜਮ�� ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 
ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਮਾਪੇ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 
ਤਾਰੀਖ� (ਭਾਵ 5 ਤ� 7ਜਨਵਰੀ 2023) ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ KG ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ2

ਪ�ਸਤਾਵਨਾ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਬਊਰੋ (EDB) ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ 2023/24 “ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 2023/24 K1 
ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ�ਬੰਧ” ਲਈ KGs ਦੀ ਦਾਿਖਲਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਮ� ਿਸਰ KG ਸਥਾਨ� ਨੂੰ  ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ� (KGs) ਿਵੱਚ ਨਰਸਰੀ (K1) ਦੀਆਂ ਜਮਾਤ� ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ�ਬੰਧ� ਨੂੰ  ਲਾਗੂ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ� ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਵਾਿਪਸ ਕਰੀਏ?
ਿਬਨ� ਕਾਰ ਲੋੜ�ਦੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਿਰਆ 
ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ EDB, P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, 
Hong Kong ਨੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦ� ਪਤਾ ਲੱਗਗੇਾ?
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 
ਮਗਰ�, EDB ਨੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਤ� 
ਅੱਠ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹ� RC ਜਾਰੀ 
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਿਸਡੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਬਨ� ਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ�� ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨI

“Application for the Registration Certificate for Kindergarten 
Admission” ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੀਲ-ਬੰਦ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾ ਕੇ 
ਇਸ ਨੂੰ  14/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, 
Hong Kong ‘ਤੇ ਸਿਥਤ EDB ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਡ�ੌਪ-ਇਨ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਪਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਖੁੱ ਲ�ਣ ਦਾ ਸਮ�: ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 a.m. ਨੂੰ  1:00 
p.m., 2:00 p.m. ਨੂੰ  6:00 p.m.; ਸ਼ਿਨ�ਚਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ)।

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
(url: https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/) 

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੀਏ?
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨ� ਟ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਦਫ਼ਤਰ�, ਡਾਕਘਰ� ਅਤੇ EDB ਦੇ 
ਖੇਤਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਨ� � ਨੂੰ  EDB ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ   
(www.edb.gov.hk/applyRC/2324/en/) ਤ� ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕਦ� ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ�  ਹਨ?
RC ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  
EDB ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ
2023/24 K1 ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ�ਬੰਧ�" ਅਤੇ RC ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕ�ਪਾ 
ਕਰਕੇ EDB ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ (www.edb.gov.hk/k1-admission_e) ‘ਤੇ ਜਾਓ 
ਜ� 3540 6808/3540 6811 ‘ਤੇ EDB ਨੂੰ  ਜ� 2891 0088 ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 
ਸਵੈਚਿਲਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱਛ ਪ�ਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਚੀਨੀ ਨਾ 
ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ KGs ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱਛ ਲਈ EDB 
ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ  2892 6676 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਪੇ EDB ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ� ਜ� ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ 
ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕ�ਦਰ� ਲਈ ਸ�ਝੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
(ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ EDB ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: 
www.edb.gov.hk/k1-admission_e ਤ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ)।

(a) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ,
     ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਣ (ਰਹਿਣ 
      ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਅਤੇ

(b) 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ  ਜ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ 2023/24 ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ KG ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੀਮ (ਿਜਸ ਨੂੰ  “ਸਕੀਮ” 
ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਤਿਹਤ ਇੱਕ KG ਿਵੱਚ K1 ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਹੇਠ� ਦਰਸਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ KGs ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਪ�ਿਕਿਰਆ 
EDB ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਜੋ ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ-KGs ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ  ਦਾਿਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  KGs ਤ� ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਮਾਪਦੰਡ, ਇੰਟਰਿਵਊ ਪ�ਬੰਧ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਆਿਦ 
ਸਮੇਤ ਉਨ� � ਦੀ ਸਕੂਲ ਆਧਾਿਰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ� � 
ਨੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਨਸੁਾਰ ਦਾਿਖਲੇ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਹਰੇਕ KGs ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਦਾਿਖਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਇੱਕ KG ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੂੰ  ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ 
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ� (ਭਾਵ 5 ਤ� 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ) ਦੌਰਾਨ RC/AP ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ 
ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ KG ਨੂੰ  ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਚੋਣ 
ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਰਨ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ  ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EDB ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� (ਭਾਵ ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ� ਦੇ 
ਬਾਅਦ) K1 ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਮਾਪੇ EDB 
ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ, ਖੇਤਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ� ਅਤੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਰਾਹ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

KGs 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ।

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਸਤੰਬਰ ਤ� ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ KG ਦਾਿਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (ਿਜਸ ਨੂੰ  ਿਕ “RC” ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਲਈ EDB ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ RC ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਵੱਚ 
ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਿਸਡੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� 
EDB ਸਕੀਮ-KG ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਿਖਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਇੱਕ KG 
ਦਾਿਖਲਾ ਪਾਸ (ਿਜਸ ਨੂੰ  ਿਕ “AP” ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੂਰੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਿਖਲੇ ਵਾਲੇ KG ਦੇ ਫੀਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ‘ਤੇ 
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ।

RC ਦੀ ਵਰਤ� ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ� (ਭਾਵ 5 ਤ� 7 ਜਨਵਰੀ 2023) ਦੌਰਾਨ 
K1 ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। RC ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� EDB ਨੂੰ  RC ਦੇ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਸਤੁਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹ� ਤ�, RC/AP K1 ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 
ਕ�ਦਰੀਿਕ�ਤ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

In case of any discrepancy between the English version and the other language 
version, the English version shall prevail.

(Punjabi(Indian))




