Pembukaan

Pengaturan Pendaftaran
bagi Kelas K1 di Taman
Kanak-Kanak
untuk Tahun Ajaran
2023/24

Biro Pendidikan (EDB) akan terus menerapkan pengaturan
pendaftaran bagi kelas (K1) di taman kanak-kanak (KGs) pada tahun
ajaran 2023/24 (selanjutnya disebut “Pengaturanan Pendaftaran K1
2023/24”) dengan pertimbangan untuk menfasilitasi lancarnya
proses pendaftaran KGs dan membantu orang tua mendapatkan
penempatan KG bagi anak mereka secara tepat waktu.
Orang tua yang hendak mendaftar kelas K1 di suatu KG yang
bergabung dengan skema pendidikan KG (selanjutnya disebut
“Skema”) untuk anak mereka pada tahun ajaran 2023/24 harus
mengikuti prosedur yang ditetapkan di bawah ini. Prosedur berlaku
untuk semua KGs nirlaba yang bergabung dengan Skema.

Prosedur
EDB akan menerbitkan dokumen pendaftaran untuk semua anak
yang dapat menerima pendidikan di Hong Kong dan semua
Skema-KGs hanya boleh menerima anak yang memiliki dokumen
pendaftaran sah.
Orang tua harus mengajukan permohonan Sertifikat Registrasi untuk
Pendaftaran KG (selanjutnya disebut “RC”) kepada EDB sejak
September hingga November 2022. Jika anak tidak bisa mendapat
RC karena bisa menerima pendidikan di Hong Kong tetapi tidak
memenuhi syarat untuk subsidi di bawah Skema, EDB akan
menerbitkan Kartu Pendaftaran KG (selanjutnya disebut “AP”) bagi
anak terkait untuk pendaftaran Skema-KG, tetapi orang tua harus
membayar biaya sekolah penuh sebelum pengurangan subsidi di
bawah Skema sesuai yang ditunjukkan pada Sertifikat Biaya KG yang
menerima siswa tersebut.
RC akan digunakan dalam pendaftaran K1 selama Tanggal Pendaftaran Terpusat (yaitu 5 sampai 7 Januari 2023). Karena waktu
pemrosesan RC, orang tua harus mengirimkan pendaftaran RC
kepada EDB paling lambat 30 November 2022 . Jika tidak, RC / AP
mungkin tidak akan diterbitkan sebelum Tanggal Pendaftaran
Terpusat untuk pendaftaran K1.
Orang tua harus memahami informasi dari KGs tentang mekanisme
pendaftaran berbasis sekolah mereka, termasuk prosedur, kriteria,
pengaturanan wawancara, biaya pendaftaran, dll. Mereka harus
mendapat formulir pendaftaran dan menyerahkankan pendaftaran
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing
KGs.
KGs akan memberitahu orang tua tentang hasil aplikasi sebelum
16 Desember 2022.

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

Siapa yang memenuhi syarat untuk mendaftar?
Siswa pendaftar harus:
(a) merupakan penduduk Hong Kong yang memiliki hak tinggal, hak
untuk menempati lahan, atau izin sah untuk menetap di Hong
Kong tanpa syarat tertentu (selain batas waktu tinggal); dan
(b) lahir pada atau sebelum 31 Desember 2020.

Penyusunan Pendaftaran untuk Kelas K1 di Taman Kanak-kanak
untuk Tahun Ajaran 2023/24 Diagram

Di mana bisa mendapatkan formulir pendaftaran?
Formulir pendaftaran dan catatan petunjuk tersedia di Kantor Distrik,
Kantor Pos dan Kantor Pendidikan Regional EDB. Bisa juga diunduh
di situs web EDB (www.edb.gov.hk/applyRC/2324/en/).

Orang tua mendaftar kepada EDB untuk mendapat RC
sejak September sampai November 2022

Pendaftar juga dapat menyerahkan pendaftaran
melalui line
(url: https://eform.one.gov.hk/form/edb005/en/).

Bagaimana cara mengumpulkan formulir yang sudah diisi?

Setelah menerima bukti pendaftaran dengan semua
informasi dan dokumen yang diperlukan, EDB secara
umum perlu waktu 6 – 8 minggu untuk menyelesaikan
proses pendaftaran dan mengirimkan RC / AP kepada
orang tua1 lewat pos

Pendaftar dapat mengirimkan formulir yang sudah diisi lengkap
beserta fotokopi dokumen identitas yang diperlukan lewat pos ke
EDB, P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong.
Cara lainnya, pendaftar dapat memasukkan semua dokumen terkait
ke dalam amplop tertutup yang ditandai, “Application for
the Registration Certificate for Kindergarten Admission” dan
memasukkannya ke dalam kotak drop-in di kantor EDB di 14/F, Wu
Chung House, 213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong (Jam
kerja: Senin sampai Jumat 8:30 a.m. hingga 1:00 p.m., 2:00 p.m.
hingga 6:00 p.m.; tutup pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur
nasional).
Cara lainnya, pendaftar dapat menyerahkan pendaftaran secara
daring.

KGs memproses pendaftaran
K1 untuk tahun ajaran
2023/24

KGs memberitahukan hasil pendaftaran kepada pendaftar sebelum 16 Desember 2022

Kapan formulir pendaftaran perlu dikumpulkan?
Pendaftaran RC dibuka sejak September 2022, dan rinciannya akan
sepenuhnya diunggah di situs web EDB.

Jika pendaftaran berhasil

Jika pendaftaran tidak berhasil

Pendaftar mendaftar di satu KG selama
Tanggal Pendaftaran Terpusat
(yaitu 5 sampai 7 Januari 2023)
dengan mengirimkan RC / AP dan
membayar biaya pendaftaran2

Orang tua merujuk pada informasi
ketersediaan K1 yang dikeluarkan oleh EDB
setelah Tanggal Pendaftaran Terpusat
(yaitu awal Februari 2023 dan seterusnya)

Kapan hasil pendaftaran akan ada?
Setelah menerima semua pendaftaran serta informasi dan dokumen
yang diberikan, EDB secara umum perlu waktu enam hingga
delapan minggu untuk melengkapi proses pendaftaran dan
mengirimkankan RC bagi pendaftar yang memenuhi syarat untuk
mendapat subsidi di bawah Skema via pos.

Pertanyaan

Setelah menerima pemberitahuan mengenai pendaftaran, orang
tua harus, dengan pertimbangan masak-masak, memilih satu KG
untuk pendaftaran. Mereka perlu untuk menyerahkan RC / AP dan
membayar biaya pendaftaran di KG untuk melengkapi prosedur
pendaftaran selama Tanggal Pendaftaran Terpusat, (yaitu 5 sampai
7 Januari 2023). Tindakan ini bertujuan pemilihan lebih dari satu
tempat oleh satu anak pendaftar pada saat yang sama, yang dapat
mempengaruhi pendaftar lain.

Untuk
rincian
Pengaturan
Pendaftaran
K1
2023/2024
dan pendaftaran
RC, silakan kunjungi situs web EDB
(www.edb.gov.hk/k1-admission_e) atau hubungi EDB di 3540 6808 /
3540 6811 atau melalui sistem pertanyaan telepon otomatis 24 jam
di 2891 0088. Orang tua siswa yang tidak bisa berbahasa Cina
dapat menghubungi hotline EDB di 2892 6676 untuk pertanyaan
pendaftaran KGs.

EDB akan menerbitkan informasi ketersediaan tempat di K1 sejak
awal Februari 2023 dan seterusnya (yaitu setelah Tanggal
Pendaftaran Terpusat). Jika perlu, orang tua bisa mendapat
informasi melalui situs web EDB, Kantor Pendidikan Regional dan
hotline.

Orang tua juga bisa menelepon Kantor Pendidikan
Regional EDB atau Kantor Gabungan untuk Taman
Kanak-kanak dan Pusat Perawatan Anak (nomor
telepon dapat ditemukan di situs web EDB:
www.edb.gov.hk/k1-admission_e).

1

Jika orang tua tidak dapat menyerahkan RC/AP kepada KG tempat anak mereka telah diterima selama Tanggal Pendaftaran Terpusat, KG terkait dapat
mempertimbangkan untuk tidak menerima pendaftaran anak tersebut. Karena itu, orang tua perlu untuk mengirim pendaftaran kepada EDB dalam waktu yang
telah ditentukan.

2

Jika anak diterima setelah Tanggal Pendaftaran Terpusat, orang tuanya masih perlu mengirim RC/AP untuk pendaftaran. Jika orang tua hendak mengubah sekolah
bagi anaknyasetelah pendaftaran di suatu KG, ia perlu mengembalikan RC/AP dari KG tempat ia mendaftar sebelumnya. Saat sedang mengembalikan RC/AP dari
KG, KG terkait tidak akan memberikan tempat lagi bagi anak tersebut. Umumnya, biaya pendaftaran yang dibayarkan orang tua kepada KG tempat mendaftar
tidak akan dikembalikan.

