ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱ ਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ
KGs ਿਵੱ ਚਦਾਖਲਾ

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਲਈ ਸਮਰਥਨ
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ (NCS) ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਜਲਦ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇ ਗੀ। NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਅਿਜਹੇ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ� (KGs) ਿਵੱ ਚ ਭੇਜਣ ਿਜੱ ਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ, ਸਰਕਾਰ ਨ� KGs ਿਵੱ ਚ NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ KGs ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਉਹਨ� ਦੀ ਨਸਲ, ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਕੂਲ-ਆਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਨਰਪੱ ਖ, ਵਾਜਬ, ਖੁੱ ਲ�ੀ ਅਤੇ
ਗੈਰ-ਿਵਤਕਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
KGs ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ� ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ, ਦੋਵ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਸਕਰਣ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਤੱ ਕ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ
ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੈ�ਬਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਆਇਕਨ ਜ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਰਲ ਸੁਨ�ਹਾ ਬਣਾਉਣ। KGs ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਿਦਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਸਣ ਿਕ ਜੇ NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ
ਇੰ ਟਰਿਵਊਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� KGs ਨੂੰ ਿਜੱ ਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ�
ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ/ਜ� ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ�
ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ
ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇ। KGs ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ,
ਪੁੱ ਛਿਗਛ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਠਕ�ਮ ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਰੋਤ ਵੀ ਿਦੱ ਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਚੀਨੀ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EDB ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

(HK)

ਖੇਤਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ:

2863 4646

(KLN) 3698 4108

(NTE) 2639 4876
(NTW) 2437 7272

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ� ਲਈ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਆਿਫਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ:

ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (EDB) ਦੁਆਰਾ “KG ਦਾਿਖਲੇ ਦੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
ਲਈ ਿਬਨ� ਪੱ ਤਰ” ਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਸਮ੍ਬੰ ਿਧਤ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰਚੇ, ਪੋਸਟਰ,
ਮਾਰ�ਦਰ੍ਸ਼ਕ ਨ�ਟਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ�ਚਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵ� ਦੇ ਸਬਟਾਇਟਲ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਸਲ� ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ KGs
ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਹੌਟਲਾਈਨ:

ਜੇ ਿਕਸੇ NCS ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ KGs ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� EDB, ਿਜਵ� ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, KG ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਕੀਮ
(ਸਕੀਮ-KGs) ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨ� KGs ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇਵੇਗੀ,
ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹਨ।

NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ KGs ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਕੂਲ-ਆਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। NCS ਿਵਿਦਆਰਿਥਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ KGs ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ�ਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਤੇ KG ਟੀਚਰ�
ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

Punjabi (Indian)

KGs ਦੀ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਆਡੀਓ ਫਾਇਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਵਾਦ ਕਯੂ ਕਾਰਡ� ਦੇ ਇੱ ਕ ਸੈਟ
ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕੂਲਰ� ਲਈ ਟ�ਪਲੇ ਟ� ਦੇ ਇੱ ਕ
ਸੈਟ ਦਾ KGs ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਨਸਲ� ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।

NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਸਰੀ (K1) ਦਾਖਿਲਆਂ ਬਾਰੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ� ਢੁਕਵ� ਹੋਵੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ
ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

KG ਪ�ੋਫਾਈਲ, ਜੋ ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੋਵ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ, NCS ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰ�� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਪਯੋਗੀ
ਹਵਾਲੇ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(2022 ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰ ਸਕਰਣ)

ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ-KGs ਨੂੰ 5-ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 1
NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ KGs ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਿਸਡੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
2021/22 ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਦਾ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਲਗਭਗ
$800,000 ਹੈ।

2019/20 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸ� NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਿਸਡੀ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਉਨ�� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ

3107 2197

2892 6676
ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ�:

KG ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
http://www.edb.gov.hk/free-quality-kg-edu_en
KGs ਿਵੱ ਚ ਨਰਸਰੀ (K1) ਕਲਾਸ�
ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ
http://www.edb.gov.hk/k1-admission_e
KG ਪ�ੋਫਾਈਲ
http://www.chsc.hk/kindergarten/en

NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵ�
http://www.edb.gov.hk/ncs

