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นโยบายการศึกษาระดับ
ชั้นอนุบาลสำหรับเด็กที่

พูดภาษาจีนไม่ได้

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานการศึกษาส่วนภูมิภาค:

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประสานงานศูนย์ดูแลเด็ก
และระดับชั้นอนุบาล:

2863 4646(HK)
3698 4108

3107 2197
สายด่วนสำหรับผู้ปกครองของเด็ก NCS เพื่อติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียนใน KGs:

แผนการศึกษาระดับชั้น KG
http://www.edb.gov.hk/free-quality-kg-edu_en

โปรไฟล์ของ KG
http://www.chsc.hk/kindergarten/en

การรับสมัครเข้าเรียนในระดับช้ันอนุบาล (K1) ใน KG
http://www.edb.gov.hk/k1-admission_e

บริการการศึกษาสำหรับนักเรียน NCS
http://www.edb.gov.hk/ncs

2892 6676

(KLN)
2639 4876(NTE)
2437 7272(NTW)

มาตรการสนับสนุนสำหรับเด็กที่พูด
ภาษาจีนไม่ได้ในระดับชั้นอนุบาล

การจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นของนักเรียน NCS

การรับเข้าศึกษาไปยัง KGs

ข้อมูลอื่นๆ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณา

ติดต่อ EDB:

เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

( ้ดไ่มไนีจาษาภดูพ่ีทก็ดเ NCS) ะจนีจาษาภู้รนยีรเมิ่รเงลัากํ่ีท
่ีทรตูสกลัหบกัา้ขเ้หใวตับัรปรากนใกวดะสมาวคยวนาอํรากบัร้ดไ
 นิ่ถงอ้ทนในชมุชบกัา้ขเมวรมอลหรากะลแปไว่ทันยีรเงรโนในอส

 กด็เงอขงอรคกปู้ผ NCS นยีรเงรโนในยีรเ้หใก็ดเมยีรตเดจัรวค
อนุบาล (KGs) ่ีทา่ทเดุส่ีทวร็เ้หในีจาษาภนป็เมอ้ลดวแพาภสีมี่ท

ชอ่ืพเ ้ดไาทํะจ ่ ้ดไลาบฐัร ้ีนกาจกอน  นีจาษาภู้รนยีรเรากนใยว
ออกมาตรก สนุนสบนัสรา ํ  กด็เบัรหา NCS ใน KGs 

KGs นใมยีทเา่ทเ่ีทสากอโงอ่ืรเนในกัะรปบัรงอ้ตะจง่หแกุท
ศา้ขเกด็เบัรราก ึ ชเงึถงึนาํค่มไยดโ าษก ื้ มาวคะลแ ศพเ ิตาชอ  

ศา้ขเบัรรากกไลกะลแ ถรามาส ึ ีมงอ้ตะจนยีรเงรโงอขาษก
บกังอ้ลคดอสะลแ ยผเดปิเ งรตงย่ีทเ มรรธิตุยมาวค

ิตบิัฏปกอืลเรากนา้ตอ่ตยามหฎก  
KGs รคัมสบใม์รอฟบบแีมงอ้ตะจ นใง้ทังอ้ขวยี่กเ่ีทลูมอ้ขะลแ

บว็เนบะลแ ษฤกงอัาษาภะลแนีจาษาภ ไซต์ ะจ นยีรเงรโงอข  
ชใงอ้ต ไ้อคอน ยา่งมาวคอ้ขอืรห  ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

้ดไษฤกงอัาษาภบบัฉลูมอ้ขงึถา้ขเถรามาสงอรคกปู้ผ้หใอ่ืพเ
อย่างสะดวก นอกจากนี้  KGs ุบะรงอ้ตะจ บนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนหากมีการจัดเตรียมการสัมภาษณ์เด็ก NCS ทาง 
KGs สลปแรากอืรห/ะลแ มา่ลรากิรบมยีรตเดจัรวค ําหรับ

ชใรากงอ้ต่ีทรคัมสู้ผ ้ งอรคกปู้ผ้หใตาญุนออืรห รากิรบ  และ
เด็ก มว่รา้ขเาม้ดไนีจาษาภดูพ่ีทนอ่ืพเ/ิตาญาพ ระหว่างการ
สั สรากนใกวดะสมาวคยวนาอํอ่ืพเ์ณษาภม ือ่สาร KGs ควรให ้

ใรากบกัวย่ีกเลูมอ้ข หก้ารสนับสนุน ่กแ้หในยีรเงรโงอข
นักเรียน NCS หมายเลขโทรศั ่ีทะลแ มาถบอสรากอ่ืพเ์ทพ

สลมเีอู่ยอ ํ นยีรเกนังอขงอรคกปู้ผบัรหา  NCS งอข์ตซไบว็เนบ
นยีรเงรโ  

สรากดจัรากีมะจ ั ( นยีรเยวันอ่กก็ดเบัรรากงอื่รเานมม K1) า้ขเ
รับการศกึษาสํ  กด็เงอขงอรคกปู้ผบัรหา NCS ทุกปี  และจะมี

มสะามหเมาวคมาตาษาภลปแรากิรบ้หใราก  
ซงอ้ขวย่ีกเ่ีทราสกอเ ึ่งทางสํานักการศึกษา (EDB) ได ้

เผยแพร่ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ะลแ รคัมสบใม์รอฟบบแ
หมายเหตุคําแนะนํา “ บกัวยี่กเ อ่ีพเนยีบเะทงลรากงอรบัรบใ

บัดะรนในยีรเา้ขเ  KG” รากงอขพาภ้ตใยายรรบาํคงึถมวร
ประกาศประชาสัมพันธ์ าษาภนป็เปไาษาภลปแรากบัร้ดไ
หลากหลายเชือ้ชาต ิ 
โปรไฟล์ของ KG ษฤกงอัาษาภนใง้ทั่รพแยผเรากบัร้ดไ่ีท

 นยีรเงรโงอขลูมอ้ขบกัวยี่กเ ๆงา้วกาหอ้ืนเีมะจ นีจาษาภะลแ
ชมาวค้หใรากงึถมวร ่  นยีรเกนั่กแอืลหเยว NCS ซึ่ งอรคกปู้ผง

สามารถใช ้ สดัตรากนใงิองา้อลูมอ้ขนป็เ ิ ้ดไนยีรเงรโกอืลเจใน  
สําหรับเด็ก NCS า้ขเรากนใกาบาลํกายมาวคบกับสะรป่ีท

 นในยีรเ KGs EDB สงิองา้อราสกอเาทํดจัะจ ่งไปยัง KGs ่ีท
ศรากนผแนใมว่รา้ขเ กึษาระดับชัน้ KG (โครงการ-KGs) งยี่ัท

มสะามหเมาวคมาตู่ยองา่วนยีรเี่ทีม  

ชอ่ืพเ ่  อืลหเยว KGs ในการจัดหาสิง่อํานวยความสะดวกตาม
 นยีรเกนังอขนป็เาจํมาวค NCS รากีมะจ รากิรบอนสเ สนับสนุน

ตามความตอ้งการของ  นยีรเงรโ KGs นยีรเกนัรคัมสบัรงลัากี่ํท  
NCS สามารถสมัคร งอ้ขวยี่กเ่ีทรากิรบอข ไดต้ามความจําเป็น

นยีรเงรโงอขานฒัพรากนใ   
จะมีการนําเสนอโปรแกรมการอบรมอย่างมืออาชีพในการ
สอน และการเรียนรูภ้าษาจีนของนักเรียน NCS บก้ัหใ

งอขนอสู้ผูรค  KG 

ช 5 บบแนิงเรากนา้ดงาทนุนสบนัสราก้หใ ัน้แก่ โครงการ-
KGs  นยีรเกนันวนาจํมาต NCS บัรา้ขเี่ท การศกึษา อื่พเ อํานวย
ความสะดวกในการสนับสนุนนักเรียน NCS   น้ึขง่ิยีด้ดไ

 ้ีนกาจกอน KGs  นยีรเกนับัร่ีท NCS บัร้ดไะจ นค 1 นยีรเา้ขเ
ชนิงเ ่ กีออืลหเยว ดุสงูสนิงเรากนา้ดงาทนุนสบนัสราก  ยว้ด

ในปีการศกึษา 2021/22  ปีง้ทั $ ณามะรปอืค 800,000  

ศรากปี่ตแง้ตัมิ่รเ ึ นุนสบนัสรากงุรปบัรป้ดไารเ 02/9102 าษก
มิ่พเนิงเรากนา้ดงาท ชอื่พเมิตเ ่  นยีรเกนัอืลหเยว NCS รากีมะจ  

ชอ่ืพเ ่  ้หใงา้รสมิรสเยว KGs มีการสื่อสารกับ งอรคกปู้ผ ของ
นักเรียน NCS สรากอ่ืพเวิครตบังอขดุช น้ึขง่ิยีด้ดไ ื่อสาร

สเ์ลฟไง้ทัมอ้รพ ียง สงนัหงอขตลพเมทเดุชะลแ ื ชใ่ีทนยีวเอ ้
าษาภนป็เปไาษาภลปแรากบัร้ดไปไว่ทันยีรเงรโนใ

หลากหลายเชือ้ชาติ  บก้ัหใ KGs ชใรากอื่พเ ง้าน 
ศรากรตูสกลัหอืมู่ค ึกษาของ KG จะกําหนดทิศทาง และ

 นยีรเกนัมวรนาสผรากนใกวดะสมาวคยวนาอํรากนใรากกลัห
NCS  น่ิถงอ้ทนในยีรเนยีรเงรโงอขดนหากํอ้ขบกัา้ขเ

งอ้ขวย่ีกเ่ีทรกายพัรทะลแะาพฉเ์ธทุยลกานํะนแนจดอลต
ชถรามาสูรคี่ทีธิวบกัวยี่กเ ่  นยีรเกน้ัหใยว NCS นีจาษาภู้รนยีรเ

 ้ดไ  


