Umiiral at binabalak na mga hakbangin
sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay para sa mga etnikong
minoridad
Edukasyon

Ang Pamahalaan ay nakatuon sa pagsusuporta ng maagang integrasyon ng mga
mag-aaral na nagsasalita ng wikang di-Tsino (NCS) na (kapansin-pansin mga
etnotikong minoridad (EM) na mga mag-aaral) sa komunidad, kasali ang
pagpangasiwa ng kanilang pagbagay sa lokal na sistema ng edukasyon at
kasanayan ng wikang Tsino. Ang pinapabuting suporta para sa mga EM ay
isinakatuparan mula noong 2014. Partikular, ang Kawanihan ng Edukasyon
(EDB) ay umakyat sa suporta para sa mga mag-aaral na NCS upang
pangasiwaan ang kanilang epektibong pag-aaral ng wikang Tsino at ang
paglikha ng napapabilang na kapaligirang pag-aaral sa mga paaralan. Ang
palisiya ay nagtangka na mapasigla ang mga magulang ng mga mag-aaral na
NCS upang isaayos ang kanilang mga anak na mag-aral sa mga paaralan na
may nilubog na wikang Tsino na kapaligiran sa pinakamadaling posibleng
panahon upang pangasiwaan ang kanilang kasanayan sa wikang Tsino habang
ang Pamahalaan ay nagsisiguro ng pantay na mga oportunidad ng pagtanggap
sa paaralan para sa lahat ng karapat-dapat na mga bata kasali ang mga NCS na
mga bata sa publikong sektor na mga paaralan. Ang mga detalye ay itinakda sa
ibaba:
Kurikulum ng Wikang Tsino Balangkas ng Pag-aaral ng Pangalawang Wika
Mga
Serbisyong
Nababahala

 Ang Kurikulum ng Wikang Tsino Balangkas ng Pag-aaral
ng Pangalawang Wika (Balangkas ng Pag-aaral) ay
ipinapatupad sa primarya at sekondaryang mga paaralan
mula noong 2014/15 na taon ng paaralan upang tulungan ang
mag-aaral na NCS na mapaglabanan ang kahirapan na
mag-aral ng wikang Tsino bilang pangalawang wika na may
pananaw na makakaya nilang tawirin ang klase ng
pangunahing Wikang Tsino.

Mga Umiiral Ang Balangkas ng Pag-aaral
na Hakbangin
 Umunlad mula sa perspektibo ng mga natuto ng
pangalawang wika, ang Balangkas ng Pag-aaral ay
nagbibigay ng sistematikong pangkat na mga layunin at
inaasahan na ang kinalabasan ng pag-aaral ay maglalarawan
sa pag-unlad ng pagtuto ng mag-aaral na NCS sa iba’t-ibang
yugto ng pag-aaral. Ito ay upang suportahan ang mga guro
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na magtakda ng maunlad na tudla sa pag-aaral, kaunlaran sa
pag-aaral at inaasahang mga kinalabasan upang mapabuti
ang pagka-epektibo ng pagtuto ng mga mag-aaral na NCS.
 Ang mga modyul eksemplar, kagamitan ng pagtatasa, na
nagsusuporta sa pagtuto at mga materyales ng pagtuturo
gayundin ang kagamitan sa pagpaplano para sa mga
tagapangulo at mga guro ng paaralan ay ibinigay ng
bahagihan mula noong Hunyo 2014. Isang itinalaga na
webpage para sa Balangkas ng Pag-aaral na naghambing ng
lahat na nagsusuportang mga materyales ay itinakda para sa
paghahatid ng mga mapagkukunan na ito. Iba’t-ibang mga
aktibidad, gaya ng pagsusubok ng leksyon at pamamahaging
karanasan, atbp., ay organisado upang pangasiwaan ang
kasanayan ng mga guro sa pagtuto at mga estratehiya ng
pagtuturo kung naaangkop. Ang komplimentaryong mga
pakete sa Balangkas ng Pag-aaral (kasali ang pagtuto at mga
materyales ng pagtuturo gayundin ang mga kagamitan ng
pagtatasa) ay patuloy na repinado. At saka sa pagtuto at mga
materyales ng pagtuturo na binigay, ang EDB ay magbibigay
ng kapangyarihan ng pangatlong institusyon na tumutulong
sa mga paaralang primarya na magbuo ng serye ng mga
teksbuk para sa mga Lebel 2 at 3 sa Balangkas ng Pag-aaral
na may layunin na magbibigay ng unang teksbuk sa lahat ng
mga paaralan at mga mag-aaral na NCS sa loob ng taon
2017.
Propesyonal na Pag-unlad para sa mga Guro
 Lahat na mga guro na nagtuturo ng mga mag-aaral na NCS
ay binigyan ng sapat na mga oportunidad ng pagsasanay.
Sari-sari at paunang mga programa ng propesyonal na
pag-unlad (PDP) na naglakip ng pagpaplano ng kurikulum at
Balangkas ng Pag-tututo, pagtatasa upang matuto at
pangalawang wikang pagtuto at mga estratehiyang pagtuturo
ay inaayos upang mapabuti ang kapasidad ng
pagka-propesyonal ng mga guro sa larangan ng pagtuturo ng
wikang Tsino bilang pangalawang wika at upang mapataas
ang kanilang kultural at relihiyosong pagkamapagdamdam.
 Bukod sa, ang Iskema na Magbibigay ng Propesyonal na
Pagpapahusay para sa Mga Gurong Tsino (ang Pagtuturo ng
Wikang Tsino bilang Pangalawang Wika) sa ilalim ng
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Pundo ng Wika ay inilunsad mula noong 2014 upang
mapabuti ang propesyonal na kakayahan ng mga gurong
Tsino sa pagtuturo ng wikang Tsino bilang pangalawang
wika.
Dinagdagan na Pundong Pangsuporta sa mga Paaralan
 Simula sa 2014/15 na taon ng paaralan, ang EDB ay
makabuluhang nagpataas ng dagdag na pundo sa mga
paaralan sa halos $200 milyon bawa’t taon (ang mga
paaralan na tumatanggap ng 10 o higit pang mga mag-aaral
na NCS ay binigyan ng dagdag na pundo mula $0.8 milyon
hanggang $1.5 milyon bawat taon ayon sa bilang ng mga
mag-aaral na NCS na natanggap) upang pangasiwaan ang
paaralan sa pagpapatupad ng Balangkas ng Pag-tututo
(lalung-lalo na sa pag-ampon ng intensibong pagtuto at mga
paraan ng pagtuturo kung naangkop, gaya ng pagtuto na
kukunin, hiwalay-na-klase/pagtuto na grupo, tapos-eskwela
na pagpapatatag, atbp.) at ang paglikha ng napapabilang na
pagtuto ng kapaligiran sa mga paaralan (kasali ang
paghirang ng mga EM na katulong at/o pagkuha ng mga
serbisyo ng pagsasalin upang palakasin ang komunikasyon
sa mga magulang ng mga mag-aaral na NCS at magbuo ng
multi-kultural na mga aktibidad).
 Ang mga mag-aaral na NCS sa mga paaralang nagtanggap
ng sandakot na mga mag-aaral na NCS (i.e. 1 hanggang 9)
ay makakuha rin ng benepisyo mula sa Balangkas ng
Pagtuto na may nakalubog na wikang Tsinong kapaligiran
ng mga paaralan. Simula noong 2014/15 na taon ng
paaralan, ang mga paaralan na ito ay magkaroon ng dagdag
na pundo sa kinakailangan na base na mag-alok ng mga
programang tapos-eskwelang suporta sa pagtuto ng wikang
Tsino upang pagsamahin kung ano ang natutunan ng mga
mag-aaral na NCS sa kanilang mga klase. Ang mga
mag-aaral na NCS sa mga paaralang ito ay makakukuha rin
ng mga benepisyo mula sa ibang mga hakbangin na suporta
para sa mga mag-aaral na NCS.
Mga
Serbisyong
Nakabase-sa-paaralan

3

Suportang

Propesyonal

na

 Sari-saring serbisyong suportang propesyonal 1 na
nakabase-sa-paaralan ay binigay upang suportahan ang mga
paaralan na maangkop ang kurikulum ayon sa Balangkas ng
Pagtuto, pagbubuo ng mga pagtuto at mga materyales ng
pagtuturo
at
pagpapabuti
sa
kakayahan
ng
pagka-propesyonal ng mga guro sa pamamagitan ng mga
komunidad ng propesyonal na pagtuto at pamamahagi ng
karanasan, na may pananaw na tulungan ang mga mag-aaral
na NCS na matuto ng wikang Ingles na mas epektibo. Ang
mga paaralan ay maaaring mag-aplay para sa mga
serbisyong suporta ayon sa kanilang mga pangyayari at mga
kailangang pag-unlad.
Pagtatasa ng
Hinaharap na
Gawain

 Ang EDB ay mayroon, base sa balangkas ng pananaliksik na
inilabas sa payo ng pananaliksik at mga dalubhasa ng wika,
ay nagkokolekta at nag-analisa ng datos upang suriin ang
pagka-epektibo ng mga suportang hakbangin para sa mga
mag-aaral na NCS upang siguraduhin ang kalidad ng
suportang hakbangin at dalisayin ang indibidwal na mga
hakbangin kung naaangkop.

Karagdagang
Mga
Hakbang na
Ginamit /
Gagamitin

 Ang EDB ay magpapatuloy sa pagkolekta ng mga pananaw
galing sa mga stakeholder at kikitain ang pagka-dalisay ng
mga suportang hakbangin kung naaangkop.

Artikulasyon Tungo sa Maramihang Landas
Mga
Serbisyong
Nababahala

 Ang mga mag-aaral na NCS ay maaaring pipili na umupo
para sa Diploma ng Sekondaryang Edukasyon sa Hong
Kong (HKDSE) (Wikang Tsino) Eksaminasyon o
pag-aaral ng Aplikadong Pagtuto ng Wikang Tsino (para
sa mga mag-aaral na di-nagsasalita ng wikang Tsino) sa
nakatataas na mga lebel ng sekondarya, at/o nakakuha ng
kinikilala sa internasyonal na alternatibong mga
kwalipikasyon ng Wikang Tsino upang makamit ang
kanilang iba’t-ibang mga pangangailangan at mga hangad
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Kabilang sa mga iba't ibang mga serbisyo sa suporta sa propesyonal na mga paaralan ang mga masinsinang
serbisyo sa suporta sa site na ibinibigay ng mga EDB na propesyonal na mga koponan ng suporta at mga
proyektong tinustusan ng Pondo sa Pagpapaunlad ng Edukasyon tulad ng Programa ng Suporta para sa
Unibersidad-Paaralan, Programa ng Propesyonal na Pag-unlad ng Paaralan at Paaralang Mga Suporta sa
Paaralan (Pangalawang Guro) , atbp.
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para sa higit pang pag-aaral at mga hangarin.
Mga Umiiral na Aplikadong Pagtuto ng Wikang Tsino (para sa mga
Hakbangin
mag-aaral na di-nagsasalita ng wikang Tsino) [ApL(C)]
 Ang ApL(C), ay itinalasok sa Balangkas ng Mga
Kwalipikasyon Lebel 1 hanggang 3, ay ipinakilala sa
napakataas na mga lebel ng sekondarya mula sa 2014/15
na taon ng paaralan para sa mga mag-aaral na NCS. Ang
ApL(C) ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng oportunidad
na matuto ng praktikal na wikang Tsino para sa araw-araw
na buhay at sa kapaligiran ng trabaho, at makakukuha ng
kinilalang alternatibong kwalipikasyon ng Wikang Ingles
para sa higit pang pag-aaral at trabaho. Ang mga resulta ng
ApL(C) ay inulat bilang “Nakamit” at “Nakamit Kasama
Ang Pagkakaiba” sa HKDSE.
Mga Kwalipikasyon ng Alternatibong Wikang Tsino
 Ang mga kwalipikasyon ng Alternatibong Wikang Tsino
ay naglalakip ng mga eksaminasyon ng Wikang Tsino sa
ilalim ng Sertipikong Kalahatan ng Sekondaryang
Edukasyon (GCSE), Internasyonal na Sertipikong
Kalahatan ng Sekondaryang Edukasyon (IGCSE) at
Kalahatang Sertipiko ng Edukasyon (GCE) Pasulong na
Sangay - Lebel (AS-Level) at Pasulong Lebel (A-Level)
Mga Eksaminasyon. Tulong na salapi ay ibinigay sa mga
mag-aaral na NCS upang makalahok sa mga eksaminasyon
sa ibayong dagat sa wikang Tsino. Sa tulong na pera, ang
karapat-dapat na mga mag-aaral na NCS ay magbayad ng
bayarin na lebel ng eksaminasyon sa tunay na halaga sa
Eksaminasyon ng HKDSE (Wikang Tsino).
Iba pa
 Upang pabutihin ang pagkakawani ng umiiwan ng
paaralan na ng NCS, ang Nakatayong Komite ng
Edukasyong Wika at Pagsasaliksik ay inilunsad noong
Abril 2016 ang “Mga Kursong Bokasyonal ng Wikang
Ingles para sa mga Umiiwan ng Paaralan na mga NCS” sa
Lebel 1 o 2 sa Balangkas ng mga Kwalipikasyon. Ang
mga mag-aaral na nakakamit ng nauugnay na mga
kinakailangan ay makatatanggap ng tulong na pera na 85%
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sa bayaring matrikula.
Pagtatasa ng
Hinaharap na
Gawain

 Ang alternatibong mga kwalipikasyon ng Wikang Tsino at
ApL(C) ay kinilala sa pagkamit ng mga kinakailangan ng
kalahatang pasukan para sa pagpasok sa Unibersidad ng
Grants Komite (UGC)-pinunduhang mga unibersidad at
pinaka post-sekondaryang mga institusyon gayundin ang
paghirang ng batayang ranggo sa Serbisyo Sibil.

Karagdagang
Mga
Hakbang na
Ginamit /
Gagamitin

 Para sa karagdagang mga mag-aaral na NCS na kumukuha
ng Eksaminasyon (Wikang Tsino) sa HKDSE ngunit hindi
umabot sa Lebel 3 o mas mataas pa, ang mga unibersidad
na pinundohan ng UGC ay maaaring gumanap ng kanilang
diskresyon sa kinakailangan ng Wikang Ingles at ituturing
ang kanilang mga aplikasyon para sa pagpasok na ibinase
depende sa kaso.

Ibang Suporta na Mga Hakbangin
Ang Mga Sentro ng Suporta sa Pagtuto ng Wikang Tsino
Mga
Serbisyong
Nababahala

 Mga programang pangremedyo matapos ang mga oras sa
paaralan o sa panahon ng mga holidey para sa mga
mag-aaral na NCS ay inalok mula noong kalagitnaang
-2007 na may pananaw na palakasin ang pagtuto ng
wikang Tsino sa mga mag-aaral na NCS, lalung-lalo na sa
mga huling nagsimula, at nagbibigay ng propesyonal na
suporta sa mga guro.

Mga Umiiral
na
Hakbangin

 Ang mga Sentro na Suporta sa Pagtuto ng Wikang Tsino
(ang Mga Sentro), ay binigyan ng karapatan ng
unibersidad, na ipagpatuloy ang pagbigay ng kanilang mga
serbisyo sa pamamagitan na patakbuhin ang 22 mga lugar
sa 2016/17 na taon ng paaralan. Ang Mga Sentro ay
magbuo rin ng kaugnay na mapagkukunan ng pagtuturo at
mag-organisa ng mga workshop para sa mga guro ng
Wikang Tsino gayundin ang mga workshop para sa mga
magulang ng mga mag-aaral na NCS na nagtuto ng wikang
Tsino.
 Ang bilang ng mga mag-aaral na NCS na nakapagpalista
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sa mga Sentro ay halos 1,060 sa taon ng paaralan 2016/17.
Pagtatasa ng
Hinaharap na
Gawain

 Ang mga programang tapos-paaralan para sa mga
mag-aaral na NCS at mga workshop para sa mga guro at
mga magulang ay nasa ilalim ng pagsusuri sa liwanag ng
pabagu-bagong pangyayari kasama ang probisyon ng
tapos-paaralang suporta sa pagtuto ng wikang Tsino sa
indibidwal na mga paaralan na nagtanggap ng mga
mag-aaral na NCS na may dagdag na pundong ibinigay.

Karagdagang
Mga
Hakbang na
Ginamit /
Gagamitin

 Ang EDB ay magpapatuloy sa pag-alok ng umiiral na mga
programa at isinaalang-alang ang paggawa ng mga
kadalisayan na naaangkop.

Programang Pagdugtong ng Tag-init
Mga
Serbisyong
Nababahala

 Ang Programang Pagdugtong ng Tag-init ay nakatuon sa
pagtulong ng mga batang NCS na umangkop sa
kapaligiran ng bagong pagtuto, palawakin ang kanilang
karanasan sa pagtuto at pagkakalantad sa paggamit ng
Kantones bilang medyum ng pagtuturo sa ilalim ng tunay
na sitwasyon ng silid-aralan at pagsamahin kung ano ang
kanilang natutunan sa Pangunahing Yugto 1 at maghanda
sa kanilang paglipat sa Pangunahing Yugto 2.

Mga Umiiral
na
Hakbangin

 Simula sa tag-init ng 2007, ang 4-na-linggo na Programang
Pagdugtong ng Tag-init ay pinahaba upang masuklob hindi
lamang ang mga pumapasok na mga lumalahok sa
Primarya 1 na NCS, kundi pati ang mga mag-aaral na NCS
na magpapatuloy sa Primarya 2, 3 at 4.
 Simula sa tag-init ng 2013, ang Programang Pagdugtong
ng Tag-init ay pinadalisay sa pamamagitan ng pagpayag sa
mga magulang ng mag-aaral na NCS na samahan ang
kanilang mga anak sa panahon ng Programa na may
pananaw na mapabuti ang kanilang pagkakalantad sa, at
paggamit sa, wikang Tsino at suporta ng kanilang mga
anak.
 Sa taon ng paaralan 2016/17, halos 1,590 na mga
mag-aaral na NCS at 190 mga magulang ng mga mag-aaral
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na NCS ang lumahok sa programa.
Pagtatasa ng
Hinaharap
na Gawain
Karagdagang
Mga
Hakbang na
Ginamit /
Gagamitin

 Ang pagsusuri ng Programang Pagdugtong ng Tag-init ay
isinasagawa sa batayang taun-taon.
 Ang EDB ay magpapatuloy sa pagtatag ng Programang
Pagdugtong ng Tag-init.

Pagtataguyod sa maagang pagkabagay
Mga
Serbisyong
Nababahala

 Ang mga magulang ng mga batang NCS ay hinimok na
dalhin ang kanilang mga bata sa lokal na kindergartens2
para sa maagang pagkakalantad sa nakalubog na
kapaligiran ng Tsino kaaya-aya sa pagtuto ng wika sa mga
batang NCS at ang kanilang makinis na pagpapatuloy sa
pangunahing primarya na mga paaralan.

Mga Umiiral
na
Hakbangin

Kindergarten
 Mga serbisyong suporta na nakabase sa paaralan ay
ibibigay upang suportahan ang mga kindergarten upang
pabutihin ang propesyonal na kakayahan ng mga guro para
sa pagtuto at pagtuturo ng wikang Tsino sa mga batang
NCS at upang pangasiwaan ang kanilang maayos na
paglipat galing sa kindergarten patungo sa mga paaralang
primarya. Mga programang pagsasanay ng guro sa
pagtuturo at pagtuto ng wikang Tsino sa mga mag-aaral na
NCS sa kindergarten ay pabutihin din. Mga seminar/mga
workshop sa pag-unlad ng musmos na mga bata at
pagkakaiba ng natututo ay itinatag upang pabutihin ang
propesyonal na kakayahan ng mga guro.
Iba pa
 Sa pakikipagtulungan kasama ang di-pangpamahalaan na
mga organisasyon, mga programang nakabase sa distrito
ay isinagawa mula noong Hulyo 2012 para sa ganyakin

2

Mga Kindergarten, kindergarten-cum-child na pangalagang mga sentro at mga paaralan na may klase ng
kindergarten ay tinutukoy na “mga kindergarten”.
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ang mga batang NCS na matuto ng wikang Tsino sa
pamamagitan ng masayang mga aktibidad.
 Mga sesyon ng pagtatagubilin para sa mga magulang para
sa pagtanggap sa paaralan na inilaan para sa mga
magulang ay isinaayos taun-taon.
Pagtatasa ng
Hinaharap na
Gawain

 Mga pagbisita sa pagpapaunlad ng kurikulum at mga
pakikipanayam ng grupong pokus ay patuloy na isasagawa
upang makakolekta ng mga impormasyon at mabuting
pagsasanay tungkol sa pagtutustos para sa pagkakaiba ng
natututo, lalo na sa mga batang NCS na nagtuto ng wikang
Tsino, para ipamahagi.

Karagdagang
Mga
Hakbang na
Ginamit /
Gagamitin

 Sa pagpapatupad ng libreng kalidad na edukasyong
kindergarten na palisiya mula sa taon ng paaralan
2017/18, ang ginawad na katumbas sa sahod ng isang guro
ay ibigay sa mga kindergarten na nagtatanggap ng 8 o higit
pang mga mag-aaral na NCS para sa pagsuporta sa mga
mag-aaral na NCS. Propesyonal na pag-unlad para sa
mga guro na pagsuporta sa mga mag-aaral na NCS sa mga
kindergarten ay pinalakasan.

Impormasyon para sa mga mag-aaral na NCS at ng kanilang mga
magulang
Mga
Serbisyong
Nababahala

 Ang layunin ay upang tumulong sa mga mag-aaral na NCS
at ng kanilang mga magulang na makaiintindi sa aming
sistema ng paaralan, medyor na mga palisiyang edukasyon
at ang kaugnay na mga serbisyong edukasyon, at
pangasiwaan ang mga magulang ng mga mag-aaral na
NCS na gumawa ng pinaalam na pagpipili ng paaralan.

Mga Umiiral
na
Hakbangin

Palawakin ang mga mapagpipilian ng mga magulang na
paaralan para sa mga mag-aaral na NCS
 Inalis ng EDB ang tinatawag na sistemang “itinalaga na
mga paaralan” noong taon ng paaralan 2013/14 (i.e.
probisyon sa dagdag na pabalik-balik na pundo sa hindi
kilalang bilang ng mga paaralan na nagtatanggap ng
kritikal na dami ng mga mag-aaral na NCS, mayroong
karanasan sa pag-aalaga ng mga mag-aaral na NCS,
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handang makipagtulungan sa EDB na magbuo ng ibinase
sa paaralan na mga suportang hakbangin at magbahagi ng
mga karanasan sa ibang mga paaralan) na may pananaw na
alisin ang maling kuru-kuro na lumitaw mula sa
“itinalagang mga paaralan” na tatak, na kung saan sa
katunayan isang maling pangalan at nagpapalaki sa
kamalayan ng paaralan na sumusuporta sa mga mag-aaral
na NCS na nagtuto ng wikang Tsino. Sa halip, lahat ng
mga paaralan na nagtatanggap ng 10 o higit pang mga
mag-aaral na NCS ay binigyan ng dagdag na pundo. Ang
pagbago ng pag-aayos ng pundo ay inaasahan na
magpalawak sa mapagpipilian na paaralan sa mga
magulang ng mga mag-aaral na NCS.
Diseminasyon ng impormasyon
 Ang Pakete ng Impormasyon sa Magulang ng
Di-nagsasalita ng Wikang Tsino: Iyong Gabay ng
Edukasyon sa Hong Kong (Pakete ng Impormasyon)
inilathala sa medyor na mga wikang EM na ipinamigay sa
mga magulang ng mga mag-aaral na NCS sa pamamagitan
ng mga paaralan, Mga Tanggapan ng Rehiyonal na
Edukasyon, Mga Tanggapan ng Distrito, Mga Sentro ng
Panig sa Ina at Kalusugan ng Bata at mga Sentro ng
Suportang Mga Serbisyo para sa Mga Etnikong Minoridad
na pinunduhan ng Kagawaran ng Pangyayari sa Tahanan
upang palakasan ang suporta para sa mga mag-aaral na
NCS at ng kanilang mga magulang.
 Lahat ng nauugnay na mga impormasyon (kasali, bukod sa
iba pa, pagpasok sa Primarya at Sekondarya 1, at Mga
Iskema ng Aplikasyon ng Pamamahay para sa Tulong
Pinansyal ng Mag-aaral) inilathala sa wikang Ingles at
Tsino na may pagsasalin sa medyor na mga wikang EM ay
ibinigay sa mga mag-aaral na NCS at sa kanilang mga
magulang.
 Inilaan na pagtagubilin na mga sesyon para sa mga
magulang ng mga mag-aaral na NCS ay itinatag upang
desiminahin ang mga impormasyon sa mga suportang
hakbangin (kasali ang pagpapatupad sa Balangkas ng
Pagtuto) at pagpasok sa batayang mga lebel (i.e. Primarya
1 at Sekondarya 1) sa sektor ng pampublikong mga
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paaralan.
 Mga serbisyong pagsasalin ng medyor na wikang EM ay
ibinigay kung nagsasagawa ng mga sesyong
pagtatagubilin.
 Upang mapadali ng mga magulang ng mag-aaral na NCS
na hawakan nang mahigpit ang batayan na impormasyon
ng indibidwal na pampublikong sektor na mga paaralan,
ang Komite ng Kooperasyon na Bahay-paaralan, ay
nagpadala ng nalimbag na bersyon ng Mga Propayl ng
Paaralan sa mga kindergarten at primaryang mga paaralan
upang ipamahagi sa mga magulang na may mga bata sa K3
at P6 na lebel sa kasalukuyang taon ng paaralan simula ng
2015/16 na taon ng paaralan.
Ibang mga
komunikasyon

hakbangin

upang

pangasiwaan

ang

 Isang inilaan na website ay makukuha sa
http://www.edb.gov.hk/ncs upang pangasiwaan ang
pagkakaintindihan ng mga magulang ng mga mag-aaral na
NCS sa mga serbisyong edukasyon na makukuha.
 Para sa araw-araw na katanungan, isang hotline na
serbisyo ay inilagay at mga serbisyong pagsasalin ssa
pamamagitan ng pagkumperensya sa telepono kabilang sa
nagtatanong, ang EDB at Sentro Para sa Armonya at
Pagpapahusay ng mga Residente sa Etnikong Minoridad
(CHEER), ang sentro ng suportang mga serbisyo sa
populasyon ng NCS na pinunduhan ng Pamahalaan, ay
inialok simula noong Hulyo 2010.
Pagtatasa ng
Hinaharap na
Gawain

 Ang EDB ay nag-optimisa sa inilaang website sa mga
serbisyong edukasyon para sa mga mag-aaral na NCS.
Mga polyeto sa nauugnay na mga impormasyon ay
babaguhin kung kinakailangan. Bukod sa, ang mga
paaralan ay palaging magpapabuti sa mga laman ng
kanilang Mga Propayl na Ingles ng Paaralan at ang mga
website ng paaralan upang matutulungan ang mga
magulang ng mga mag-aaral na NCS na magtipon ng higit
na mga impornasyon.
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Karagdagang
Mga
Hakbang na
Ginamit /
Gagamitin

Ang pagpasok sa mga kindergarten
 Habang ang pagpasok ng mag-aaral sa mga kindergarten
ay patuloy na nakabase-sa-paaralan, ang mga kindergarten
ay pinaalalahanan na ang mga porma ng aplikasyon at
kaugnay na mga impormasyon ay ibibigay sa kapwa
wikang Tsino at Ingles. Sa bagay na ito, ang EDB ay
nagbigay ng bilinggwal na mga templet ng kaugnay na
mga dokumento sa mga kindergartens para sa reperensya.
 Isang pangkat ng panumbok na mga kard na may mga payl
na awdyo sa medyor na mga wika ng EM ay ibinigay para
sa mga kindergarten upang ipahayag ang pag-alaga at
pag-aalala para sa mga magulang ng mga mag-aaral na
NCS sa kanilang araw-araw na pagkokontak upang
maglikha ng higit pang napapabilang na kapaligiran ng
paaralan.
 Nauugnay na mga materyales na pangpublisidad (gaya ng
mga polyeto, mga paskil, porma ng aplikasyon at gabay na
mga sulat sa “Sertipiko ng Aplikasyon para sa Pagrehistro
sa Pagpasok sa Kindergarten”, gayundin ang mga subtitulo
ng mga patalastas sa telebisyon) ay isinalin sa medyor na
mga wika ng EM para sa reperensya ng mga magulang ng
mga mag-aaral na NCS.
 Ang sesyon sa pagtatagubilin sa pagpasok ng mga
kindergarten ay isinaayos para sa di-pangpamahalaan na
mga organisasyon na ngsisilbi sa mga komunidad ng EM
na may pananaw na pagkikilos sa kanilang mga network
na desiminahin ang mga impormasyon sa mga magulang
ng mga mag-aaral na NCS. Ang Komisyon ng Pantay na
mga Oportunidad ay inaanyayahan na magtagubilin sa mga
kindergarten sa pantay na mga oportunidad sa pagpasok ng
mag-aaral.
 Sa ilalim ng espesyal na mga pangyayari, kung ang
indibidwal na mag-aaral na NCS ay makasagupa ng
kahirapan sa pag-aplay para sa pagpasok, ang EDB ay
gagawa ng mga pagrekomenda bilang angkop sa mga
kindergarten na sumali sa Iskemang Libreng Kalidad na
Edukasyon ng Kindergarten na kung saan ay mayroon
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pang mga bakante.
 Mga templet ng mga kindergarten ay karaniwang ginamit
na mga patalastas para sa mga magulang ay isinalin sa
wikang Ingles at medyor na mga wika at ikinarga sa
website ng EDB upang suportahan ang mga kindergarten
na pabutihin ang kanilang mga komunikasyon sa mga
magulang ng mga mag-aaral na NCS.

Konklusyon
Aming babaguhin ang mga hakbangin sa itaas at kalakip ang ibang bagong mga
hakbangin kung naaangkop.

Katanungan
Para sa karagdagang katanungan, mangyari makipag-ugnayan sa SEO(EC) ng
EDB sa 3509 8561.

Kawanihan ng Edukasyon
Oktubre 2017
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