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(Bahasa Indonesia)

Pengaturan Pendaftaran Kelas Bermain (K1) di Taman Kanak-kanak (KGs)
untuk Tahun Ajaran 2023/24
⚫

Biro Edukasi (EDB) akan terus menerapkan pengaturan pendaftaran untuk kelas bermain (K1) di taman kanak-kanak (KGs) untuk tahun
ajaran 2023/24 (Pengaturan Pendaftaran K1 2023/24). Silahkan kunjungi situs web EDB (https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e)
untuk mengakses informasi termasuk PowerPoint terkait dengan narasi, informasi teks dan pertanyaan yang sering diajukan, dll. Untuk
orang tua anak yang tidak berbahasa Cina (NCS), Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang dukungan
terkait untuk anak NCS pada situs web di atas (Jalur: Admission Arrangements for Nursery (K1) Classes in
Kindergartens > 11. Related Support for Non-Chinese Speaking Children).

⚫

Orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya dalam kelas K1 di KG yang bergabung dengan KG skema Pendidikan (KG
Skema) pada tahun ajaran 2023/24 perlu mengikuti prosedur yang ditentukan di bawah ini. Prosedur ini berlaku untuk semua KGs
swadaya yang bergabung dalam Skema.
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EDB akan menerbitkan dokumen pendaftaran bagi setiap siswa yang dapat memperoleh Pendidikan di Hong Kong dan semua KGs
Skema hanya boleh menerima siswa yang memiliki dokumen pendaftaran resmi.
Orang tua harus menyerahkan kepada EDB dokumen pendaftaran masuk KGs dari bulan September hingga November 2022. Rincian
pendaftaran akan diunggah ke situs web EDB pada awal September.
Orang tua harus memahami mekanisme pendaftaran berbasis sekolah di KGs, termasuk prosedur, kriteria, pengaturan wawancara,
biaya pendaftaran, dll. Mereka harus memperoleh formulir pendaftaran dan menyerahkan pendaftaran masuk sesuai persyaratan
yang ditentukan oleh masing-masing KGs.
KGs akan menginformasikan hasil pendaftaran kepada orang tua sebelum 16 December 2022.
Setelah menerima notifikasi penerimaan, orang tua harus, setelah mempertimbangkan baik-baik, memilih satu KG untuk registrasi.
Orang tua harus menyerahkan dokumen registrasi yang valid dan membayar biaya registrasi di KG untuk menyelesaikan prosedur
registrasi selama Tanggal Registrasi Terpusat (yaitu 5 hingga 7 Januari 2023).
EDB akan menerbitkan informasi ketersediaan tempat di K1 sejak awal Februari 2023 dan seterusnya.

Untuk bertanya, silahkan hubungi EDB (Hotline pertanyaan: 3540 6808 / 3540 6811; hotline untuk orang tua anak NCS: 2892 6676) atau
sistem pertanyaan telepon otomatis 24 jam di 2891 0088. Orang tua juga dapat menelepon Kantor Edukasi Regional EDB atau Kantor
Gabungan Taman Kanak-Kanak dan Pusat Perawatan Anak.

