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มาตรการท่ีมีอยู่และแผนสนับสนุน 
ความเท่าเทียมกันส าหรับชนกลุ่มน้อย 

 
การศึกษา 

 
 
รัฐบาลมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนการรวมเขา้ดว้ยกนัช่วงตน้ของนกัเรียนท่ีไม่ใช่พูดภาษาจีน (NCS)1(โดยเฉพาะ
นกัเรียนชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ (EM) )เพื่อเขา้สู่ชุมชนรวมถึงการส่งเสริมให้พวกเขาปรับตวัให้เขา้กบัระบบการศึกษา
ทอ้งถ่ินและเรียนรู้ภาษาจีนเด็กทกุคนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมโดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติหรือบา้นเกิดของพวกเขามีโอกาสท่ีเท่า
เทียมกนัท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมธัยมศึกษาของภาครัฐภายใตร้ะบบการจดัสรรนกัเรียนของแต่ละ
โรงเรียนตั้งแต่ปี2014ส านกัการศึกษา (EDB) ไดป้ฏิบติัตามมาตรการสนบัสนุนท่ีเพ่ิมสมรรถนะท่ีตอ่เน่ืองกนัเพ่ือเพ่ิมการ
สนบัสนุนส าหรับนกัเรียน NCS เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ภาษาจีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมส าหรับโรงเรียนเจตนาของนโยบายน้ีคือการส่งเสริมบิดามารดาของนกัเรียน NCS จดั
ให้เด็กของพวกเขาไปเรียนภาษาจีนในโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเรียนภาษาจีนให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พื่อส่งเสริม
พวกเขาเรียนรู้ภาษาจีน มาตรการสนบัสนุนท่ีส าคญัมากดงัต่อไปน้ี 
 
“กรอบการเรียนรู้ภาษาท่ีสองท่ีเป็นภาษาจีน” 
 
การบบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง   

 “กรอบการเรียนรู้ภาษาท่ีสองท่ีเป็นภาษาจีน (“กรอบการเรียนรู้”) ถูกสร้างขึ้นโดยการปรึกษา
กบัครูและผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาซ่ึงไดป้ฏิบติัในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มธัยมศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา 2014/15 เพื่อช่วยนกัเรียน NCS เอาชนะความยากล าบากในการ
เรียนรู้ภาษาจีนท่ีเป็นภาษาท่ีสองดว้ยความตั้งใจในการส่งเสริมการเช่ือมต่อกบัหลกัสูตร
ภาษาจีนหลกัในระยะยาว 

มาตรการท่ีมีอยู ่  “กรอบการเรียนรู้” 
 ไดพ้ฒันาจากทศันคติของผูเ้รียนภาษาท่ีสองการอบการเรียนน้ีใหว้ตัถุประสงคท่ี์เป็นระบบ

และผลการเรียนท่ีคาดหวงัไวซ่ึ้งอธิบายความกา้วหนา้ของการเรียนของนกัเรียน NCS ใน
ขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเพ่ือสนบัสนุนใหค้รูก าหนดเป้าหมายการเรียนท่ีกา้วหนา้
ความกา้วหนา้ในการเรียนและผลการเรียนท่ีคาดหวงัไวเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนของ
นกัเรียน NCS 

  เพื่อสนบัสนุนครูในการวางแผนหลกัสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล EDBได้
พฒันาทรัพยากการเรียนการสอนท่ีหลากหลายดว้ยอยา่งเช่น “เคร่ืองมือประเมินภาษาจีน
ส าหรับนกัเรียน NCS ” และวสัดุอา้งอิงส าหรับโรงเรียนทรัพยากเหล่าน้ีถูกอปัโหลดบน
เวบ็ไซตข์อง EDB แลว้และจะไดรั้บการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี EDBไดพ้ฒันาวสัดุ

 
1 ส าหรับการวางแผนมาตรการช่วยเหลือดา้นการศึกษานกัเรียนท่ีมีภาษาพูดท่ีบา้นไม่ใช่ภาษาจีนจะถูกจดัอยูใ่นประเภทนกัเรียน  NCS 
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การเรียนการสอนหลากหลายรวมถึงหนงัสือเรียนของนกัเรียนหนงัสือแบบฝึกหดัของ
นกัเรียนและวสัดุอา้งอิงส าหรับการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน NCS ในระดบัประถมศึกษา
ตอนตน้ (ระดบัชั้นป.1-ป.3) ส าหรับการอา้งอิงและการใชข้องครูชุดของวสัดุการเรียนการ
สอนน้ีจะถูกขยายเพ่ิมเติมไปถึงระดบัประถมศึกษาตอนปลาย (ระดบัชั้นป.4-ป.6) นอกจากน้ี 
วสัดุการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้อยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์ของโรงเรียนท่ีปฏิบติั
ตาม“กรอบการเรียนรู้”ไดพ้บนกัเรียนNCSระดบัที2่ และระดบัที3่ของ“กรอบการเรียนรู้ (โดย
ทัว่ไปป.3และป.4) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการเรียนรู้ภาษาจีนเน่ืองจากเหตผุลน้ี EDB 
มอบหมายให้สถาบนัอุดมศึกษาร่วมมือกบัโรงเรียนประถมดว้ยเพือ่พฒันาแปดชุด“หนงัสือ
เรียน”ท่ีถูกจ าแนกต ามระดบัท่ี2และระดบัท่ี3ของ“กรอบการเรียนรู้”โดยทัว่ไปแปดชุด
“หนงัสือเรียน”เหล่าน้ีเหมาะสมกบันกัเรียน NCS ในป.3และป.4ซ่ึงถูกจดัพิมพแ์จกจ่ายให้กบั
นกัเรียน NCS และโรงเรียนของพวกเขาและถูกอปัโหลดบนเวบ็ไซตข์อง EDB แลว้ 

 การพัฒนามือาชีพส าหรับครู 

  จดัหาโอกาสการฝึกอบรมท่ีเพียงพอให้กบัครูทั้งหมดท่ีสอนนกัเรียน NCS โปรแกรมการ
พฒันามืออาชีพท่ีหลากหลายและทนัสมยัถึงการวางแผนหลกัสูตรและกรอบการเรียนจดัการ
ประเมินส าหรับการเรียนและการเรียนภาษาท่ีสองและกลยทุธ์การสอนเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
มืออาชีพในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสองของครูและเพ่ือเพ่ิมความไวต่อวฒันธรรมและ
ศาสนาของพวกเขา 

  นอกจากน้ี แผนการเงินสนบัสนุนท าใหค้วามเช่ียวชาญดีเพ่ิมขึ้นส าหรับครูสอนภาษาจีน(สอน
ภาษาจีนท่ีเป็นภาษาท่ีสอง)ภายใตก้องทุนภาษาท่ีเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2014 เพื่อท าให้
ความสามารถทางวิชาชีพท่ีสอนภาษาจีนท่ีเป็นภาษาท่ีสองของครูสอนภาษาจีนดีเพ่ิมขึ้น มนั
ไดเ้ป็นอยา่งท่ีคิดอาจจะมีความตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อไล่ตามโครงการท่ียอมรับโดยครูท่ี
ตอ้งการพฒันาตวัเองให้ดีย่ิงขึ้นดว้ยความรู้และทกัษะการเรียนท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวกบัการสอน
แผนการน้ีไดข้ยายระยะเวลาท่ีมีผลบงัคบัใชถึ้งปีการศึกษา 2021/22 เพื่อส่งเสริมครูท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมขอสมคัรเงินอุดหนุนอตัราเงินอุดหนุนพ้ืนฐานสูงสุดไดเ้พ่ิมขึ้นจาก 30%
ถึง 50% ของค่าเล่าเรียน(นัน่คือจาก $34,000 ถึง $64,000) ครูท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมแต่ละคน
เร่ิมจากปีการศึกษา 2019/20 

 แผนงานท่ีระยะเวลาเป็น 5-สัปดาห์ “หนงัสือรับรองในแผนงานการพฒันาวิชาชีพในการสอน
ภาษาจีนส าหรับนกัเรียน NCS” ท่ีถูกจดัการโดยมหาวิทยาลยัการศึกษาฮ่องกงระหว่าง
แผนงาน/หลกัสูตรอื่นๆส าหรับครูสอนภาษาจีนท่ีสอนนกัเรียนNCSในโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมธัยมศึกษาจะด าเนินต่อไป 

 นอกจากน้ีเพ่ือเพ่ิมความรู้สึกไวของครูต่อวฒันธรรมและศาสนาในการดูแลนกัเรียน NCS 
EDB จดังานการประชุมแชร์ประจ าปีดว้ยความร่วมมือกบัคณะกรรมการโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั
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โดยแชร์การปฏิบติัท่ีดีท าใหค้รูสามารถเอาชนะความยากล าบากจริงในการเรียนการสอนและ
การบริหารรายวนัโดยเฉพาะปฏิบติัทั้งนกัเรียน NCS และนกัเรียนท่ีพูดภาษาจีนอยา่งยติุธรรม
ในโรงเรียนแมก้ระนั้นความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมและประเพณีของพวกเขา 

 เพ่ิมทุนสนบัสนุนให้โรงเรียน 

  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2014/2015 EDB ไดเ้พ่ิมทนุเพ่ิมเติมมากขึ้นให้กบัโรงเรียนมากกว่า200ลา้น
ดอลลาร์ต่อปีโรงเรียนภาครัฐและโรงเรียนท่ีภายใตแ้ผนการเงินอุดหนุนโดยตรงทั้งหมดท่ี
เสนอ (DSS) หลกัสูตรทอ้งถ่ินและยอมให้นกัเรียน NCS คนหรือมากกว่า10คนเขา้เรียนไดรั้บ
ทุนเพ่ิมเติมตั้งแต8่แสนดอลลาร์ถึง1ลา้น5แสนดอลลาร์ต่อปีขึ้นอยูก่บัจ านวนของนกัเรียน 
NCS ท่ีเขา้เรียนเพื่อส่งเสริมโรงเรียนปฏิบติัตาม“กรอบการเรียนรู้”และสร้างสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมในโรงเรียนก าหนดโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งขึ้นอยูก่บัผลลพัธ์ของ
“เคร่ืองมือประเมินภาษาจีนส าหรับนกัเรียน NCS ”เพื่อปรับเป้าหมายการเรียนรู้และกลยทุธ์
การสอนดว้ยการอา้งอิงความกา้วหนา้การเรียนรู้ท่ีอธิบายใน“กรอบการเรียนรู้”เช่นเดียวกบั
การท าให้บรรลผุลส าเร็จทางการเรียนและความกา้วหนา้ของนกัเรียน NCS ของพวกเขาและ
ใชแ้บบการเรียนการสอนท่ีละเอียดถ่ีถว้นท่ีหลากหลายตามสมควรอยา่งเช่นเสนอการเรียน
แบบแยกชั้นเรียน/กลุ่มการควบรวมกิจการหลงัเลิกเรียนฯลฯเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพท่ี
นกัเรียน NCS ในการเรียนรู้ภาษาจีนนอกจากน้ีโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งแต่งตั้งผูช่้วยชนกลุ่มนอ้ย
ทางชาติพนัธ์ุและ/หรือไดรั้บบริการแปลไดเ้พื่อเสริมสร้างการติดตอ่ส่ือสารกบับิดามารดาของ
นกัเรียน NCS และจดักิจกรรมทางอเนกวฒันธรรมนิยม 

  ส่วนโรงเรียนท่ีรับนกัเรียน NCS ไม่ก่ีคน (นัน่คือ1คนถึง9คน)เขา้มาเรียนนกัเรียน NCS ของ
พวกเขาสามารถไดรั้บประโยชนจ์ากสภาพแวดลอ้มท่ีการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
เช่นเดียวกบั“กรอบการเรียนรู้”ตั้งแต่ปีการศึกษา 2014/15 โรงเรียนเหล่าน้ีอาจจะขอสมคัร
กองทุนเพ่ิมเติม $50,000 ดว้ยตามท่ีตอ้งการเพื่อเสนอแผนงานสนบัสนุนภาษาจีนหลงัเลิกเรียน
เพื่อรวบรวมความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในชั้นเรียนนอกจากน้ีนกัเรียน NCS ในโรงเรียนเหล่าน้ี
จากมาตรการสนบัสนุนอื่นๆส าหรับนกัเรียน NCS 

 บริการสนับสนุนมือาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  EDB ให้บริการสนบัสนุนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีหลากหลายท่ีรวมทั้งช่วยโรงเรียนปรับ
หลกัสูตรฐานโรงเรียนและพฒันาวตัถุการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมโดยอา้งถึง “กรอบการ
เรียนรู้” โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อยา่งมืออาชีพและส่งเสริมการแบ่งปัน
ประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนท าให้ความสามารถทางวิชาชีพของครูดีเพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยให้
นกัเรียน NCS เรียนรู้ภาษาจีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโรงเรียนอาจจะขอสมคัรบริการ
สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งตามความตอ้งการของการพฒันาทุกๆปี 
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การประเมิมการ
ท างานในอนาคต 

 EDB ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของมาตรการสนบัสนุนต่างๆส าหรับนกัเรียน NCS 
บนพ้ืนฐานอยา่งต่อเน่ืองและปรับปรุงมาตรการถา้มีความจ าเป็นเราจะส ารวจเป้าหมายการ
เรียนรู้การวางแผนหลกัสูตรส่ือการศึกษาและกลยทุธ์การสอนท่ีถกูเลือกใชโ้ดยโรงเรียน
ความสามารถทางภาษาและแรงจงูใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน NCS และปัจจยัอืน่ๆท่ีมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาตรการเพ่ิมเติมท่ี
ใช/้จะใช ้

 EDB จะรวบรวมความคดิเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไปและพิจารณาการปรับปรุงของ
มาตรการสนบัสนุนตามความเหมาะสม 

 
เส้นทางหลายๆส าหรับการเช่ือมต่อ 
 
การบริการท่ีเก่ียวขอ้ง     โดยพิจารณาความตอ้งการและความปรารถนาของพวกเขานกัเรียน NCS อาจจะเลือกท่ีจะเขา้

สอบประกาศนียบตัรโรงเรียนมธัยมศึกษาในฮ่องกง (HKDSE) (ภาษาจีน) หรือเรียนภาษาจีน
ประยกุต ์(ส าหรับนกัเรียน NCS ) (ApL(C)) และ/หรือไดรั้บคุณสมบติัภาษาจีนแบบเลือกท่ี
ยอมรับในระดบัสากลในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพ่ือจดัเตรียมการศึกษาเพ่ิมเติมและการ
แสวงหาอาชีพ 

มาตรการท่ีมีอยู ่  (ApL(C)) 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา2014/2015การแนะน าของ (ApL(C)) ถูกจ าแนกตามระดบัที่1ถึงระดบัท่ี3ของ
กรอบคุณสมบติัเสนอช่องทางเพ่ิมเติมให้กบันกัเรียน NCS ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อ
ไดรั้บคุณสมบติัภาษาจีนแบบเลือกเพ่ือจดัเตรียมการศึกษาเพ่ิมเติมและการแสวงหาอาชีพผล 
(ApL(C)) ถูกรายงานเป็น“ส าเร็จ”และ“ส าเร็จและยอดเยี่ยม”ในHKDSE 

 คุณสมบัติภาษาจีนท่ียอมรับเป็นทางเลือก 

  คุณสมบติัภาษาจีนแบบเลือกรวมถึงการสอบภาษาจีนภายใตใ้บรับรองทัว่ไปของมธัยมศึกษา 
(GCSE)ใบรับรองทัว่ไปนานาชาติของมธัยมศึกษา (IGCSE) และใบรับรองทัว่ไปของ
การศึกษา (GCE) ระดบัรองขั้นสูง ((AS)-Level) และระดบัGCEขั้นสูง ((A)-Level) นกัเรียน 
NCS2 ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้สอบการตรวจสอบเหล่าน้ีเพียงแค่ตอ้งการจ่าย“ค่าสอบ
อุดหนุน”ท่ีเทียบเท่ากบัHKDSE(ภาษาจีน) 

 
2 โดยจ าเพาะนกัเรียน NCS เหล่าน้ีเป็นนกัเรียนท่ีไดเ้รียนภาษาจีนในกรณีต่อไปน้ีอยา่งใดอย่างหน่ึง 

(a) ไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษานอ้ยกว่าหกปีหรือ 
(b) หกปีหรือมากกว่าหกปีแต่พวกเขาถูกสอนหลกัสูตรท่ีดดัแปลงและง่ายท่ีไม่เหมาะสมส าหรับนกัเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนทอ้งถิ่นโดยทัว่ไป 
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 อ่ืนๆ 

  เพ่ือเพ่ิมเติมความสามารถในการจา้งงานของผูส้ าเร็จการศึกษาของโรงเรียน NCS 
คณะกรรมการศึกษาและวิจยัภาษาเร่ิมด าเนินการ”หลกัสูตรภาษาจีนอาชีพส าหรับผูส้ าเร็จ
การศึกษ าของนกัเรียน NCS ”ท่ีถูกจ าแนกเป็นระดบัที่1-ระดบัท่ี2ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในเมษายน2016นกัเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งคงจะไดรั้บเงิน
สนบัสนุนของ 85% ของค่าเล่าเรียน 

การประเมินการ
ท างานในอนาคต 

 คุณสมบติัภาษาจีนแบบเลือกและ (ApL(C)) ถูกยอมรับที่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการเขา้
เรียนทัว่ไปของคณะกรรมการเงินช่วยเหลือมหาวิทยาลยั (UGC)-มหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บทุน
สนบัสนุนและสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่เช่นเดียวกบัการแต่งตั้งราชการพลเรือน 

มาตรการเพ่ิมเติม
ท่ีใช/้จะใช ้

 ส าหรับนกัเรียน NCS ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีเขา้สอบ HKDSE (ภาษาจีน) แต่ไม่ถึงระดบั
ท่ี 3 หรือระดบัท่ีสูงกว่า มหาวิทยาลยัท่ีไดก้องทุนจากคณะกรรมการเงินช่วยเหลือ
มหาวิทยาลยัอาจใชดุ้ลยพินิจของพวกเขาตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัภาษาจีนและพิจารณาการ
ประยกุตส์ าหรับสิทธ์ิในการเขา้ไปของพวกเขาตามแต่ละกรณีมาตรการสนบัสนุนอื่นๆศูนย์
สนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาจีน 

มาตรการสนบัสนุนอ่ืนๆ 
 
ศูนย์สนับสนนุการเรียนรู้ภาษาจีน 
 
การบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 เสนอโปรแกรมท่ีช่วยปรับปรุงหลงัเลิกเรียนหรือในช่วงวนัหยดุส าหรับนกัเรียน NCS 
ในช่วงคร่ึงปี 2007 ดว้ยควมมตั้งใจเพ่ือเสริมสร้างนกัเรียน NCS เรียนภาษาจีนโดยเฉพาะผูท่ี้
เร่ิมสายและให้การสนบัสนุนมืออาชีพกบัครู 

มาตรการท่ีมีอยู ่   ศูนยส์นบัสนุนการเรียนรู้ภาษาจีน(ศนูย)์ท่ีไดรั้บหนา้ท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีล าดบัที่สาม
ด าเนินต่อไปเพื่อเสนอให้โครงการท่ีเป็นปรับปรุง ณ 20 สถานท่ีผูค้นมาท ากิจกรรมร่วมกนั
ในปีการศึกษา 2018/19 นอกจากน้ี ศูนยน้ี์จดัหาใหท้รัพยากการเรียนการสอนและจดังาน
การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการแบ่งปันประสบการณ์ส าหรับครูสอนภาษาจีน
เช่นเดียวกบัการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการสนบัสนุนนกัเรียน NCS เรียนภาษาจีน
ส าหรับบิดามารดาของนกัเรียน NCS  

  ในปีการศึกษา2018/19จ านวนของนกัเรียน NCS ท่ีลงทะเบียนในศนูยป์ระมาณ810 คน 

การประเมินการ
ท างานในอนาคต 

 โปรแกรมหลงัเลิกเรียนส าหรับนกัเรียน NCS และการประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับครูและ
พ่อแม่จะถูกท าเร่ือยไปภายใตก้ารทบทวนตามการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีควบคู่ไปกบั
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บทบญัญติัของการสนบัสนุนในการเรียนรู้ภาษาจีนโดยแต่ละโรงเรียนท่ียอมรับนกัเรียน 
NCS ดว้ยเงินทนุเพ่ิมเติม 

มาตรการเพ่ิมเติม
ท่ีใช/้จะใช ้  

 EDB จะด าเนินอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเสนอโปรแกรมท่ีมีอยูแ่ละพิจารณาท าการปรับแต่งตาม
ความเหมาะสม 

 
โครงการเช่ือมโยงภาคฤดรู้อน 
 
การบิรการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 โครงการเช่ือมประสานฤดูร้อนมีเป้าหมายท่ีจะช่วยนกัเรียน NCS ปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ขยายประสบการณ์การเรียนรู้และเปิดรับการใชภ้าษาจีนกวางตุง้
เป็นส่ือการสอนในชั้นเรียนจริงรวบรวมส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู้ในขั้นตอนท่ี1ท่ีส าคญัและ
เตรียมตวัส าหรับการเปล่ียนเป็นในขั้นตอนท่ี2ท่ีส าคญั 

มาตรการท่ีมีอยู ่  ตั้งแต่ฤดูร้อนของค.ศ.2017โครงการเช่ือมประสานฤดูร้อนท่ีระยะเวลาเป็น4-สัปดาห์ไดข้ยาย
เพื่อครอบคลุมไม่เพียงแต่ผูเ้ขา้เรียนใหมท่ี่เป็นนกัเรียน NCS ในป.1ยงัรวมถึงนกัเรียน NCS ท่ี
จะไปต่อท่ีป.2ป.3และป.4 

  ตั้งแต่ฤดูร้อนของค.ศ.2013โครงการเช่ือมประสานฤดูร้อนไดป้รับปรุงโดยอนุญาตให้บิดา
มารดาของนกัเรียน NCS ไปพร้อมกบัเด็กของพวกเขาในระหว่างโครงการดว้ยความตั้งใจใน
การปรับปรุงการสัมผสัของพวกเขาการใชภ้าษาจีนและการสนบัสนุนส าหรับเด็กของพวกเขา 

  ในปีการศึกษา2018/19 นกัเรียน NCS ประมาณ1260คนและ140บิดามารดาของนกัเรียน NCS 
เขา้ร่วมในโครงการ 

การประเมินการ
ท างานในอนาคต 
 

 ด าเนินการทบทวนโครงการเช่ือมโยงภาคฤดูร้อนประจ าปี 

มาตรการเพ่ิมเติม
ท่ี  ใช/้จะใช ้

 EDB จะด าเนินอยา่งต่อเน่ืองเพื่อจดัโครงการเช่ือมโยงภาคฤดูร้อน 

 
โปรโมช่ันของการปรับตัวตอนต้น 
 
การบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง   

 ส่งเสริมพ่อแม่ของเด็กๆ NCS ส่งลูกของพวกเขาไปโรงเรีย นอนุบาลทอ้งถ่ิ3นท่ีอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีพูดภาษาจีนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็กๆ NCS และ

 
3โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลที่รวมกบัศูนยดู์แลเด็กและโรงเรียนที่มชีั้นเรียนอนุบาลอา้งว่าเป็น“โรงเรียนอนุบาล” 
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ความกา้วหนา้ท่ีราบร่ืนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีหลกัของพวกเขา 

มาตรการท่ีมีอยู ่ โรงเรียนอนุบาล 

  ให้บริการสนบัสนุนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานพ่ือสนบัสนุนโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมความสามารถมือ
อาชีพของครูในการเรียนรู้และการสอนภาษจีนส าหรับเด็ๆ  NCS และเพื่อให้พวกเขา
ปรับเปล่ียนจากโรงเรียนอนุบาลไปโรงเรียนประถมศึกษอยา่งราบร่ืนนอกจากน้ีจะเสริมสร้าง
โครงการอบรมครูในการเรียนรู้และการสอนภาษาจีนส าหรับเด็กๆ NCS ในโรงเรียนอนุบาล
จดัการสัมมน/การประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับการพฒันาเด็กๆและความหลากหลายของ
ผูเ้รียนเพ่ือเพ่ิมความสามารถืออาชีพของครู 

 อ่ืนๆ 

  ร่วมมือกบัองคก์ารนอกภาครัฐด าเนินการโปรแกรมตามอ าเภอตั้งแต่กรกฏาคม2012เพื่อจงูใจ
เด็กๆ NCS เรียนรู้ภาษาจีนโดยกิจกรรมท่ีสนุกสนาน. 

  ส่วนการรับนกัเรียนของโรงเรียนอนุบาลจดังานการประชุมเฉพาะท่ีสรุปแบบส้ันๆท่ีเป็น
ภาษาองักฤษประจ าปี(ใหบ้ริการล่ามภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุเม่ือมีจ าเป็น)ส าหรับบิดา
มารดาของนกัเรียน NCS ในขณะเดียวกนั เราร่วมมือกบัศนูยบ์ริการสนบัสนุนเพื่อจดังานการ
ประชุมท่ีสรุปแบบส้ันๆส าหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุท่ีไดรั้บทนุสนบัสนุนจากกรม
กิจการพลเรือนดว้ยความตั้งใจในการติดต่อบิดามารดาของนกัเรียนไดดี้ย่ิงขึ้นเพ่ือส่งเสริม
พวกเขาเขา้ใจขั้นตอนการรับนกัเรียนของโรงเรียนอนุบาลและส่งเสริมพวกเขาส่งเด็กของ
พวกเขาไปโรงเรียนอนุบาลทอ้งถ่ินเพ่ือท่ีจะไดสั้มผสักบัสภาพแวดลอ้มภาษาจีนตอนตน้ 

การประเมินการ
ท างานในอนาคต 

 เยี่ยมชมการพฒันาหลกัสูตรและการโฟกสักลุ่มสัมภาษณ์จะด าเนินต่อไปเพื่อรวบรวมขอ้มูล
และแนวปฎิบติัท่ีดีส าหรับความหลากหลายของผูเ้รียนโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการแบ่งปัน
ประสบการณ์ในเด็กๆ NCS เรียนรู้ภาษาจีน 

มาตรการเพ่ิมเติม
ท่ีใช/้จะใช ้

 เน่ืองจากการปฏิบติัตามนโยบายการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตั้งแตปี่การศึกษา 2017/18 ให้เงิน
อุดหนุนท่ีเทียบเท่ากบัเงินเดือนของครูหน่ึงคนแก่โรงเรียนอนุบาลท่ีรับนกัเรียน NCS แปดคน
หรือกว่าแปดคนเพื่อสนบัสนุนนกัเรียน NCS ตั้งแตปี่การศึกษา2019/20จะใหเ้งินสนบัสนุน
แบบ5ชั้นแก่โรงเรียนอนุบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตามจ านวนของ
นกัเรียน NCS ท่ีถูกรับเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลรับนกัเรียน NCS หน่ึงคนเขา้เรียนจะไดรั้บ
เงินสนบัสนุนและเงินสนบัสนุนส าหรับชั้นสูงสุดจะเป็นสองเท่าของระดบัปัจจบุนัเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ 

ข้อมูลส าหรับนกัเรียน NCS และพ่อแม่ของพวกเขา 
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การบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 วตัถุประสงคค์ือช่วยนกัเรียน NCS และบิดามารดาของพวกเขาเขา้ใจระบบการศึกษาทอ้งถ่ิน
ในฮ่องกง นโยบายการศึกษาหลกัและบริการการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งและบิดามารดาของนกัเรียน 
NCS และส่งเสริมบิดามารดาของนกัเรียน NCS เลือกโรงเรียนท่ีเช่ียวชาญ 

มาตรการท่ีมีอยู ่ พ่อแม่ของนักเรียน NCS มีตัวเลือกทางโรงเรียนมากขึน้ 

 EDBไดย้กเลิกระบบท่ีเรียกว่า“โรงเรียนท่ีระบุ”4ตั้งแต่ปีการศึกษา 2013/14 ดว้ยความตั้งใจใน
การขจดัช่ือ“โรงเรียนท่ีระบุ”ท่ีเป็นช่ือท่ีผิดพลาดและเพ่ิมความตระหนกัของโรงเรียนเพ่ือ
สนบัสนุนนกัเรียน NCS เรียนภาษาจีนเน่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรการสนบัสนุนท่ีดีเพ่ิมขึ้น
ดงักล่าวขา้งตน้จ านวนของภาครัฐและโรงเรียน DSS ท่ีรับนกัเรียน NCS เขา้เรียนไดเ้พ่ิมขึ้น
ค่อยๆจากประมาณ590คนในปีการศึกษา2013/14ถึงประมาณ630คนในปีการศึกษา 2018/19 ซ่ึง
ครอบคลุมประมาณสองในสามของโรงเรียนทั้งหมดซ่ึงแสดงว่ารูปแบบการสนบัสนุนและ
มาตรการใหม่ท าให้บิดามารดาของนกัเรียน NCS มีทางเลือกของโรงเรียนไดม้ากขึ้น  

 การเผยแพร่ข้อมูล 

  แพค็เกจขอ้มูลของบิดามารดาท่ีไม่ใช่พูดภาษาจีน:คู่มือการศึกษาของฮ่องกง(แพค็เกจขอ้มูล)ท่ี
จดัพิมพท่ี์เป็นภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุหลกัถูกเสนอให้กบับิดามารดาของนกัเรียน 
NCS โดยทางส านกังานการศึกษาภูมิภาคส่วนการจดัสรรการรับนกัเรียนของโรงเรียนและ
แผนกการวางต าแหน่งและการสนบัสนุนของ EDB สมาคมบิดาหรือมารดา-ครูของเขต
ทั้งหมดศูนยสุ์ขภาพแม่และเด็กของกรมอนามยัศูนยส์อบถามกิจการพลเรือนและศูนยบ์ริการ
สนบัสนุนส าหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุของกรมกิจการพลเรือนและสถานกงสุลใหญ่ควร
เสริมสร้างการสนบัสนุนส าหรับนกัเรียน NCS และบิดามารดาของพวกเขา 

  ขอ้มูลทีเก่ียวขอ้งทั้งหมด(รวมถึงสิทธ์ิในการเขา้ไปประถมศึกษาปีท่ี1และมธัยมศึกษาปีท่ี1
และแอพพลิเคชัน่ท่ีใชค้รัวเครือนส าหรับแผนกการความช่วยเหลือทางการเงินของนกัเรียน)
ถูกเผยแพร่โดยภาษาองัฤษและภาษาจีนดว้ยการแปลเป็นภาษาของชนกลุ่มนอ้ยท่ีหลกัและ
จดัหาให้กบันกัเรียน NCS และพ่อแม่ของพวกเขา 

  จดังานการประชุมเฉพาะท่ีสรุปแบบส้ันๆดว้ยบริการล่ามภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุหลกั
แบบแปลพร้อมส าหรับบิดามารดาของนกัเรีย NCS นเพื่อแนะน ามาตรการสนบัสนุน(รวมถึง
การปฏิบติัของ“กรอบการเรียนรู้”)และเผยแพร่ขอ้มูลการเขา้เรียนในระดบัพ้ืนฐาน(นัน่คือป.1

 
4  จากปีการศึกษา2006/07ถึงปีการศึกษา 2012/13 โรงเรียนท่ีรับนกัเรียนNCSจ านวนมากมีประสบการณ์ในการดูแลนกัเรียน NCS และเตรียมตวัให้พร้อมเพื่อร่วมมือกบั 

EDBเพื่อพฒันามาตรการสนบัสนุนสโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและแบ่งปันประสบการณ์กบัโรงเรียนอื่นๆท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนพิเศษโรงเรียนเหล่าน้ีจะเรียกว่า“โรงเรียนท่ี
ระบุ” 
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และม.1)ของโรงเรียนภาครัฐ 

  ตั้งแต่ปีการศึกษา2015/16 คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างบา้นและโรงเรียนไดจ้ดัพิมพ์
ประวติัโดยยอ่ของโรงเรียนฉบบัภาษาองักฤษเพื่อแจกจ่ายให้กบับิดามารดาของนกัเรียน 
NCS ท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาระดบัชั้น6ชั้นเพ่ือให้พวกเขา
สามารถไดรั้บสิทธ์ิในการใชข้อ้มลูประวติัโดยยอ่ของโรงเรียนไดง้า่ยเพื่อให้บิดามารดา
ของนกัเรียนไดรั้บขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากขึ้นเพ่ือเลือกโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา2018/19 
คอลมัน์ท่ีแยกออกท่ีช่ือ“สนบัสนุนการศึกษาส าหรับนกัเรียน NCS” ไดถู้กเพ่ิมเขา้ไปใน
ประวติัโดยยอ่ของโรงเรียนเพื่อเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนนกัเรียน NCS 
โรงเรียนภาครัฐทั้งหมดและโรงเรียนDDSเสนอหลกัสูตรทอ้งถ่ินและเงินทุนเพ่ิมเติมท่ี
ตอ้งการระบุการสนบัสนุนเพ่ิมเติมรวมถึงการสนบัสนุนหลงัเลิกเรียนท่ีเสนอให้กบั
นกัเรียน NCS ของพวกเขาท่ีก าลงัเรียนภาษาจีนตั้งแตปี่การศึกษา2019/20โรงเรียนจะให้
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมาตรการสนบัสนุนในคอลมัน์ใหม่ตามท่ีตอ้งการของEDB 

 มาตรการอ่ืนๆเพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่ือสาร 

  เวบ็ไซตท่ี์เฉพาะhttp://www.edb.gov.hk/ncs ใชไ้ดเ้พื่อท าให้พ่อแม่ของนกัเรียน NCS 
เขา้ใจบริการการศึกษาท่ีใชไ้ดส้ะดวกขึ้น 

  เพื่อสอบถามขอ้มูลประจ าวนัการด าเนินงานบริการฮอทไลน์และบริการการแปลความหาย
ถูกเสนอตั้งแต่กรกฏคม 2010 โดยวิธีการของการประชุมทางโทรศพัทร์ะหว่างผูส้อบถาม 
EDB และคณะกรรมความสามคัคีและการเพ่ิมประสิทธิภาพของชาวบา้นชนกลุ่มนอ้ยศูนย์
สนบัสนุนบริการส าหรับประชากร NCS ท่ีไดรั้บเงินทุนจากรัฐบาล 

การประเมินทาง
ท างานในอนาคต    

 EDB จะด าเนินต่อไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหนา้เวบ็เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ
การศึกษาส าหรับนกัเรียน NCS ใบปลิวขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองจะไดรั้บการปรับปรุงดว้ยเม่ือมี
ความจ าเป็นนอกจากน้ี EDB จะด าเนินต่อไปเพ่ือส่งเสริมโรงเรียนเสนอให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมาตรการสนบัสนุนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานส าหรับนกัเรียน NCS ในประวติั
โรงเรียนโดยยอ่ของพวกเขาและ/หรือเวบ็ไซตข์องโรงเรียนส าหรับการอา้งอิงของบิดา
มารดาของนกัเรียน NCS  

มาตรการเพ่ิมเติม
ท่ีใช/้จะใช ้

การเข้าเรียนในโรงเรียนอนบุาล 

 เม่ือนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลจะเป็นการเรียนการสอนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนอนุบาลไดรั้บการเตือนวา่แบบฟอร์มการขอและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งควรจะเป็น
ภาษาจีนและภาษาองักฤษ ในเร่ืองน้ี EDB เสนอแม่แบบสองภาษาของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
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ให้กบัโรงเรียนอนุบาลส าหรับการอา้งอิง 

 EDB ไดอ้อกบนัทึกขอ้ความเพื่อเตือนโรงเรียนให้สร้างไอคอนหรือให้ขอ้ความง่ายท่ีเป็น
ภาษาองักฤษบนหนา้แรกของเวบ็ไซตโ์รงเรียนอยา่งท่ีสังเกตเห็นชดัเจนเพื่อให้บิดามารดา
รู้จกัวิธีท่ีไดรั้บขอ้มูลฉบบัภาษาองักฤษเม่ือเรียกดูหนา้แรกของเวบ็ไซตข์องโรงเรียนได้
ทนัทีนอกจากน้ีเราตอ้งการโรงเรียนอนุบาลเสนอล้ิงคฉ์บบัภาษาองักฤษของหนา้เวบ็ EDB 
บนเวบ็ไซตโ์รงเรียนอยา่งท่ีสังเกตเห็นชดัเจนเพื่อช่วยบิดามารดาของนกัเรียน NCS ไดรั้บ
สิทธ์ิในการใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเสนอโดย EDB โรงเรียนอนุบาลถูกเตือนดว้ยว่าท่ีจะเร่ิม
ด าเนินการแจง้ใหบิ้ดามารดาของนกัเรียน NCS ทราบว่าพวกเขใชบ้ริการล่าม/แปลเอกสาร
ไดถ้า้มีความจ าเป็นหรือพวกเขาอาจจะมาพร้อมกบัญาติท่ีพูดภาษาจีนหรือเพื่อนท่ีมีความ
สะดวกในการส่ือสารได ้

 ประวติัโดยยอ่ของโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลท่ีรวมกบัศนูยดู์แลเด็ก (ประวติัโดย
ยอ่)ไดรั้บการจดัพิมพท์ั้งฉบบัภาษาองักฤษและภาษาจีนประจ าปีเพ่ือเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
แต่ละโรงเรียนส าหรับการอา้งอิงของบิดามารดาเม่ือเลือกโรงเรียน ตั้งแต่จากค.ศ.2018 
คอลมัน์ใหม่ท่ีช่ือ“สนบัสนุนการศึกษาส าหรับนกัเรียน NCS ”ไดร้วมอยูใ่นประวติัโดยยอ่
ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเพื่อเร่ิมด าเนินการสนบัสนุนนกัเรียน NCS ของพวกเขา 

 เร่ิมจากกนัยายนค.ศ.2018 EDB ไดต้ั้งสายด่วน (หมายเลขโทรศพัท:์ 28926676) เพื่อใหบิ้ดา
มารดาของนกัเรียน NCS สอบถามเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลไดส้ะดวก
ขึ้น 

  ชุดบตัรบอกเป็นนยักบัไฟลอ์อดิโอท่ีเป็นภาษาของชนกลุ่มนอ้ยท่ีหลกัท่ีเสนอส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเพื่อแสดงการดูแลและความหว่งใยส าหรับพ่อแมข่องนกัเรียน NCS ใน
การติดต่อประจ าวนัของพวกเขาเพ่ือสร้างสภาพแวดลอ้มโดยรวมมากขึ้นของโรงเรียน 

 วสัดุประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่นใบปลิวโปสเตอร์) แบบฟ อร์มใบสมคัรและหมายเหตุ
ค  าแนะน าบนใบสมคัรส าหรับหนงัสือรองการจดทะเบียนเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาล
รวมทั้งค  าบรรยายของประกรศโทรทศัน์)ถูกแปลเป็นภาษาของกลุ่มนอ้ยท่ีหลกัส าหรับการ
อา้งอิงโดยพ่อแม่ของนกัเรียน NCS                                              

 การประชุมท่ีเก่ียวกบัการเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลถูกจดัส าหรับองคก์ารนอกภาครัฐท่ี
ให้บริการชุมชนของชนกลุ่มนอ้ยดว้ยความตั้งใจเพ่ือใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายของพวกเขา
เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัพ่อแม่ของนกัเรียน NCS เชิญคณะกรรมาธิการความเสมอภาคของ
โอกาสเพื่อสรุปโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการรับนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาล 

 เด็ก NCS แต่ละบคุคลอาจจะมีปัญหาในการสมคัรเขา้เรียน EDB จะท าการส่งต่อ
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เห็นสมควรเพื่อใหเ้ขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลท่ียงัมีต าแหน่งว่างตามโครงการการศึกษา
ปฐมวยั 

 แม่แบบท่ีใชก้นัทัว่ไปของหนงัสือเวียนของโรงเรียนอนุบาลส าหรับพ่อแม่ไดถู้กแปลเป็น
ภาษาองักฤษและภาษาของชนกลุ่มนอ้ยท่ีหลกัและอปัโหลดไปยงัเวบ็ไซตข์อง EDB เพื่อ
สนบัสนุนโรงเรียนอนุบาลเพื่อเสริมสร้างการส่ือสารของพวกเขา้กบัพ่อแม่ของนกัเรียน  
NCS  

สรุป 
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