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Học viện Giáo dục Năng khiếu Hồng Kông 

Học viện Giáo dục Năng khiếu Hồng Kông Limited (được đăng ký theo Pháp lệnh Giáo 
dục với tên gọi 'Học viện Giáo dục Năng khiếu Hồng Kông') (HKAGE) được thành lập 
vào năm 2007 và trở thành một tổ chức trợ cấp  vào năm 2017. HKAGE đặt mục tiêu 
trở thành một trung tâm trong khu vực với loại hình giáo dục và lập kế hoạch chiến lược 
để cung cấp các chương trình thích hợp nhằm khuyến khích và nuôi dưỡng các học 
sinh có năng khiếu, đồng thời hỗ trợ giáo viên và phụ huynh của các em cũng như các 
nhà nghiên cứu khác và các tổ chức liên quan trong Đặc khu hành chính Hồng Kông. 

 

Những dịch vụ có 
liên quan  

  HKAGE cung cấp các cơ hội học tập ngoài nhà trường cho 
học sinh năng khiếu từ 10 đến 18 tuổi. Chương trình này 
được thiết kế để khuyến khích các em phát huy tiềm năng 
của mình trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khả năng lãnh đạo, 
sáng tạo và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, toán học, 
khoa học, nhân văn, v.v. và để thúc đẩy sự phát triển toàn 
diện và sự tận tụy với cộng đồng của các em. 

   HKAGE cũng cung cấp tư vấn và hướng dẫn cho phụ huynh, 
giáo viên và nhân viên xã hội, cũng như các khóa đào tạo 
cho giáo viên trong các lĩnh vực chuyên môn. 

   Ngoài ra, HKAGE sẽ tiến hành những nghiên cứu và phát 
triển có lợi cho sự phát triển bền vững và nâng cao kiến thức 
trong giáo dục năng khiếu ở Hồng Kông. 

 

Những biện pháp 
có sẵn  

  HKAGE sử dụng tiếng Trung và tiếng Anh trong việc cung 
cấp các dịch vụ của mình, tức là các chương trình và khóa 
học cho học sinh, phụ huynh và các bên liên quan khác. 

   Thông tin về các dịch vụ của chúng tôi có trên trang web của 
HKAGE bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. 

   Đơn Đề cử và các biểu mẫu khác cùng tờ rơi về thông tin 
chương trình được ghi lại bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh 
và luôn có sẵn cho công chúng. 

   HKAGE đã thiết lập Hướng dẫn về Bình đẳng Cơ hội và 
Phòng chống Quấy rối Tình dục để loại bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử. HKAGE đảm bảo tất cả những người sử 
dụng dịch vụ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đều có cơ hội 



bình đẳng trong việc truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng 
tôi. 

   Một tấm áp phích được trưng bày trong sảnh đợi để giới 
thiệu về dịch vụ thông dịch/ phiên dịch ngôn ngữ do Trung 
tâm CHEER (Trung tâm Hỗ trợ Dân tộc Thiểu số) cung cấp. 

Đánh giá nhằm 
mục đích cải thiện 
dịch vụ trong 
tương lai  

  Việc đánh giá các dịch vụ của chúng tôi sẽ được tiến hành 

hàng quý để có những cải tiến phù hợp. 

   Phản hồi hoặc đề xuất từ học sinh và phụ huynh hoặc bất kỳ 

bên liên quan nào sẽ được xem xét để liên tục cải thiện các 

dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Các biện pháp bổ 
sung đã thực hiện / 
sẽ được thực hiện 
 
 

  Nếu phụ huynh cần hỗ trợ, HKAGE sẽ phối hợp với các 

trường của con em họ để hỗ trợ. 

   Nhân viên tuyến đầu sẽ được cung cấp thẻ nhận dạng ngôn 

ngữ do CHEER chuẩn bị để có thể sẵn sàng giao tiếp với các 

ứng viên thuộc các chủng tộc khác nhau khi cần thiết. 

 
Nếu có thắc mắc liên quan đến các biện pháp hiện có và đã được lên kế hoạch để thúc 
đẩy bình đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ với Bà Grace HUI, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ 
Doanh nghiệp, để được giải đáp qua các kênh sau: 
 
Số điện thoại : (852) 3940 0501 
Số Fax : (852) 3940 0201 
Email : academy@hkage.org.hk  
Địa chỉ bưu điện : The Hong Kong Academy for Gifted Education 

Sha Kok Estate, 
Shatin, 
New Territories, 
Hong Kong. 

 
Học viện Giáo dục Năng khiếu Hồng Kông 
(The Hong Kong Academy for Gifted Education) 
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