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जातीय समानताको प्रचारका लागि  

गिद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरू 

 

द हङकङ एकेडेमी फर गिफ्टेड एजकेुशन 

 
 

हङकङ एकेडमेी फर गिफ्टेड एजुकेशन गलगमटेड (गशक्षा अध्यादशे अन्तिगत 'द हङकङ एकेडमेी फर गिफ्टेड 

एजुकेशन' को रूपमा दताग िररएको) (HKAGE) 2007 मा समािेश िररएको गथयो र 2017 मा अनुदान 

प्राप्त संस्था बन्यो । HKAGE ले प्रगतभाशाली गिद्याथीहरूलाई प्रोत्साहन र मार्गदर्गनका लागि रणनीगतक 

योजना र उपयुक्त कायगक्रमहरूको गितरणको लागि प्रभािकारी ढााँचाले आफ्नो प्रकारको क्षेत्रीय केन्र बने्न 

लक्ष्य राखेको छ, र उनीहरूका गशक्षकहरू र अगभभािकहरू साथसाथ ै हङकङ SAR गभत्रका अन्य 

अनुसन्धानकतागहरू र सम्बगन्धत संस्थाहरूलाई सहयोि प्रदान िन ेलक्ष्य राखेको छ।  

 

सम्बगन्धत सेिाहरू   HKAGE ल े 10 दगेख 18 िर्ग उमेरका प्रगतभाशाली गिद्याथीहरूका लागि 

अफ-स्कूल-साइट (गिद्यालय भन्दा बगहरको क्षेत्र) मा गिगिध गिधा नेतृत्ि, 

रचनात्मकता र अन्तरव्यगक्तित सीप, िगणत, गिज्ञान, मानगिकी, इत्यादद 

गसके्न अिसरहरू प्रदान िदगछ जुन उनीहरूको क्षमतामा पुग्न प्रोत्सागहत िनग 

साथ ै समग्र व्यगक्त गिकास र समुदाय प्रगत प्रगतबद्धता प्रिद्धगन िनगका लागि 

गडजाइन िररएको छ ।  

   HKAGE ले अगभभािकहरु, गशक्षकहरु र सामागजक कायगकतागहरूलाई 

परामशग र मािगदशगन प्रदान िदगछ, साथै गिशेर्ज्ञ क्षेत्रहरूमा गशक्षकहरूका 

लागि प्रगशक्षण पाठ्यक्रमहरू पगन प्रदान िदगछ । 

   थप रूपमा, HKAGE ले गिफ्टेड एजुकेशन हङकङमा ददिो वृगद्ध र ज्ञानको 

उन्नगतको लागि उपयुक्त अनुसन्धान र गिकास सञ्चालन िनेछ । 

गिद्यमान उपायहरू    HKAGE ले आफ्ना सेिाहरूको प्रािधानमा, अथागत् गिद्याथी, अगभभािक र 

अन्य सरोकारिालाहरूका लागि कायगक्रमहरू र पाठ्यक्रमहरूमा गचगनयााँ र 

अंग्रेजी प्रयोि िदगछ । 

   हाम्रा सेिाहरूबारे जानकारी गचगनयााँ र अंग्रेजी दिुै भार्ामा HKAGE को 

िेबसाइटमा उपलब्ध छन् । 

   नामांकन फारमहरू र अन्य फारमहरू र जानकारी पुगस्तकाहरू गचगनयााँ र 

अंग्रेजी दिुै भार्ामा सिगसाधरणका लागि उपलब्ध छन् । 
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   HKAGE ले कुनै पगन प्रकारको भेदभाि हटाउन समान अिसर र यौन 

उत्पीडनको रोकथामका लागि ददशागनदशेहरू स्थापना िरेको छ । HKAGE 

ले गिगभन्न जागतयहरुका सबै सेिा प्रयोिकतागहरूका लागि हाम्रा सेिाहरू पहाँच 

र प्रयोि िने समान अिसर सुगनगित िदगछ । 

   CHEER (अल्पसंख्यक जातीयहरुको लागि केन्र) द्वारा प्रदान िररने भार्ा 

सेिाहरूको उपलब्धताबारे प्रचार िनग प्रतिक्षा हलमा पोस्टर प्रदशगन िररएको छ 

। 

भागि कायगको 

मूल्याङ्कन 

  हाम्रा सेिाहरूको सुधारहरूका लागि उपयुक्त भएमा त्रैमागसक रूपमा सगमक्षा 

िररनेछ । 

   हाम्रा सेिाहरूको गनरन्तर सधुारका लागि गिद्याथीहरु र अगभभािकहरु िा कुन ै

पगन सरोकारिालाहरूको प्रगतदक्रया िा सुझािहरूलाई गिचार िररनेछ । 

थप गलनु पने/ गलइएको 

उपायहरू 
 

  यदद अगभभािकहरुलाई साथ सहयोिको आिश्यकता परेमा, HKAGEले 

सहयोिको लागि उनीहरुका बालबागलकाका गिद्यालयहरूसाँि समन्िय िनेछ । 

   फ्रन्ट-लाइन कमगचारीहरूलाई गिगभन्न जागतयका आिेदकहरू साँि आिश्यक 

पदाग सहजरुपले संिाद िनग CHEER द्वारा तयार िररएको भार्ा पगहचान काडग 

उपलब्ध िराइनेछ । 

 

जातीय समानताको प्रचारका लागि गिद्यमान र योजनाबद्ध उपायहरूबारे सोधपुछको लागि, कृपया गनम्न 

माध्यमहरू माफग त सोधपुछको लागि तमस ग्रेस हुई (Ms Grace HUI), कपोरेट सिेा गिभाि प्रमुखलाई 

सम्पकग  िनुगहोस्: 
 

टेगलफोन न ं : (852) 3940 0501 

फ्याक्स न ं : (852) 3940 0201 

ईमेल : academy@hkage.org.hk  

पत्राचार ठेिाना : The Hong Kong Academy for Gifted Education 
Sha Kok Estate, 
Shatin, 
New Territories, 
Hong Kong. 
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