香港中文大學 雅禮中國語文研習所
येल-चिन चिननय ाँ भ ष केन्द्र
हं ग कंग को चिननय ाँ विश्िविद्य लय

गैर-चिननय ाँ भ षीहरुक ल चग चिननय ाँ (क्य न्द्टोननज) को आध रभूत प्रम णपत्र क ययक्रम
(प्राथमिक I र II / िध्ययि I र II )

योग्यता पञ्जीका दताा नम्बर: 19/001311/L2 क्युएफ स्तर = 2

भाषा कोष द्वारा ववत्त पोवषत र SCOLAR द्वारा सिर्थात एक पररयोजना

प्राथमिक मिक्षाथीहरुको लार्ग र्िननयाााँ (क्य न्द्टोननज) सुन्न र बोल्न मसक्न
80-िण्िे कायाक्रि, पाठ्यक्रि िुल्क HK$1700 प्रनतपूनताको साथ HK$2000

यूननभमसादि MTR स्िे िन दे खि कक्षा कोठा सम्ि 5 मिनेिको पैदल दरु ी

आवेदकको योग्यता
आवेदक गैर-र्िननयााँ भाषी हङकङ ननवासी, कक्षा 11 वा सो सो भन्दा िार्थको मिक्षा पूरा गरे को हुनुपदा छ,
र हाल कुनै पनन पर्
ू -ा कामलन कायाक्रििा अध्ययन नगरररहे को हुनप
ु दा छ।

प्रनतपूनताको योग्यता
ववद्याथीहरूले पाठ्यक्रि िल्
ु कको 85% को अनद
ु ान प्राप्त गनेछन ् यदद उनीहरुसाँग छ भने:
•

अध्ययन िुरु हुनु अनि आवेदन प्रक्रक्रया पुरा भएको र SCOLAR कायाक्रिको स्वीकृनत पुष्टिकरर्
प्राप्त गरे को;

•

तोक्रकएको CP2101 र CP2102 िोड्युलहरु, वा CP2103 र CP2104 िोड्युलहरु पूरा गरे को;

•

‘पास’ ग्रेड प्राप्त गरे को ि प्रत्येक अध्ययन िोड्युलहरुिा कष्म्तिा 80% उपष्स्थनत भएको

कसरी ननवेदन ददने ?
•

आवेदकहरूले आवेदन नोिहरू ध्यानपूवक
ा पढ्नुपछा र हस्ताक्षर गनप
ुा छा ।

•

SCOLAR द्वारा ववत्त पोवषत आधारभूत प्रिार्पत्र कायाक्रिको लार्ग वविेष अनलाइन आवेदन फारि
पूर्ा रुपिा भनुह
ा ोस ् । हं गकंग मभसा / स्थायी हं गकंग पररिय पत्र र मिक्षा प्रिार् सदहतका
कागजपत्रहरु पूर्ा रुपिा पेि भए पनछ िात्र कायाक्रिको प्रक्रक्रयागत गररनेछ।

•

कायाक्रिको सन्तोषजनक सिापन पनछ ववद्याथीलाई अनुदान प्रनतपूनता गररनेछ । 2021-23 को
लार्ग यो कायाक्रि िुल्क HK$2000 हो । कायाक्रि पूरा भएपनछ SCOLAR अनुदान प्रनतपूतीीः
HK$ 1700 । ववद्याथीले नतने कुल रकि: HK$300 ।

अध्ययन कायाक्रि
गैर-चिननय ाँ भ षीहरुक ल चग चिननय ाँ (क्य न्द्टोननज) को
आध रभूत प्रम णपत्र क ययक्रम
對外漢語(粵語)基礎證書課程
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क ययक्रम वििरण:
यो कायाक्रि क्यान्िोननज मसकारुहरूको लार्ग हो जो गैर र्िननयााँ भाषीहरु हुन ्। यसले उपयोगी
िब्दावली वस्तुहरु, दै ननक अमभव्यष्क्तहरु र ववमभन्न प्रकारका ढााँिाहरुिा आधाररत प्रवीर्ता-उन्िुि
गनतववर्धहरुका साथ, िौखिक सीपहरु र सन्
ु ने बोधतािा केष्न्ित गदा छ। परम्परागत र्िननयााँ वर्ाहरु

र अंग्रेजी पाठको साथ क्यान्िोननज ध्वननहरु र स्वरहरु रोिाननकरर्िा मसकाइनेछ। ववद्याथीहरूले
अथापर्
ू ा प्रगनत गनाको लार्ग सािान्यतया हप्ताको कष्म्तिा 4 िण्िा दोहराउन िा ििा गने अपेक्षा
गररन्छ।

अपेक्षित क ययक्रम शििण पररण म:
प्राथमिक I र II (CP2101 र CP2102)
साधारर् प्रश्न सोध्न र जवाफ ददन, न्यूनति अथा व्यक्त गना र धेरै मसमित संख्यािा तत्काल
आवश्यकताहरु पूरा गना सक्षि हुने।

अपेक्षक्षत बोल्ने र सन्
ु ने मिक्षर् पररर्ािहरु:
•

दै ननक कुराकानीहरूिा वाक्य स्तरिा ियन गररएको िब्दावली बस्तह
ु रु र व्याकरर् बबन्दह
ु रु
सिावेि भएका उच्िारर्हरूलाई बुझ्न र जवाफ ददन सक्ने क्षिता।

•

उपयक्
ु त प्रयोगका साथ दै ननक कुराकानीहरूिा वाक्य स्तरिा ियन गररएका िब्दावली बस्तह
ु रु
र व्याकरर्ीय ढााँिाहरु लागू गना सक्ने क्षिता।

िध्ययि I र II (CP2103 र CP2104)
अनि
ु ाननत ववषयहरूिा साधारर् संवादहरुिा भाग मलन, प्रश्न सोधेर र जवाफ ददएर जानकारी प्राप्त
गना, व्यष्क्तगत अथाहरू संप्रेवषत गना मसकेका सािग्रीहरू संयोजन गना, र आधारभत
ू व्यष्क्तगत
आवश्यकताहरू र सािाष्जक िागहरू परू ा गना सक्षि हुने।

अपेक्षक्षत बोल्ने र सन्
ु ने मिक्षर् पररर्ािहरु:
•

दै ननक वाताालापहरूिा वाक्य स्तरिा ियन गररएका िब्दावली बस्तुहरू र व्याकरर् बबन्दह
ु रू
सिावेि गररएका उच्िारर्हरूलाई बुझ्न र जवाफ ददन सक्ने क्षिता।

•

उपयुक्त प्रयोगको साथ दै ननक कुराकानीहरूिा वाक्य स्तरिा ियन गररएका िब्दावली
बस्तह
ु रू र व्याकरर्ीय ढााँिाहरू लागू गने सक्ने क्षिता।

•

अनुिाननत ववषयहरूिा साधारर् कुराकानीिा भाग मलन, प्रश्न सोधेर र जवाफ ददएर
जानकारी प्राप्त गना, व्यष्क्तगत अथाहरू संप्रेवषत गना मसकेका सािग्रीहरू संयोजन गना, र
आधारभूत व्यष्क्तगत आवश्यकताहरू र सािाष्जक िागहरू पूरा गना सक्षि।

योजन A

मोड्यल
ु 1 (CP2101)

क्यान्िोननज ध्वनन र स्वरहरुको पररिय ।

प्र थशमक क्य न्द्टोननज I

मिषाकहरु: अमभवादन, ववद्यालिा, सिय र मिनत, एक

मोड्युल 2 (CP2102)

वाक्य संरिना , क्यान्िोननज ध्वनन र स्वरहरु दोहोराउने।

प्र थशमक क्य न्द्टोननज II

40

क्रकनिेलको ददन
40

मिषाकहरु: रुर्िको बारे िा कुरा गने, स्थान बताउने, िेरो

पररवारलाई भेट्ने, हं ग कंग को वररपरर भ्रिर्, अक्रफसिा

कूल सम्पका िण्िा

80

वाक्य संरिना , क्यान्िोननज ध्वनन र स्वरहरु दोहोराउने।

40

योजन B

मोड्यल
ु 1 (CP2103)

मध्यिती क्य न्द्टोननज I

मिषाकहरु: बादहर रात्रीको िाना िाने, िाननसहरूको वर्ान

मोड्युल 2 (CP2104)

वाक्य संरिना , क्यान्िोननज ध्वनन र स्वरहरु दोहोराउने।

मध्यिती क्य न्द्टोननज II

गने, रिाइलो गने, वरपर क्रकनिेल गने, डाक्िरलाई भेट्ने।
40

मिषाकहरु: संिारको बारे िा कुरा गने, कािकाजी जीवन,
ववदे ि जाने, नयााँ िरिा सने, ि सानो छाँ दा।

कूल सम्पका िण्िा

80

SCOLAR प्रनतपूनतयको आिश्यकत
•

अध्ययन िुरु हुनु अनि आवेदन प्रक्रक्रया पुरा भएको र SCOLAR कायाक्रिको स्वीकृनत पुष्टिकरर्
प्राप्त गरे को;

•

तोक्रकएको CP2101 र CP2102 िोड्युलहरु, वा CP2103 र CP2104 िोड्युलहरु पूरा गरे को । अन्य
कुनै िोड्युलहरु स्वीकाररने छै न। ववद्याथीहरू जसले एक िात्र िोड्युल पूरा गरे का छन ् वा CP2102
वा CP2104 बाि कायाक्रि सुरु गरे का छन ् भने उनीहरु ट्यूिन प्रनतपूनताको लार्ग योग्य हुने छै नन ्।

•

‘पास’ ग्रेड प्राप्त गरे को ि प्रत्येक अध्ययन िोड्युलहरुिा कष्म्तिा 80% उपष्स्थनत भएको

•

ववद्याथीहरूले तोक्रकएको तामलका अनुसार दोस्रो िोड्युल मलनुपछा र सेप्िे म्बर २०२३ सम्ििा पूरा
गनुप
ा छा । पाठ्यक्रि पररवतानका लार्ग आवेदनहरू अन्य पाठ्यक्रिहरू पूर्ा नभएिा िात्र वविार
गररनेछ।

CUHK पुरस्क रको आिश्यकत
•

प्रत्येक िोड्युल/ पाठ्यक्रििा सन्तोषजनक िूल्यांकन र

•

प्रत्येक िोड्युल/ पाठ्यक्रििा न्युनति 70% उपष्स्थत दर

