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Langkah yang Ada dan yang Direncanakan 
tentang Promosi Kesetaraan Ras 

 
Akademi Pendidikan Berbakat Hong Kong 

 
 
 
Akademi Pendidikan Berbakat Hong Kong (terdaftar di bawah Undang-undang 
Pendidikan sebagai 'Akademi Pendidikan Berbakat Hong Kong') (HKAGE) didirikan 
pada tahun 2007 dan menjadi organisasi subvensi pada tahun 2017. HKAGE 
bertujuan untuk menjadi pusat regional dari jenisnya dengan kerangka kerja yang 
efektif untuk perencanaan strategis dan penyampaian program yang tepat untuk 
mendorong dan membina siswa/i berbakat, dan untuk memberikan dukungan kepada 
guru dan orang tua mereka serta peneliti lain dan organisasi terkait di Hong Kong 
SAR. 
 

Layanan Terkait   HKAGE memberikan kesempatan belajar di luar sekolah bagi 
siswa/i berbakat berusia 10 hingga 18 tahun yang dirancang 
untuk mendorong mereka mencapai potensi mereka dalam 
berbagai bidang, termasuk kepemimpinan, kreativitas dan 
keterampilan interpersonal, matematika, sains, humaniora, 
dll. dan untuk mempromosikan pengembangan dan komitmen 
manusia seutuhnya kepada masyarakat. 

   HKAGE juga memberikan konsultasi dan bimbingan kepada 
orang tua, guru dan pekerja sosial, serta kursus pelatihan 
untuk guru di bidang spesialis. 

   Selain itu, HKAGE akan melakukan penelitian dan 
pengembangan yang kondusif untuk pertumbuhan 
berkelanjutan dan kemajuan pengetahuan dalam pendidikan 
berbakat di Hong Kong. 

Langkah yang 
Ada 

  HKAGE menggunakan bahasa Tionghoa dan Inggris dalam 
penyediaan layanannya, yaitu program dan kursus untuk 
siswa/i, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya 

   Informasi tentang layanan kami tersedia di situs web HKAGE 
dalam bahasa Tionghoa dan Inggris. 

   Formulir Nominasi dan formulir serta selebaran informasi 
lainnya dalam bahasa Tionghoa dan Inggris tersedia untuk 
umum. 
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   HKAGE telah menetapkan Pedoman tentang Kesempatan 
yang Sama dan Pencegahan Pelecehan Seksual untuk 
menghapus segala bentuk diskriminasi. HKAGE memastikan 
semua pengguna layanan dari berbagai ras memiliki 
kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakan 
layanan kami. 

   Sebuah poster dipajang di lobi untuk mempublikasikan 
ketersediaan layanan bahasa yang disediakan oleh CHEER 
(Pusat untuk Etnik Minoritas). 

Penilaian 
Pekerjaan 
Mendatang 

  Tinjauan kembali layanan kami akan dilakukan setiap tiga 
bulan untuk perbaikan yang harus dilakukan, sebagaimana 
mestinya. 

   Umpan balik atau saran dari siswa/i dan orang tua atau 
pemangku kepentingan mana pun akan dipertimbangkan 
untuk peningkatan berkelanjutan dari layanan yang kami 
berikan. 

Langkah 
Tambahan yang 
Diambil / Akan 
Diambil 

  Jika orang tua membutuhkan dukungan, HKAGE akan 
berkoordinasi dengan sekolah anak-anak mereka untuk 
mendapatkan bantuan. 

   Staf garis depan akan diberikan kartu identitas bahasa yang 
disiapkan oleh CHEER untuk memfasilitasi komunikasi 
dengan pelamar dari berbagai ras bila diperlukan. 

 
Untuk pertanyaan tentang langkah-langkah yang ada dan yang direncanakan untuk 
mempromosikan kesetaraan ras, silakan hubungi Ms Grace HUI, Kepala Divisi 
Layanan Korporat, untuk pertanyaan melalui saluran berikut: 
 
 
Telepon : (852) 3940 0501 
Fax  : (852) 3940 0201 
Email : academy@hkage.org.hk  
Alamat : The Hong Kong Academy for Gifted Education 

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