माध्यममक मिद्यालय स्थानहरू मिमनयोजन प्रणाली 2019/2021
सकेण्डरी 1 खुला स्थानहरूको लामि आिे दनको सम्बन्धमा Notes for Parents

Nepali

(सहभािी नहुने विद्यार्थीहरुलाई लागू हुने )

प्रार्थविक 6 पढ् ने विद्यार्थीहरूको अवििािकहरुले जसले सेकेण्डरी स्कूल स्र्थान विवनयोजन (SSPA) प्रणाली
2019/2021 को िाध्यिबाट िाध्यविक 1 (S1) स्ववनणणयगत स्र्थान (DP) को लावग आिेदन वदन चाहनु हुनेलाई यस
कागजातलाई ध्यानपूिणक पढ् नको लावग सल्लाह वदइन्छ (Notes for Parents) र सेकेण्डरी 1 स्ववनणणयगत स्र्थान को लावग
Application Form (Application Form) सन्दिण बनाउनु होला र पोइन्टहरू नोट गनुण होला ।
आिेदक विद्यार्थीहरु हङकङ वनिासी हुनुपछण (अर्थाण त् हङकङिा सािणजवनक क्षेत्रको स्कूलहरूिा विक्षा प्राप्त गनण
योग्य)); SSPA िार्णत कवहल्यै पवन S1 स्र्थानिा विवनयोजन नगररएको; हङकङका कुनै पवन सरकारी, सहायता गररएका,

2.

क्यापुट, प्रत्यक्ष अनुदान योजना (DSS) र अङ्रेजी स्कूल र्ाउण्डे सन सेकेण्डरी स्कूलहरुिा कवहल्यै पवन पढे को हुनुहुुँदैन;
SSPA िा सहिागी हुने प्राइिरी स्कूल अध्ययन नगरे को हुनुपछण ; हालको विवनयोजन चक्रको लावग सकेण्डरी १ स्ववनणणयगत
स्र्थानको लावग कवहल्यै पवन Application Form जारी गररएको हुनु हुुँ दैन; र अगस्ट 2021 िा प्राइिरी विक्षा पूरा गरे को
हुनुपछण । िावर्थका िध्ये कुनै पवन कुरा सम्बन्धि पररितणनहरु िएिा, आिेदक विद्यार्थीले तुरुन्तै विक्षा ब्यूरो (EDB) को
विद्यालय स्र्थान विवनयोजन (SPA) वििागलाई सम्पकण गनुणपछण र DP का लावग उसको/उनको सम्पूणण सम्बन्धित
आिेदनहरुलाई जर्त गनण सवकन्छ ।

आिश्यकताहरु
प्रत्येक विद्यार्थीले EDB द्वारा प्रकावित सेकेण्डरी एक वििेकाविकार स्र्थानहरू (Handbook) को लावग आिेदन
वदनको वनवित हे न्डबुकिा सूचीबद्ध दु ईिटा भन्दा नबढाई सहिागी सेकेण्डरी स्कूलहरूिा आिेदन वदन सक्दै नन,
अन्यर्था उनको DP पाउने गने िौका गुम्नेछ। अवििािकहरूले EDB को गृहपृष्ठ पवन हे नण सक्दछन् (www.edb.gov.hk)
(सूवचहरु चयन गनणः (Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places
Allocation System > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) सूचीहरू डाउनलोड गनण िा EDB को
24 घण्टा स्वचावलत टे वलर्ोन जाुँ च प्रणाली 2891 0088 िा कल गनुणहोस् (प्रेस 2 (अङ्रेजी) > 5 (फ्याक्स सेिाहरु) > 04
(सेकेण्डरी स्कूल स्र्थान विवनयोजन प्रणालीः विद्यालयको सूचीहरू)) सूवचहरु फ्याक्सबाट पाउनको लावग ।

3.

आिेदन अिमि
4.

DP आिेदनको अिवि िरी सबै सहिागी से केण्डरी स्कूलहरुका लावग सिान रहन्छ, 4 जनिरी (सोमिार) दे खख

18 जनिरी 2021 (सोमिार) सम्म, दु िै मममत समािेश हुन्छन् । छु ट्टाछु ट्टै स्कूलहरूको अपरे वटिं ग सियको जानकारीको
लावग, स्कूलहरूसुँग वसिै सोिपुछ गनुण पनेछ।
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Application Form
5.
लावग Application Form वििेष गरी सरकारी, सहायता प्राप्त र क्यापुट सेकेण्डरी स्कूलहरुको सार्थसार्थै
SSPA प्रणालीिा DP िाग वलने DSS से केण्डरी स्कूलहरु (जस्तै Handbook िा सूचीबद्ध स्कूलहरू 1 )
विद्यार्थीहरूको प्रयोगको लावग विद्यार्थीहरूको लावग वडजाइन गररएको हो। प्रत्येक विद्यार्थीले दु ईिटा Application
Forms हरू पाउुँ छन्।
प्रत्येक Application Form लाई चार िागिा वििाजन गररएको छ: EDB को प्रवतवलवप (वनलोिा), स्कूलको
प्रवतवलवप (हररयोिा), अवििािकको प्रवतवलवप (रातोिा) र स्कूल प्रार्थविकताको अडण र (स्कूल प्रार्थविकता 1 को पवहलो

6.

विकल्प छ र स्कूल प्रार्थविकताको अडण र 2 दोस्रो विकल्पको रूपिा वलइन्छ (रातोिा)। विद्यार्थीहरुको वििरणहरू
Application Form प्रत्येक िागिा पवहले नै वप्र-वप्रन्ट गररएको छ। उदाहरणको रूपिा अवििािकको प्रवतवलवप वलनुहोस् ,
वप्रन्ट गररएको जानकारीले सिािेि गररएको हुन्छ:
 विवनयोजन चक्र
 विद्यार्थी सन्दिण नम्बर
 आिेदन नम्बर
 विद्यार्थीको नाि
 वलङ्ग
 जन्म विवत
यवद Application Forms सङ्कलन पवछ व्यन्धिगत वििरणिा सिंिोिन गनण आिश्यक परे िा, आिाबाबुले तत्कालै
EDB को SPA वििाग िार्णत सिंिोिन गनुणपछण । अवििािकहरूले आर्ैंले Application Form िा कुनै पवहले नै छावपएको
वप्र-वप्रन्ट गररएको जानकारीलाई सिंिोिन गनुण हुुँ दैन, र से केण्डरी स्कूलहरुले उनीहरूलाई Application Form वलने सियिा
पवहले नै छावपएको (वप्र-वप्रन्ट गररएको) जानकारीलाई सिंिोिन गनण वददै नन।

7.

आिेदन प्रमियाहरु
DP को लागी आिेदन वदने हो वक होइन िनेर आिा िा बुबाले छनौट गनण सक्दछन, यवद अवििािकले DP आिेदन
वदने वनणणय गनुणियो िने , िहाुँ हरुले Application Form ि बुझाउुँ दा वनम्न प्रवक्रयाहरु पालना गनुण पदण छ:
(i) प्रार्थविकताको Application Form न र्ारिका चारै िागहरूिा वदइएको स्र्थानिा आिेदन वदन को लावग
सेकेण्डरी स्कूलहरुको नाि िनुणहोस्।
(ii) ररटें िन र रे कडण को लावग अडण र अर् स्कु ल प्रीर्रें स सिािे ि गररएको िाग लाई छु ट्ट्याउनु होस््

8.

(विद्यार्थीहरुले आर्ूहरुले आिेदन वदने विद्यालयहरुको प्रार्थविकता सूवच सिं केत गरररहन आिश्यक छै न)।
न्य तीन िाग जस्ताको तस्तै राख्नु पनेछ।

1

Application Form Jockey Club Ti-I College कलेज र DSS िाध्यविक विद्यालयहरूिा SSPA प्रणाली (NDSS secondary schools) िा िाग नवलएको आिेदनको लावग लागू
हुुँदैन। Jockey Club Ti-I College S1 प्रिेिको लावग आिेदन अिवि 4 जनिरी (सोिबार) दे न्धि 20 जनिरी 2021 (बुििार) सम्म हो। SSPA 2019/2021 िा िाग नवलएको DSS
िाध्यविक विद्यालयहरूको सूचीको सम्बििा अवििािकहरूले EDB को गृहपृष्ठ (www.edb.gov.hk) हेनण सक्दछन् अवििािकहरूले EDB को गृहपृष्ठ पवन हेनण सक्दछन्
(www.edb.gov.hk) (सूवचहरु चयन गनणः (Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation System > Secondary
School Places Allocation (SSPA) System) सूचीहरू डाउनलोड गनण िा EDB को 24 घण्टा स्वचावलत टे वलर्ोन जाुँच प्रणाली 2891 0088 िा कल गनुणहोस् (प्रेस 2 (अङ्रेजी) >
5 (फ्याक्स सेिाहरु) > 04 (सेकेण्डरी स्कूल स्र्थान विवनयोजन प्रणालीः विद्यालयको सूचीहरू)) सू वचहरु फ्याक्सबाट पाउनको लावग। NDSS secondary schools को आिेदनको
लावग आफ्नै तावलका िएकोले वििरणका लावग सम्बन्धित स्कूलहरूलाई वसिै सम्पकण गनुणहोस्।
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(iii) EDB को प्रवतवलवप, स्कूलको प्रवतवलवप र अवििािकको प्रवतवलवप िा एउटै आिे दन नम्बर हुनु पदण छ (सबै
तीन िागहरू जस्ताको तस्तै सुँगै हुनुपछण ) से केण्डरी स्कूलिा बुझाउनु होस, सार्थिा स्कूललाई आिश्यक
पने अन्य कागजातहरूको सार्थसार्थै (पूरा िररएको विद्यालयको िनाण र्ारािसिेत) बुझाउनुहोस् ।
(iv) सेकेण्डरी स्कूल द्वारा जाुँ चको लावग विद्यार्थी आिेदकको पररचय पत्र को सक्कल प्रवतवलवप दे िाउनुहोस।
(v) अन्तिा सेकेण्डरी स्कूलबाट पठाएको स्कूलको छाप िएको अवििािकको प्रवतवलवप (पैरेंट कॉपी), स्कूलको
नाि र स्कूल ररटें िन र रे कडण को लावग सुरवक्षत राख्न िाध्यविक विद्यालयबाट प्राप्त गनुणहोस् ।
अमभभािकहरूले ध्यान मदनुहोस् मक एक पटक पेश िरी सकेपमछ, Application Form पुन: मिताा मलन िा
रद्द िना समकिँदै न र स्कूल छनोटको प्राथममकताको िममा कुनै पररितान िना समकिँदै न।
यवद विद्यार्थीहरुले एउटा मात्र सेकेण्डरी स्कूलमा आिेदन वदए िने अडण र अर् स्कुल प्रीर्रें स 1 को सवहतको

9.

Application Form प्रयोग गनुणपछण । यवद विद्यार्थीले दु िै Application Forms हरु एउटै विद्यालयका लावग बुझाए िने , EDB
ले अडण र अर् स्कुल प्रीर्रें स 1 को आिेदन िात्रै प्रिोिन गनेछ र अडण र अर् स्कुल प्रीर्रें स 2 लाई िान्यता वदने छै न ।
प्रयोग निएका कुनै Application Form हस्तान्तरणयोग्य हुुँ दैनन् । आिाबुिाहरुले आिेदन अिविपवछ Application
Forms हरु आर्ैले राख्न िा नष्ट गनण सक्छन् ।




वनम्न अिस्र्थाहरुिा Application Forms हरु सेकेण्डरी स्कूलहरुले स्वीकार गदै नन्ः
हुलाकबाट पठाइएका Application Forms हरु िा वनिाण ररत सियसीिा पवछ बुझाइएको र्ारािहरु
विवनयोजन चक्र, विद्यार्थी सन्दिण (ररर्रे न्स) नम्बर र आिेदन नम्बरिा सिंिोिन गररएका Application Forms हरु




विद्यार्थीको नाि, वलङ्ग र जन्म विवत सिंिोिन गररएका, EDB को छाप निएका Application Forms हरु
नक्कली, वबरेका िा अपूरो Application Forms हरु

10.

मिद्यालय स्थानहरुको मिमनयोजन
सहिागी सेकेण्डरी स्कूलहरुले आफ्नो िनाण िापदण्ड उनीहरुको िैवक्षक दिणन र सिंस्कृवत अनुसार बनाउन सक्छन्
। उनीहरुले आफ्नो िनाण िापदण्ड र तौलका सार्थसार्थै आिेदनका लावग DP को सिंख्या पवन सािणजवनक गनुण जरुरी छ ।
जसलाई विद्यालयको एउटा िहत्वपूणण स्र्थानिा दे न्धिने गरी राख्नुपछण िा प्रत्येक आिेदक विद्यार्थीलाई िनाण हुनुअवघ वलन्धित
रुपिा वदनुपछण । कुनै विद्यालयिा आिेदन वदनुअवघ, आिाबुिाहरुले िनाण को िापदण्ड र विद्यालयले वनिाण रण गरे को िार

11.

बुझ्नुपछण र विद्यालयहरुले अन्तिाण ता वलन सक्छन् तर कुनै पवन वलन्धित परीक्षा वलइने छै न ।
सबै सहिागी िाध्यविक विद्यालयहरूले (Jockey Club Ti-I College सवहत) DP चेकजाुँ च गरे पवछ सर्ल
आिेदकहरूको अवििािकलाई (गैर-सहिागी विद्यार्थीहरू सवहत) स्ववनणणयगत स्र्थानहरुको सर्ल सूचीको लावग
उनीहरूको बच्चाहरूको सिािेि सूचीिा परे को पत्र लेटर र र्ोनबाट िाचण 31, 2021 वित्र सूवचत गनुणपदण छ।
स्कूलहरूले अवििािकलाई सूचना प्रबिहरूको बारे िा राम्रोसुँग जानकारी गराउन आिश्यक हो, र
अवििािकहरूबाट आिश्यक सम्पकण जानकारी पवहल्यै सिंकलन गनुण जरुरी छ। यी सूचना व्यिस्र्था आरवक्षत र असर्ल
आिेदकहरूलाई लागू हुुँ दैन, न त सूचनाहरु मनिाारण नमतजा नै हुन् । सम्बन्धित अवििािकहरुले सूचनाहरुको

12.

जिार् वदन आिश्यक छै न ।
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13.

अनुच्छेद 12 िा िएका प्रबिहरु प्रिासवनक वक्रयाविवि हुन् र अिन्धस्र्थत SSPA विविहरु अपररिवतणत रहनेछ ।

विद्यार्थीहरुको रुचाएको विद्यालय क्रिको पवहचान गनण प्रत्येक Application Form िा एउटा वििेष नम्बर हुन्छ । EDB
ले विद्यालयहरुको सर्ल र आरवक्षत सूवचसुँग विद्यार्थीहरुले रुचाएको विद्यालयहरुसुँग विलाउनेछ । यवद उसले/उनले
आिेदन वदएको दु िै विद्यालयिा विद्यार्थी सर्ल िएिा, उसको/उनको रुचाएको क्रि अनुसारको पवहलो विद्यालयको
S1 स्र्थानिा उसलाई/उनलाई वनिाण ररत गररनेछ । यवद अवििािकहरुले िाध्यिवक विद्यालयहरुिा आिेदन वदएको र
अन्ततः SSPA प्रणाली अन्तगणतको यस वनिाण रण कालिा त्यस विद्यालयले S1 स्र्थानहरुको प्रस्ताि नगरे िा, त्यस
आिेदनहरुको कायणिाही हुने छै न ।

14.

DP को नमतजा CA को नमतजासिँिै एकै चोटी 6 जुलाई 2021 मा जारी िररनेछ । नवतजाहरु घोषणा गनुणअवघ

अवििािकहरुले आिेदन वदएको विद्यालयहरुिा सोिपुछ गनण आिश्यक छै न । यवद सहिागी–निएका विद्यार्थीहरुलाई
सहिागी िएका िाध्यविक विद्यालयहरु िा Jockey Club Ti-I College DP चरणिा िनाण वलएका छन् िने , सम्बन्धित
िाध्यविक विद्यालयहरुले अवििािकहरुलाई औपचाररक आिेदनको नवतजा र सम्बन्धि प्रबिहरुको बारे िा िबर गनण
6 जुलाई 2021 िा सम्पकण गनेछन् , जुन वनिाण रण नवतजाहरुको घोषणा गने विवत हो । सहिागी–निएका विद्यार्थीहरुको
अवििािकहरुले यवद आिश्यक परे िा वनिाण रण नवतजाहरु घोषणा गने विवतिा आिेदन वदएको िाध्यविक
विद्यालय(हरु)िा सम्पकण गनण सक्नेछन् ।
सहिागी विद्यार्थीहरुले आफ्ना DP आिेदनहरु असर्ल िएको अिस्र्थािा सािणजवनक क्षेत्रको S1 स्र्थान
विवनयोवजत गररएको चाहान्छन् िने , उनीहरुले आफ्नो पवहचान कागजातका िौवलक कागजातहरु ल्याएर िे दे न्धि
अगस्ट 2021 सम्म कायाण लय सियिा EDB को SPA वििागिा रवजष्टर गनुणपछण । केन्धिय विवनयोजनपवछका उपलब्ध

15.

CA स्र्थानहरु EDB द्धारा योग्य आिेदक विद्यार्थीहरुलाई विवनयोजन गररनेछ । आिेदनहरुको पवहलो ब्याचका
नवतजाहरु जुलाईको सुरुिातिा, दोस्रो ब्याचका नवतजाहरु जुलाई को अन्धन्ति वतर, तेस्रो ब्याचका नवतजाहरु िध्य–
अगस्ट 2021 िा घोषणा गररनेछ र त्यसपवछका विद्यार्थीहरुलाई व्यन्धिगत रुपिा सूवचत गररनेछ ।

Application Form को सट्टा भनाा पाउन आिेदन
विवरएका िा हराएका Application Forms हरु विद्यालय SPA वििागिा व्यन्धिगत रुपिा पाउन सक्नुहुन्छ ।
HK$125 को िुल्क प्रवत प्रवतस्र्थापन लगाइनेछ। यवद हराएको िनेर दािी गररएको र्ारि प्रवतस्र्थापन प्रवतवलवप जारी गररए

16.

पवछ र्ेला पर्यो िने , Application Form अवििािकले प्रवतस्र्थापन प्रवतवलवप प्रयोग गनुणपदण छ र र्ेला पाररएको
प्रवतवलवपलाई नष्ट गनुणपदण छ। अवििािकहरूले एउटा िन्दा बवढ िाध्यविक विद्यालयिा आिेदनको लावग एउटै अडण र अर्
स्कुल प्रीर्रें स सवहत Application Forms प्रयोग गनुण हुुँ दैन, अन्यर्था, उनीहरूका बच्चाहरूको DP प्राप्त गने िौका गुम्ने
छ।
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सोिपुछ
17.

र्थप सोिपुछको लावग, कृपया EDB को SPA सेक्सन (SSPA) 2832 7740 िा 2832 7700 िा सम्पकण गनुणहोस् ।

विद्यालय स्र्थान वनिाण रण िािा
विक्षा ब्यूरो
वडसेम्बर 2020
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