Punjabi (Indian)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਪਲੇ ਸ ਅਲਾਕੇਸ਼ਨ ਸਸਸਟਮ 2019/2021

ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਕ ਅਖਸਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ 'ਿੇ Notes for Parents
(ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ)
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ ਜੋ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Notes for Parents) ਅਲਾਕੇਸ਼ਨ (SSPA) ਵਸਸਟਮ
2019/2021 ਿੁਆਰਾ ਸੈਕੂੰਡਰੀ 1 (S1) ਅਖਵਿਆਰੀ ਸਥਾਨ (DP) ਲਈ ਵਿਨੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਿੇ ਹਨ, ਨੂੂੰ ਇਸ ਿਸਿਾਿੇਜ਼ ਨੂੂੰ ਵਿਆਨ
ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਅਿੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ ਨੋਵਟਸ ਿੇਣ ਿੀ ਸਲਾਹ ਵਿਿੱਿੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਇਕ ਅਖਵਿਆਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
Application Form (Application Form) ਅਿੇ ਇਸਿੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁ ਕਿੇ।
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਨੈਕਾਰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿੇ ਿਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ (ਅਰਥਾਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਿਵਲਕ ਸੈਕਟਰ ਿੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ); SSPA ਿੁਆਰਾ S1 ਜਗਹਾ ਵਨਰਿਾਰਿ ਨਹੀ ਂ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਵਕਸੇ
2.

ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ, ਕੈਪ੍ਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਵਸਡੀ ਸਕੀਮ (DSS) ਅਿੇ ਇੂੰਗਵਲਸ਼ ਸਕੂਲ ਫਾਡੇ ਸ਼ਨ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਵਿਚ ਕਿੇ ਨਹੀ ਂ ਪ੍ਵੜ੍ਹਆ; SSPA ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀ;ਂ ਮੌਜੂਿਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਚਿੱਕਰ ਲਈ
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਇਿੱਕ ਅਖਵਿਆਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ Application Form ਕਿੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਕੀਿਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਅਿੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਿੱਵਖਆ
ਅਗਸਿ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਪ੍ਰੋਕਿ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਵਥਿੀ ਿੇ ਸੂੰਿੂੰਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿਿਿੀਲੀ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ,
ਿਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਨੈਕਾਰ ਨੂੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋ (EDB) ਿੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਅਲਾਕੇਸ਼ਨ (SPA) ਿੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿੁ ਰੂੰਿ ਸੂੰਪ੍ਰਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ,ਅਿੇ ਉਸ ਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ DP ਜ਼ਿਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।
ਜਰੂਰਿਾਾਂ
3.
ਹਰੇਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ EDB ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ ਹੈਂਡਿੁਿੱਕ ਫਾਰ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਿਨ ਵਡਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਲੇ ਸ
(Handbook) ਵਿਿੱਚ ਸੂਚੀਿਿੱਿ हैन ਦੋ ਿੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਵਿਨੈ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਨਹੀ ਂ ਿਾਂ ਉਸਿੀ DP
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿਿ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ. ਮਾਪ੍ੇ EDB ਿੇ ਹੋਮਪ੍ੇਜ ਿੇ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ (www.edb.gov.hk) (ਚੁਣੋ: Home >
Education System and Policy > Primary and Secondary School Education > School Places Allocation
Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੂੰ ਡਾਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਜਾਂ EDB ਿੇ 24-ਘੂੰਟੇ
ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਸਸਟਮ ਿੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 2891 0088 (ਪ੍ਰੈਸ 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04
(Secondary School Places Allocation System: School Lists)) ਫੈਕਸ ਿੁਆਰਾ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ।
ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਮਆਦ
4.

4 ਜਨਵਰੀ (ਸੋਮਵਾਰ) ਿੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2021 (ਸੋਮਵਾਰ) ਿੋਂ ਸ਼਼ੁ ਰੂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਲਈ DP

ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਵਮਆਿ ਇਕੋ ਹੋਿੇਗੀ, ਿੋਿੇਂ ਿਰੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿਅਕਿੀਗਿ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘੂੰਵਟਆਂ ਿੀ, ਪ੍ੁਿੱਛ
ਪ੍ੜ੍ਿਾਲਾਂ ਵਸਿੱਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ।
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Application Form
5.
Application Form ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਅਿੇ ਕੈਪ੍ਟ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ SSPA
ਵਸਸਟਮ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ Handbook ਵਿਚ ਸੂਚੀਿਿੱਿ ਸਕੂਲ)1 ਵਿਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ DSS ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ DP ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਿਰਿੋਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਿਆਰ ਕੀਿਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੋ Application
Forms ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਿਾ ਹੈ।
6.

ਹਰੇਕ Application Form ਨੂੂੰ ਚਾਰ ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਵਿਿੱਚ ਿੂੰਵਡਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ: EDB ਿੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ (ਨੀਲੇ ਵਿਿੱਚ), ਸਕੂਲ ਿੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ

(ਹਰੀ ਵਿਿੱਚ), ਪ੍ੇਰੈਂਟਸ ਕਾਪ੍ੀ (ਲਾਲ ਵਿਿੱਚ) ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਪ੍ਸੂੰਿ ਿਾ ਆਰਡਰ (ਸਕੂਲ ਿਰਜੀਹ 1 ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਸੂੰਿ ਹੈ ਅਿੇ ਸਕੂਲ
ਿੀ ਪ੍ਸੂੰਿ ਿਾ ਆਰਡਰ 2 ਿੂਜੀ ਪ੍ਸੂੰਿ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ) (ਲਾਲ ਵਿਿੱਚ)। ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿੇਰਿੇ Application Form ਿੇ ਹਰੇਕ
ਵਹਿੱਸੇ ਿੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿੋਂ ਛਾਪ੍ੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਿੱਕ ਉਿਾਹਰਣ ਿੇ ਿੌਰ ਿੇ ਪ੍ੇਰੈਂਟਸ ਕਾਪ੍ੀ ਨੂੂੰ ਲਓ, ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿੋਂ ਛਾਪ੍ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਅਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਚਿੱਕਰ
 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹਿਾਲਾ ਨੂੰਿਰ
 ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰਿਰ
 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ
 ਸੈਕਸ
 ਜਨਮ ਿਾਰੀਖ
7.

ਜੇ Application Forms ਇਕਿੱਿਰ ਕਰਨ ਿੋਂ ਿਾਅਿ ਵਿਅਕਿੀਗਿ ਿੇਰਵਿਆਂ 'ਿੇ ਸੋਿਾਂ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰਿੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਮਾਵਪ੍ਆਂ

ਨੂੂੰ ਿੁ ਰੂੰਿ EDB ਿੇ SPA ਸੈਕਸ਼ਨ ਿੁਆਰਾ ਸੋਿਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ. ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ Application Form 'ਿੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਰੀਵਪ੍ਰੂੰਵਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਸੋਿ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ, ਅਿੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਉਹ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਿੇ ਹਨ
Application Form ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿੋਂ ਵਪ੍ਰੂੰਟ ਕੀਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਨਹੀ ਂ ਸੋਿਣਗੇ।
ਕਾਰਜ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ
8.
ਮਾਪ੍ੇ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਿੇ ਹਨ ਵਕ DP ਲਈ ਵਿਨੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ.ਂ ਜੇ ਮਾਪ੍ੇ DP ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿੇ ਹਨ,
ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ Application Form ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਰਆਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ:

1

Application Form ਜੌਕੀ Jockey Club Ti-1 College ਅਿੇ SSPA ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ DSS ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ (NDSS secondary
schools) ਵਿਿੱਚ ਿਾਖਲੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੂੰਿੀ ਹੈ। Jockey Club Ti-1 College ਵਿਿੱਚ S1 ਿਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਮਆਿ 4 ਜਨਿਰੀ (ਸੋਮਿਾਰ) ਿੋਂ
20 ਜਨਿਰੀ 2021 (ਿੁਿੱਿਿਾਰ) ਿਿੱਕ ਹੈ। SSPA 2019/2021 ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ DSS ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਿੀ ਸੂ ਚੀ ਿੇ ਸਿੂੰਿ ਵਿਿੱਚ, ਮਾਪ੍ੇ ਸੂ ਚੀਆਂ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ EDB ਿੇ ਹੋਮਪ੍ੇਜ (www.edb.gov.hk) (ਚੁਣੋ: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary
School Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) 'ਿੇ ਿੀ ਜਾ ਸਕਿੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਿੁਆਰਾ ਸੂ ਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ EDB ਿੇ 24 ਘੂੰਟੇ ਿੇ ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਕਿਾਇਰੀ ਵਸਸਟਮ 2891 0088 (ਪ੍ਰੈਸ 2 (English)
> 5 (Fax Services) > 04 (Secondary School Places Allocation System: School Lists)) 'ਿੇ ਫੋਨ ਿੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ NDSS
secondary schools ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਿ ਿੀ ਸਮਾਂ-ਸੂ ਚੀ ਹੁੂੰਿੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਿੂੰਵਿਿ ਸਕੂਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਨੂੂੰ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।
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(i)

ਿਰਜੀਹ ਿੇ ਅਿਾਰ ਿੇ Application Form ਿੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਵਿਚ ਵਿਿੱਿੀ ਗਈ ਜਗਹਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਲਈ
ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਾ ਨਾਮ ਭਰੋ।

(ii) ਵਰਟੇਨਸ਼ਨ ਅਿੇ ਵਰਕਾਰਡ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਰਜੀਹ ਿਾ ਆਰਡਰ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੇ ਵਹਿੱਸੇ ਨੂੂੰ ਿਿੱਖ ਕਰੋ (ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਿਰਜੀਹ ਿੇ ਕਰਮ ਨੂੂੰ ਿਰਸਾਉਣ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਨਹੀ ਂ ਹੁੂੰਿੀ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ 'ਿੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰਿੇ
ਹਨ)। ਹੋਰ ਵਿੂੰਨ ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਨੂੂੰ ਿਰਕਰਾਰ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
(iii) EDB ਿੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ, ਸਕੂਲ ਿੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ ਅਿੇ ਪ੍ੇਰੈਂਟਸ ਕਾਪ੍ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਇਕੋ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰਿਰ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਵਿੂੰਨ
ਂ ਹੋਰ ਿਸਿਾਿੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਿ
ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਨੂੂੰ ਿਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਿਾ ਹੈ) ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੂੰ , ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਲੋ ੜ੍ੀਿੇ
(ਸਕੂਲ ਿਾ ਿਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।
(iv) ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਨੈਕਾਰ ਿੇ ਪ੍ਛਾਣ ਿਸਿਾਿੇਜ਼ ਿਾ ਅਸਲ ਉਿਪ੍ਾਿ
ਵਿਆਰ ਕਰੋ।
(v) ਅੂੰਿ ਵਿਿੱਚ, ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖਣ ਅਿੇ ਵਰਕਾਰਡ ਲਈ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੋਂ ਮਾਪ੍ੇ ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰੋ, ਵਜਸਿੇ
ਸਕੂਲ ਿੀ ਮੁਹਰ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋਿ,ੇ ਸਕੂਲ ਿਾ ਨਾਮ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿ।ੇ
ਮਾਸਪਆਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ Application Form ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮ਼ੁੜ ਪਰਾਪਿ
ਜਾਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਿੇ ਸਕੂ ਲ ਿਰਜੀਹ ਦੇ ਕਰਮ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਿਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਸਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਲਈ ਅਰਜੀ ਸਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਿਰਜੀਹ 1 ਿੇ ਆਰਡਰ ਿੇ ਨਾਲ

9.

Application Form ਿੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਿੋਿੇਂ Application Forms ਉਸੇ ਸਕੂਲ
ਵਿਿੱਚ ਜਮਹਾ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਿਾਂ EDB ਵਸਰਫ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਿਰਜੀਹ 1 ਿੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕਰੇਗੀ, ਅਿੇ ਆਰਡਰ
ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਿਰਜੀਹ 2 ਿਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਰਿੱਿ ਕਰ ਵਿਿੱਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕੋਈ ਿੀ ਅਣਿਰਵਿਆ Application Form ਿਿਿੀਲ ਕਰਨ
ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਮਾਪ੍ੇ Application Forms ਿੀ ਵਮਆਿ ਿੇ ਿਾਅਿ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਿੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਰਿੱਖ ਸਕਿੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।
10.

ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸਵਥਿੀਆਂ ਵਿਿੱਚ, Application Forms ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੁਆਰਾ ਨਹੀ ਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ:

Application Forms ਮੇਲ ਿੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਅੂੰਿਮ ਿਾਰੀਖ ਿੋਂ ਿਾਅਿ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਵਿਿੱਿੇ ਗਏ

ਅਲਾਕੇਸ਼ਨ ਚਿੱਕਰ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰਿਰ ਅਿੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰਿਰ ਵਿਚ ਸੋਿਾਂ ਿਾਲੇ Application
Forms

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਨਾਮ, ਵਲੂੰ ਗ ਅਿੇ ਜਨਮ ਿਰੀਕ ਿੇ ਸੋਿਾਂ ਿਾਲੇ Application Forms, EDB ਿੀ ਸਟੈਂਪ੍ ਚੋਪ੍ ਿੋਂ
ਵਿਨਾਂ


ਡੁ ਪ੍ਵਲਕੇਟ, ਖਰਾਿ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ Application Forms

ਸਕੂ ਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
11.
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਵਿਵਿਆ ਿੇ ਿਰਸ਼ਨ ਅਿੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਿੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਖਲੇ ਿੇ
ਮਾਪ੍ਿੂੰਡ ਵਿਆਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਖਲੇ ਿੇ ਮਾਪ੍ਿੂੰਡ ਅਿੇ ਿੋਲ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਲਈ ਡੀ DP ਵਗਣਿੀ ਿੀ ਜਨਿਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਕਸੇ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਸਥਾਨ' ਿੇ ਪ੍ਰਿਰਸ਼ਿ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਿਾਖਲੇ ਿੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਨੈਕਾਰ ਨੂੂੰ ਵਲਖਿੀ ਰੂਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਿੱਚ ਵਿਨੈ
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ਕਰਨ ਿੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਿੁਆਰਾ ਿਾਖਲੇ ਿੇ ਮਾਪ੍ਿੂੰਡਾਂ ਅਿੇ ਭਾਰ ਿਾ ਹਿਾਲਾ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇੂੰਟਰਵਿ
ਿਾ ਪ੍ਰਿੂੰਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਵਲਖਿੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਂ ਕੀਿੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ।
12.

ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ Jockey Club Ti-I College ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੂੰ DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿੀ

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਿੋਂ ਿਾਅਿ, ਸਫਲ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ ਸੂਵਚਿ ਕਰਨਾ (ਗੈਰ-ਭਾਗੀਿਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)
ਆਪ੍ਣੇ ਿਿੱਵਚਆਂ ਿੀ ਵਿਿੇਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਿੱਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਿੇ ਪ੍ਿੱਿਰ ਿੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2021।
ਸਕੂਲ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੂੰਿਾਂ ਿੋਂ ਚੂੰਗੀ ਿਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਰਿੱਖਣ, ਅਿੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਿੋਂ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਇਕਿੱਿਰ
ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੂੰਿ ਵਰਜ਼ਰਿ ਅਿੇ ਅਸਫਲ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਅਿੇ ਨਾ ਹੀ
ਸੂ ਚਨਾਵਾਾਂ ਸਨਰਧਾਰਿ ਨਿੀਜੇ ਹਨ। ਸਿੂੰਿਿ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਿਾ ਜਿਾਿ ਿੇਣ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
13.

ਪ੍ੈਰਾ 12 ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੂੰਿ ਪ੍ਰਿੂੰਿਕੀ ਉਪ੍ਾਅ ਹਨ ਅਿੇ ਮੌਜੂਿਾ SSPA ਵਿਿੀ ਅਜੇ ਿੀ ਕਾਇਮ ਹੈ. ਹਰੇਕ Application Form

ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸਕੂਲ ਿਰਜੀਹ ਿੇ ਆਰਡਰ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿਲਿੱ ਖਣ ਨੂੰਿਰ ਹੁੂੰਿਾ ਹੈ। EDB ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ
ਵਿਰੁਿੱਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਿਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ 'ਵਿਿੇਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਫਲ / ਵਰਜ਼ਰਿ ਸੂਚੀ. ਜੇ ਕੋਈ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੋਿਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੂੰਿਾ ਹੈ ਵਜਥੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੂੰਿਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਸਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸੂੰਿ ਿੇ ਹੁਕਮ ਿੇ ਅਿਾਰ ਿੇ
ਉਸਿੇ / ਉਸਿੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਸੂੰਿ ਸਕੂਲ ਿਾ S1 ਸਥਾਨ ਵਿਿੱਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਿੱਿੀ
ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਿੂੰਡ ਚਿੱਕਰ ਵਿਿੱਚ SSPA ਵਸਸਟਮ ਿੇ ਅਿੀਨ S1 ਥਾਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਾਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ
ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀ ਂ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ।
DP ਅਿੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲੋ ਕੇਸ਼ਨ (CA) ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 6 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ. ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ
ਨਿੀਵਜਆਂ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਪ੍ੁਿੱਛਵਗਿੱਛ ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਨਹੀ ਂ ਹੁੂੰਿੀ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਜੇ
14.

ਗੈਰ-ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ Jockey Club Ti-I College ਿੁਆਰਾ DP ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਿੇ ਿਾਖਲ
ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੂੰਿਿ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੂੰ ਅਵਿਕਾਰਿ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਨਿੀਵਜਆਂ ਅਿੇ
ਸਿੂੰਿਿ ਪ੍ਰਿੂੰਿਾਂ ਿਾਰੇ ਿਿੱਸਣ ਲਈ ਿੁਲਾਏਗਾ, ਭਾਿ ਿੂੰਡ ਿੇ ਨਿੀਵਜਆਂ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀ ਵਮਿੀ, ਗੈਰ-ਭਾਗੀਿਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ
ਮਾਪ੍ੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਵਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ੜ੍ ਪ੍ੈਣ 'ਿੇ ਿੂੰਡ ਿੇ ਨਿੀਵਜਆਂ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀ ਵਮਿੀ ਨੂੂੰ
ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਿਾ ਹੈ।
15.
ਜੇ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੀ DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਿੀ ਸਵਥਿੀ ਵਿਿੱਚ ਜਨਿਕ ਖੇਿਰ ਿੇ S1 ਜਗਹਾ
ਵਨਰਿਾਰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਿੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਮਈ ਿੋਂ ਅਗਸਿ 2021 ਿੇ ਿਫਿਰੀ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ EDB ਿੇ SPA ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਿਾਉਣਾ ਪ੍ਏਗਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਿਸਿਾਿੇਜ਼ ਿੇ ਅਸਲੀ ਨੂੂੰ ਵਲਆਉਣ ਿੇ ਨਾਲ CA ਿੋਂ ਿਾਅਿ ਉਪ੍ਲਿਿ ਥਾਿਾਂ
ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ EDB ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਿਾਰਿ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਿੈਚ ਿੇ ਨਿੀਵਜਆਂ ਿਾ
ਐਲਾਨ ਜੁਲਾਈ ਿੇ ਅਰੂੰਭ ਵਿਚ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਿੂਜਾ ਿੈਚ ਜੁਲਾਈ ਿੇ ਅੂੰਿ ਵਿਚ, ਿੀਸਰਾ ਿੈਚ ਅਗਸਿ ਿੇ ਅਿੱਿ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ
ਅਿੇ ਇਸ ਿੋਂ ਿਾਅਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਕਿੱਲੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸੂਵਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।
Application Form ਫਾਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਬਨੈ -ਪੱਿਰ
16.
ਖਰਾਿ ਜਾਂ ਗੁ ੂੰਮ ਗਏ Application Forms ਿੀ ਿਿਿੀਲੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਨੈਕਾਰ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿਸਿਾਿੇਜ਼ ਿੇ ਮੂਲ ਨਾਲ
SPA ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਅਕਿੀਗਿ ਰੂਪ੍ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ. ਐਚ ਕੇ HK$125 ਿੀ ਪ੍ਰਿੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਿੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ

4

Punjabi (Indian)

ਜਾਿੇਗੀ. ਜੇ ਗੁ ਆਚਾ ਿਾਅਿਾ ਕੀਿਾ ਵਿਨੈ -ਪ੍ਿੱਿਰ ਇਿੱਕ ਿਿਲੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਿੋਂ ਿਾਅਿ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ
Application Form ਿਿਲੀ ਿੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ ਿੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਿੇ ਵਮਲੀ ਇਿੱਕ ਨੂੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ
ਇਕ ਿੋਂ ਿਿੱਿ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਰਜੀਹ ਿੇ ਇਕੋ ਆਿੇਸ਼ ਿਾਲੇ Application Forms ਿੀ ਿਰਿੋਂ
ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ, ਨਹੀ ਂ ਿਾਂ, ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਿਿੱਵਚਆਂ ਿਾ DP ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿਿ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ।
ਪ਼ੁੱਛਸਗੱਛ
17.

ਹੋਰ ਪ੍ੁਿੱਛਵਗਿੱਛ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ EDB ਿੇ ਐਸਪ੍ੀਏ ਸੈਕਸ਼ਨ (SSPA) ਨੂੂੰ 2832 7740 ਜਾਂ 2832 7700 'ਿੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ

ਕਰੋ।

ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋ
ਿਸੂੰਿਰ 2020
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