
Punjabi (Indian) 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੰਡ ਸਸਸਟਮ 2021/2023 ਲਗਾਉਦਂਾ ਹੈ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ ਅਖਸਿਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਿ ਉਿੱੇ ਮਾਸਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟਸ 

(ਗੈਰ-ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੱੇ ਲਾਗੂ) 

 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਪੇ੍ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 (S1) ਅਖਵਤਆਰੀ ਸਥਾਨ (DP)ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 

ਸਥਾਨ ਅਖਵਤਆਰੀ (SSPA) ਵਸਸਟਮ 2021/2023 ਰਾਹੀ ਂਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰਿੇ ਹਨ ਨੰੂ ਇਸ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੰੂ 

ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ ਅਖਵਤਆਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਿਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ (Application Form) ਉਤੱੇ 

ਸੰਿਰਭ ਿੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਨੋਟ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਬੰਿਆਂੂ ਨੰੂ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹਣ ਿੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, “Smart Government” ਰਣਨੀਤੀ ਅਨ ਸਾਰ, ਵਿੱਵਿਆ ਵਬਊਰੋ (EDB) ਪ੍ੜ੍ਹਾਿਾਂ ਿ ਆਰਾ S1 

ਿਾਵਖਲੇ ਿੀ ਵਿਆਪ੍ਕ ਡੀਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਹੈ।  ਮਾਪੇ੍ ਜੋ SSPA e-Platform 

ਿਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਖਾਤੇ “iAM Smart+”1, ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ੇਹਨ, ਪ੍ੇਪ੍ਰ Application Form 

ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਹ DP ਿਰਖਾਸਤਾਂ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਂਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਿੀ ਚ ਣ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

 

2.  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਨਿਾਸੀ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ (ਯਾਵਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ 

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ);  S1 ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ SSPA ਰਾਹੀ ਂਵਨਰਿਾਵਰਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹੈ;  ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, ਕੈਪ੍ਟ ਅਤ ੇਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਵਸਡੀ ਸਕੀਮ (DSS) ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੇ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਹੈ;  SSPA ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਿੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਂਪ੍ੜ੍ਹਿ;ੇ  ਮੌਜੂਿਾ 

ਿੰਡ ਚੱਕਰ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ ਅਖਵਤਆਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ Application Form ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ;  

ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਵਿਆ ਪ੍ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਿੇ ਸਬੰਿ ਵਿੱਚ 

ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਹ ੰਵਿਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਤ ਰੰਤ EDB ਿੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਿੰਡ (SPA) ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ DP ਲਈ ਉਸਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 

 

3.  ਚਾਹੇ ਿਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਰਪੂ੍ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ,ਂ ਹਰੇਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ 

ਅਖਵਤਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ (Handbook) ਲਈ ਹੈਂਡਬ ੱਕ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਿ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦੋ ਿੋਂ ਵੱਧ 

ਵਾਰ ਅਪ੍ਲਾਈ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਿਾ, ਨਹੀ ਂਤਾਂ ਉਸਦੇ DP ਹਾਸਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਸਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।  ਵਕਰਪ੍ਾ 

ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਵਿਓ ਵਕ ਜੇਕਰ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ੇਪ੍ਰ Application Form ਜਮਹਾ ਕਰਿਾਏ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਂਡ ਪ੍ਲੀਕੇਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ 

ਉਲਟਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੇ ਡ ਪ੍ਲੀਕੇਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ 

SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਂਇੱਕ ੋਹੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਿਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਹਨ), ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ।  ਇਸ ਲਈ, ਡ ਪ੍ਲੀਕੇਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਿਿਾਏਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ SSPA e-Platform 

ਰਾਹੀ ਂ ਕਰਮਿਾਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ੋ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਿਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਨਹੀ ਂ

ਕਰਿਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ।  ਨਹੀ ਂਤਾਂ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ DP ਿਰਾਿਿ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਬਿ ਕਰ ਸਲਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

 

 

 
1 “iAM Smart+” ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ “iAM Smart” ਹੋਮਪ੍ੇਜ ਉਤੱ ੇਜਾਓ (www.iamsmart.gov.hk) (ਚ ਣੋ: Home > 

“iAM Smart” Registration > Registration Methods). 

https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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4.  Handbook ਨੰੂ EDB ਿ ਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  ਮਾਪ੍ ੇEDB ਿੇ ਹੋਮਪ੍ੇਜ (www.edb.gov.hk) 'ਤੇ 

ਿੀ ਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ (ਚ ਣੋ: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > 

School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation  (SSPA)  System )  

ਸੂਚੀਆਂ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ EDB ਿੇ 24-ਘੰਟ ੇਆਟੋਮੈਵਟਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ ੱਛਵਗੱਛ ਵਸਸਟਮ 2891 0088 'ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰ ੋ(2 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ＞5 ਿਬਾਓ) (ਫੈਕਸ ਸੇਿਾਿਾਂ) ＞04 (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਿੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸਕੂਲ 

ਸੂਚੀਆਂ)) ਫੈਕਸ ਿ ਆਰਾ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਆਦ 

 

5.  DP ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਵਮਆਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ੋਹੀ ਹੋਿੇਗੀ, ਜੋ 3 ਜਨਵਰੀ 

(ਮੰਗਲਵਾਰ) ਿੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 (ਮੰਗਲਵਾਰ), ਦੋਵੇਂ ਸਮਿੀਆਂ ਸਮੇਿ, ਤਕੱ ਹੈ।  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ 

ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਵਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ ੱਛਵਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਰਸਕਸਰਆਵਾਂ 

 

6.  ਮਾਪੇ੍ ਚ ਣ ਸਕਿ ੇਹਨ ਵਕ ਕੀ DP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ  ਮਾਪ੍ੇ ਜੋ SSPA e-Platform 

ਿਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖਾਤੇ “iAM Smart+” ਨਾਲ ਜੋੜ੍ੇ ਹਨ, ਪ੍ੇਪ੍ਰ Application Form 

ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਹ DP ਿਰਖਾਸਤਾਂ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਂਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਿੀ ਚ ਣ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

 

(a) ਕਾਗਜ਼ੀ Application Form ਰਾਹੀ ਂਅਰਜ਼ੀਆ ਂਜਮ੍ਾਂ ਕਰੋ 

 

7.  Application Form ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਤੇ ਕੈਪ੍ਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ SSPA ਵਸਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ DSSsecondary schools  ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ DP ਅਰਜ਼ੀ 

ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। (ਵਜਿੇਂ ਵਕ Handbook ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਿ ਸਕੂਲ)2.  ਹਰੇਕ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੋ Application Forms ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

 

8.  ਹਰੇਕ Application Forms ਨੰੂ ਚਾਰ ਵਹੱਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ: EDB ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ (ਨੀਲੇ ਵਿੱਚ), 

ਸਕੂਲ ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ (ਹਰੇ ਵਿੱਚ), ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ (ਲਾਲ ਵਿੱਚ) ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਿਾ ਆਰਡਰ (ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ 

ਿਾ ਕਰਮ 1 ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਸੰਿ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਿਾ ਕਰਮ 2 ਿਜੂੀ ਪ੍ਸੰਿ ਲਈ ਹੈ) (ਲਾਲ ਵਿੱਚ)।  

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿੇਰਿੇ Application Forms ਿੇ ਹਰੇਕ ਵਹੱਸ ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪ੍ੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ 

ਨੰੂ ਉਿਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਲਓ, ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪ੍ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 
 ਿੰਡ ਚੱਕਰ 

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸੰਿਰਭ ਨੰਬਰ 

 ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ 

 
2 Application Form Jockey Club Ti-I College ਅਤ ੇ DSS secondary schools ਜੋ SSPA ਵਸਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਰਹੇ (NDSS 

secondary schools) ਉਤੱ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੈ।   S1 Jocky Club Ti-L College ਵਿੱਚ ਿਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਵਮਆਿ 3 ਜਨਿਰੀ (ਮੰਗਲਿਾਰ) ਤੋਂ 

19 ਜਨਿਰੀ 2023 (ਿੀਰਿਾਰ) ਹੈ।  DSS Secondary Schools Not Participating in SSPA2021/2023 ਿੀ ਸੂਚੀ ਿੇ ਸਬੰਿ ਵਿੱਚ, ਮਾਪ੍ੇ EDB 

ਿੇ ਹੋਮ ਪ੍ੇਜ ਉਤੱ ੇਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ (www.edb.gov.hk)।  (ਚ ਣੋ: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary 

Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation  (SSPA)  System )  ਸੂਚੀਆਂ ਨੰੂ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ EDB ਿੇ 24-ਘੰਟ ੇਆਟੋਮੈਵਟਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ ੱਛਵਗੱਛ ਵਸਸਟਮ 2891 0088 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ (2 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ＞5 ਿਬਾਓ) 

(ਫੈਕਸ ਸੇਿਾਿਾਂ) ＞04 (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਿੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸਕੂਲ ਸੂਚੀਆਂ)) ਫੈਕਸ ਿ ਆਰਾ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ।  NDSS secondary 

schools ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਹੈ, ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਵਸੱਿ ੇਸਬੰਵਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 

www.edb.gov.hk
www.edb.gov.hk
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 ਵਲੰਗ 

 ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 

 

9.  ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵਨੱਜੀ ਿੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਿਾਂ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਤ ਰੰਤ 

EDB ਿੇ SPA ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਂਸੋਿਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ।  ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੰੂ  ApplicationForm  'ਤੇ ਵਕਸ ੇ

ਿੀ ਪ੍ੂਰਿ-ਵਪ੍ਰਟੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨਹੀ ਂਸੋਿਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਜਨਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ 

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਿ ੇਹਨ, ਉਹ ApplicationForm ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਿ 

ਨਹੀ ਂਕਰਨਗੇ। 

 

10.  ਜੇਕਰ ਮਾਪ੍ ੇDP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਗਜ਼  Application Forms ਰਾਹੀ ਂਿੇਣ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ 

ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ: 

 

 (i) 

 
ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ Application Form ਿੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਗਹਾ ਵਿੱਚ 

ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਾ ਨਾਮ ਭਰੋ। 

 (ii) 

 
ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਾਰਡ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਆਰਡਰ ਿਾਲੇ ਵਹੱਸ ੇਨੰੂ ਿੱਖ ਕਰ ੋ(ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 

ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਕਰਮ ਨੰੂ ਿਰਸਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਵਜਨਹਾਂ ਲਈ ਉਹ 

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਿੇ ਹਨ)।  ਬਾਕੀ ਵਤੰਨ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ. 

 (iii) 

 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿ ਆਰਾ ਲੋੜ੍ੀਿੇਂ ਸੰਬੰਵਿਤ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ, EDB ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ, ਸਕੂਲ ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ ਅਤੇ 

ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ ਵਜਸ ਉਤੱੇ ਇੱਕ ੋਹੀ Application Number ਹੈ (ਵਤੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਿੇ ਨਾਲ) ਵਸੱਿ ੇਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਓ। (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਾ ਭਵਰਆ ਿਾਖਲਾ ਫਾਰਮ)। 

 (iv) 

 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿ ਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਪ੍ਛਾਣ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਿਾ ਅਸਲੀ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ 

ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰ।ੋ 

 (v) ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੋਪ੍, ਸਕੂਲ ਿਾ 

ਨਾਮ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਿਾ ਕੋਡ ਿਾਰਨ ਅਤ ੇਵਰਕਾਰਡ ਲਈ ਹੋਿੇ। 

 
 

ਮਾਸਿਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, Application Form ਨੰੂ 

ਮੁੜ ਿਰਾਿਿ ਜਾ ਂਰੱਦ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਜੀਹ ਦੇ ਕਰਮ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਂ

ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 

11.  ਜੇਕਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਸਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਿਾ ਕਰਮ 

1 ਿੇ ਨਾਲ Application Form ਿਰਵਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਿੋਿੇਂ 

Application Forms ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਵਿੰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ EDB ਵਸਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਕਰਮ 1 ਨਾਲ 

ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਕਰਮ 2 ਨੰੂ ਰੱਿ ਕਰ ਵਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  ਕੋਈ ਿੀ ਅਣਿਰਵਤਆ 

Application Form ਤਬਾਿਲਾਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੈ।  ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਵਮਆਿ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਮਾਪੇ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ Application 

Forms ਰੱਖ ਸਕਿ ੇਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ। 
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12. ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, Application Forms ਉਤੱੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿ ਆਰਾ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ

ਜਾਿੇਗੀ: 

 Application Forms ਡੱੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਜਮਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 

 Application Forms ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਡ ਚੱਕਰ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸੰਿਰਭ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ 

 Application Forms ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਨਾਮ, ਵਲੰਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਿਾਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਟੈਂਪ੍ ਚੋਪ੍ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ 
 ਡ ਪ੍ਲੀਕੇਟ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਅਿੂਰ ੇApplication Forms 

(b) SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਂਅਰਜ਼ੀਆ ਂਜਮ੍ਾ ਂਕਰੋ 

13. ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ੍ DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਂਿੇਣ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ

ਵਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ: 

(i) 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। SSPA e-Platform3.  SSPA e-Platform ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਲਈ, ਵਕਰ  ਕਰਕੇ EDB ਿੇ ਹੋਮ ਜ (www.edb.gov.hk) (ਚ ਣੋ: Home > 

Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places 

Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System 

>Digitalisation of S1 Admission). 

(ii) DP ਲਈ ਪ੍ੰਨਾ ਿਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ “Apply Now” ਨੰੂ ਚ ਣੋ। 

(iii) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿੇ ਇਰਾਿ ੇਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਿਾ ਕਰਮ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਕੂਲ 

ਤਰਜੀਹ ਿਾ ਕਰਮ 1 ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਿਾ ਕਰਮ 2) ਚ ਣੋ। 

(iv) “name of secondary school applied to” ਚ ਣੋ/ਭਰੋ। 

(v) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸੰਿਰਭ ਲਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਪ੍ਛਾਣ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ 4   (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ੱਤਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਛਾਣ ਿਸਤਾਿੇਜ਼) (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਿੀ 

ਕਾਪ੍ੀ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰ।ੋ 

(vi) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿ ਆਰਾ ਲੋੜ੍ੀਿੇਂ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰੋ (ਉਿਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਾ 

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਿਾਖਲਾ ਫਾਰਮ, ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤੇ ਇਨਾਮ)। 

(vii) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ “name of secondary school applied to”, ਸਕੂਲ ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਿਾ ਕਰਮ 

ਅਤੇ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ। 

(viii) ਅਖਵਤਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਿੇ ਵਬਆਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬੰਿ ੂਪ੍ੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੋ। 

(ix) “iAM Smart+” ਨਾਲ ਵਡਜੀਟਲ ਰਪੂ੍ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰ।ੋ 

(x) ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ। 

3 SSPA e-Platform ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸ ਿਾਰ ਲਈ ਤ ਰੰਤ EDB ਿੇ SPA section 

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ। 
4 ਹਰੇਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲਈ ਅਵਿਕਤਮ ਫਾਈਲ ਿਾ ਆਕਾਰ ਕ ੱਲ 25MB ਹੈ (ਿੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ DP ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ)।  ਵਸਸਟਮ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਅਤ ੇਆਮ ਵਚੱਤਰ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟਾਂ (GIF, BMP, PNG ਅਤੇ JPEG) ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਾ 

ਹੈ। 

https://edb.gov.hk/en/index.html
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14.  ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, SSPAe-Platform ਸਵੱਚ ਹਰੇਕ 

ਲੌਗਇਨ 30 ਸਮੰਟਾਂ ਿੱਕ ਸੀਸਮਿ ਹੈ।  ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 30 ਵਮੰਟਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ।ੋ  ਜੇ 

ਜਰਰੂੀ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ੍ “Save as draft” ਫੰਕਸ਼ਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਲੌਗਇਨ 'ਤੇ ਸਬੰਵਿਤ 

ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਿ ੇਹਨ। 
 

 

ਮਾਿਾ-ਸਿਿਾ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਿ ਸਵੱਚ 

ਜਾਂ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ,ਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਮੁੜ ਿਰਾਿਿ ਜਾ ਂਰੱਦ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 

ਿਰਜੀਹ ਦ ੇਕਰਮ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 

 

ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 

 

15.  ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਵਿਅਕ ਿਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਿ ੇਅਨ ਸਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਖਲੇ ਿ ੇ

ਮਾਪ੍ਿੰਡ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਖਲੇ ਿੇ ਮਾਪ੍ਿੰਡ ਅਤੇ ਿਜ਼ਨ ਿ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ DP ਿੀ 

ਸੰਵਖਆ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਸਕੂਲ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ਖੱ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਰਵਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾ ਂ

ਹਰੇਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ੍ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।  ਵਕਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਣੇ ਤੋਂ 

ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿ ੇਸਾਰੇ ਪ੍ਵਹਲੂਆ ਂ'ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਉਿਾ, ਇਸਿਾ ਵਿਵਿਅਕ ਿਰਸ਼ਨ, ਸੱਵਭਆਚਾਰ, 

ਿਰਮ, ਿਾਖਲੇ ਿੇ ਮਾਪ੍ਿੰਡ ਅਤੇ ਿਜ਼ਨ, ਿਰਗ ਬਣਤਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ, 

ਝ ਕਾਅ ਅਤੇ ਵਿਲਚਸਪ੍ੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਢ ਕਿੇਂ ਸਕੂਲ ਿੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਵਕਸੇ 

ਿੀ ਰਪੂ੍ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲਖਤੀ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਨਹੀ ਂਕਰਿਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ। 

 

16.  ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (Jockey Club Ti-I College ਸਮੇਤ) ਨੰੂ, DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿੀ 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, 31 ਮਾਰਚ 20235.  ਨੰੂ ਪ੍ੱਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿ ਆਰਾ ਅਖ਼ਵਤਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਫਲ 

ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ (ਗੈਰ-ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 

ਸਮੇਤ) ਿੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।  ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਿੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ ੂ

ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ੍ੀਿਂੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੰਿੀ ਹੈ।  ਇਹ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰਬੰਿ ਵਰਜ਼ਰਿ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿੀਜੇ ਹਨ।  

ਸਬੰਵਿਤ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨਾਂ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

 

17.  ਪ੍ੈਰਾ 16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਿ ਪ੍ਰਬੰਿਕੀ ਉਪ੍ਾਅ ਹਨ ਅਤ ੇਮੌਜੂਿਾ SSPA ਵਿਿੀ ਅਜ ੇਿੀ ਬਿਲੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਹਰੇਕ 

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਕਰਮ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹ ੰਿਾ ਹੈ।  

EDB ਸਕੂਲਾਂ ਿੀਆਂ ਅਖਵਤਆਰੀ ਥਾਿਾਂ ਲਈ ਸਫਲ/ਵਰਜ਼ਰਿ ਸੂਚੀਆਂ ਿੇ ਵਿਰ ੱਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਿਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਿੋਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹ ੰਿਾ ਹੈ ਵਜੰਨਹਾਂ ਲਈ ਉਹ 

ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ S1 ਉਸਿੀ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਕਰਮ ਿੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਉਸਿੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਸੰਿ ਿੇ ਸਕੂਲ ਿਾ ਸਥਾਨ 

ਵਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਿੰਡ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 

SSPA ਵਸਸਟਮ ਿੇ ਅਿੀਨ S1 ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
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18.  DP ਅਿੇ Central Allocation (CA) ਦੇ ਨਿੀਜੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ6 

।  ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ ੱਛਵਗੱਛ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ ਂਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਲਈ 

ਉਹ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਿ ੇਹਨ।  ਜੇਕਰ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ DP ਪ੍ੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ Jockey Club Ti-I College ਿ ਆਰਾ ਿਾਖਲਾ ਵਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 

ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ 11 ਜ ਲਾਈ 2023 ਨੰੂ ਅਵਿਕਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਵਕ ਿੰਡ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਮਤੀ।  ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਪੇ੍ ਲੋੜ੍ 

ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲਾਂ) ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ ਵਜਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਤੀਜ ੇਿੀ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀ ਵਮਤੀ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈ। 

 

19.  ਜੇਕਰ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਿਣੀ DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਿ ਸਵੱਚ 

ਜਨਿਕ ਖੇਿਰ ਦੀ S1 ਜਗ੍ਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਿਣੇ ਿਛਾਣ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਸਲ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕ,ੇ ਮਈ ਿੋਂ ਅਗਸਿ 2023 ਿੱਕ ਦਫ਼ਿਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ EDB ਦੇ SPA ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਰਸਜਸਟਰ 

ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  CA ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਉਪ੍ਲਬਿ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ EDB ਿ ਆਰਾ ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਲਾਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਬੈਚ ਿੇ ਨਤੀਜ ੇਜ ਲਾਈ 2023 ਿੇ ਅੱਿ ਵਿੱਚ, ਿਜੂੇ ਬੈਚ ਿੇ ਜ ਲਾਈ ਿੇ ਅੰਤ 

ਤੱਕ, ਤੀਜੇ ਬੈਚ ਿੇ ਮੱਿ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਵਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

Application Form ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ 

 

20.  ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਗ ੰਮ ਹੋਏ Application Forms ਿੀ ਬਿਲੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਿੇ ਪ੍ਛਾਣ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੇ 

ਅਸਲ ਨਾਲ SPA ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀ HK$125 ਿੀ 

ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ।  ਜੇਕਰ ਿਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਗ ਆਵਚਆ Application Form ਬਿਲੀ ਕਾਪ੍ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਿ ਵਮਲਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਬਿਲੀ ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਭੀ ਗਈ ਕਾਪ੍ੀ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।  ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੰੂ Application Forms ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਿ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਕਰਮ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਨਹੀ ਂਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੇ DP 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਰੱਿ ਕਰ ਵਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਿੁੱਛਸਗੱਛਾਂ 

 

21.  ਹੋਰ ਪ੍ ੱਛਵਗੱਛਾਂ ਲਈ, ਮਾਪ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਜਾਂ 

EDB ਿੇ SPA ਸੈਕਸ਼ਨ (SSPA) ਨਾਲ 2832 7740 ਜਾਂ 2832 7700 ਉਤੱੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

 

ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਵਸੱਵਖਆ ਵਬਊਰੋ 

ਿਸੰਬਰ 2022 
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ਸਕਿ ੇਹਨ। 


