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Sistema ng Paglalaan ng mga Puwesto sa Mataas na Paaralan 2021/2023 
Mga Paalala para sa mga Magulang sa Aplikasyon sa mga Diskresyonaryong Puwesto sa 

Sekundarya Una 

  Ang mga magulang ng mga mag-aaral sa Primarya 6 na nais mag-aplay para sa 
diskresyunaryong puwesto (DP) sa Sekundarya 1 (S1) sa pamamagitan ng Sistema ng Paglalaan 
ng mga Puwesto sa Mataas na Paaralan (Secondary School Places Allocation System, SSPA) 
2021/2023 ay pinapayuhan na basahin nang mabuti ang dokumentong ito (Notes for Parents) at 
sumangguni sa Application Form para sa Diskresyunaryong Puwesto sa Sekundarya Una 
(Application Form) at sa mga Puntong Tatandaan mula rito.  Bukod dito, alinsunod sa 
istratehiyang "Smart Government", ang Kawanihan ng Edukasyon (Education Bureau, EDB) ay 
magpapatupad ng yugtuang komprehensibong digitalisasyon ng admisyon ng S1 simula sa 2023. 
Para sa mga magulang na nakarehistro bilang mga user ng SSPA e-Platform at binigkis ang 
kanilang account sa “iAM Smart+”1, bukod sa papel na Application Form, maaari rin nilang 
piliin na magsumite ng mga aplikasyon ng DP sa pamamagitan ng SSPA e-Platform. 

Mga Kinakailangan 

2. Ipagwalang-bahala kung ang mga aplikasyon ay isinumite sa pamamagitan ng form na
papel o sa pamamagitan ng SSPA e-Platform, ang bawat mag-aaral ay maaaring mag-aplay sa 
hindi hihigit sa dalawang mga kalahok na mataas na paaralan na nakalista sa Polyeto para sa 
Aplikasyon sa Diskresyonaryong Puwesto sa Sekundarya Una (Handbook), kung hindi ang 
kanyang pagkakataon na makakuha ng isang DP ay mawawala.  Mangyaring tandaan na 
kung ang mga magulang ay nagsumite ng papel na Application Form sa mataas na paaralan, hindi 
sila dapat magsumite ng mga dobleng aplikasyon sa pamamagitan ng SSPA e-Platform, at 
kabaligtaran.  Kung ang mga magulang ay nagsumite ng mga magkatulad na aplikasyon (ibig 
sabihin, nagsumite ng mga aplikasyon na may parehong numero ng aplikasyon sa parehong 
mataas na paaralan sa pamamagitan ng parehong form na papel at SSPA e-Platform), ang mga 
aplikasyong ito ay ituturing na isang aplikasyon lamang.  Samakatuwid, ang mga magkatulad 
na aplikasyon ay hindi patataasin ang pagkakataon na mailaan sa paaralan.  Bukod dito, ang 
mga magulang ay hindi dapat magsumite ng mga aplikasyon na may parehong numero ng 
aplikasyon sa iba't ibang mga mataas na paaralan ayon sa pagkakabanggit sa pamamagitan ng 
form na papel at SSPA e-Platform.  Kung hindi, ang pagkakataon ng kanilang anak na 
makakuha ng isang DP ay mawawala. 

3. Ang Handbook ay inilathala ng EDB at ipagkakaloob sa mga primaryang paaralan bilang
sanggunian ng mga magulang sa araw na ipapamahagi ang mga Application Form at Notes for 
Parents.  Maaaring bisitahin ng mga magulang ang Homepage ng EDB (www.edb.gov.hk) 
(Piliin: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School 
Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation  (SSPA)  System ) upang i-
download ang mga listahan o tawagan ang 24 na oras na Awtomatikong Sistema ng Pagtatanong 
sa Telepono ng EDB sa 2891 0088 (Pindutin ang 2 (Ingles) ＞ 5 (Mga Serbisyo Sa Fax) ＞ 04 
(Sistema ng Paglalaan ng mga Puwesto sa Mataas na Paaralan: Mga Listahan ng Paaralan)) upang 
makuha ang mga listahan sa pamamagitan ng fax. 

1 Para sa mga detalye ng pagpaparehistro ng "iAM Smart+", mangyaring bisitahin ang Homepage ng "iAM Smart" Homepage 
(www.iamsmart.gov.hk) (Piliin: Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods). 

https://edb.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/


Tagalog 

2 
 

4.  Bukod sa pagsasagawa ng mga aplikasyon ng DP sa hindi hihigit sa dalawang kalahok na 
mataas na paaralan, ang mga mag-aaral ay maaari ring mag-aplay sa Jockey Club Ti-I College2 
at sa Iskemang Direktang Subsidiya (Direct Subsidy Scheme, DSS) na mga mataas na paaralan na 
hindi nakikilahok sa SSPA System (NDSS secondary schools)3 para sa isang puwesto ng S1. 
 

Panahon ng Aplikasyon 
 
5.  Ang panahon ng aplikasyon para sa DP ay magiging magkatulad para sa lahat ng mga 
kalahok na mataas na paaralan, ay mula 3 Enero (Martes) hanggang 17 Enero 2023 (Martes), 
kasama ang parehong mga petsa.  Para sa oras ng operasyon ng mga indibidwal na paaralan, 
ang mga katanungan ay dapat gawin nang direkta sa mga paaralan. 
 
Mga Pamamaraan ng Aplikasyon 
 
6.  Maaaring piliin ng mga magulang kung mag-aplay para sa isang DP.  Para sa mga 
magulang na nakarehistro bilang mga user ng SSPA e-Platform at binigkis ang kanilang account 
sa “iAM Smart+”, bukod sa papel na Application Form, maaari rin nilang piliin na magsumite ng 
mga aplikasyon ng DP sa pamamagitan ng SSPA e-Platform. 
 
(a) Magsumite ng mga aplikasyon sa pamamagitan ng papel na Application Forms 

 
7.  Ang Application Form ay espesyal na idinisenyo para sa pagsasagawa ng mga mag-aaral 
ng aplikasyon ng DP sa pampamahalaan, tinulungan at caput na mga mataas na paaralan pati na 
rin sa mga DSS secondary schools na nakikilahok sa Sistemang SSPA (ibig sabihin, mga paaralan 
na nakalista sa Handbook).  Ang bawat kalahok na mag-aaral sa Primarya 6 ay tumatanggap ng 
dalawang mga Application Forms sa pamamagitan ng primaryang paaralan na pinapasukan. 
 

  

                                                       
2 Ang panahon ng aplikasyon para sa admisyon ng S1 sa Jockey Club Ti-I College ay mula 3 Enero (Martes) hanggang 19 Enero 

2023 (Huwebes).  Kung ang mga mag-aaral ay matagumpay sa kanilang aplikasyon sa Jockey Club Ti-I College, hindi sila 
lalaanan ng isang DP o isang puwesto sa Central Allocation (CA) sa ilalim ng Sistema ng SSPA.  Kung hindi sila matagumpay 
sa kanilang aplikasyon, maaari pa rin silang pumailalim sa Sistema ng SSPA para sa paglalaan ng isang puwesto ng S1. 

3 Ang mga NDSS secondary schools ay may sariling iskedyul para sa aplikasyon.  Mangyaring makipag-ugnay sa mga kaugnay 
na paaralan nang direkta para sa mga detalye.  Dahil walang limitasyon sa bilang ng mga NDSS secondary schools na 
maaaring aplayan ng isang mag-aaral, maaari siyang matanggap ng ilang mga NDSS secondary schools.  Gayunpaman, sa 
kondisyon na ipinasa ng magulang ang nilagdaang Pangako ng Magulang at ang orihinal ng form ng Primary 6 Student Record 
Form sa isa sa mga nag-aalok na mga paaralan, ito ay magsisilbing kumpirmasyon ng pagtanggap ng puwesto para sa S1 na 
inaalok ng NDSS secondary school at ang kasunduan na isuko ang anumang iba pang mga binigyan ng subsidiya na S1 na 
puwesto (kabilang ang S1 na puwesto sa mga kalahok na paaralan at sa Jockey Club Ti-I College) na ilalaan sa pamamagitan 
ng Sistema ng SSPA.  Aabisuhan ng paaralan ang EDB tungkol sa desisyon ng magulang sa unang bahagi ng Mayo 2023.  
Sa pagtanggap ng Talaan ng mga Matagumpay na Nakikilahok na Mag-aaral mula sa mga NDSS secondary schools, hindi 
ilalaan ng EDB ang mga mag-aaral sa listahan sa iba pang mga mataas na paaralan sa pamamagitan ng sistema ng SSPA.  
Patungkol sa List of DSS Secondary Schools Not Participating sa SSPA 2021/2023, maaaring makipag-ugnayan ng mga 
magulang sa mga paaralang primarya ng kanilang mga anak.  Maaaring bisitahin ng mga magulang ang Homepage ng EDB 
(www.edb.gov.hk) (Piliin: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places 
Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) upang i-download ang mga listahan o tawagan ang 
24 na oras na Awtomatikong Sistema ng Pagtatanong sa Telepono ng EDB sa 2891 0088 (Pindutin ang 2 (Ingles) ＞ 5 (Mga 
Serbisyo Sa Fax) ＞ 04 (Sistema ng Paglalaan ng mga Puwesto sa Mataas na Paaralan: Mga Listahan ng Paaralan)) upang 
makuha ang mga listahan sa pamamagitan ng fax. 

https://edb.gov.hk/en/index.html
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8.  Ang bawat Application Form ay nahahati sa apat na bahagi: Sipi ng EDB (asul), Sipi ng 
Paaralan (berde), Sipi ng Magulang (pula) at Pagkakasunud-sunod ng Kagustuhan sa Paaralan 
(ang Pagkakasunud-sunod ng Kagustuhan sa Paaralan 1 ay nangangahulugang ang unang pinili at 
ang Pagkakasunud-sunod ng Kagustuhan sa Paaralan 2 ay nangangahulugang ang ikalawang 
pinili) (pula).  Ang mga detalye ng mag-aaral ay nalimbag na sa bawat bahagi ng Application 
Form.  Gawing halimbawa ang Sipi ng Magulang, kasama sa nalimbag nang impormasyon ang: 
 
 

     Panahon ng Paglalaan 
     Reference Number ng Mag-aaral 
     Numero ng Aplikasyon 
     Pangalan ng Mag-aaral 
     Kasarian 
     Petsa ng Kapanganakan 
     Primaryang Paaralan na Pinapasukan 
 

9.    Matapos makolekta ang Application Form at ang Primary 6 Student Record Form4, 
pinakikiusapan ang mga magulang na suriin kaagad kung ang sumusunod na nalimbag nang 
impormasyon ay kapareho ng mga personal na detalye sa dokumento ng pagkakakilanlan ng 
kanilang anak: 
 

    Pangalan ng Mag-aaral 
    Kasarian 
    Petsa ng Kapanganakan 
 
Sa kaso ng mga pagkakaiba, dapat ipagbigay-alam agad ng mga magulang sa primaryang 
paaralan ng kanilang anak upang gawin ang mga pagbabago, na dapat may lagda sa 
pamamagitan ng selyo ng primaryang paaralan.  Hindi dapat baguhin ng mga magulang 
nang mag-isa ang anumang nalimbag nang impormasyon sa Application Form, at ang mga 
inaplayan nilang mataas na paaralan ay hindi babaguhin ang nalimbag nang impormasyon 
para sa kanila sa oras ng pagtanggap ng Application Form. 
 
10.   Kung magpasya ang mga magulang na isagawa ang aplikasyon ng DP sa 
pamamagitan ng papel na Application Form, dapat nilang sundin ang mga pamamaraan sa 
ibaba: 
 
 (i) Punan ang pangalan ng aaplayang mataas na paaralan sa puwang na ibinigay sa 

lahat ng apat na bahagi ng Application Form batay sa kagustuhan. 
 (ii) Tanggalin ang bahagi na naglalaman ng Pagkakasunud-sunod ng Kagustuhan sa 

paaralan para sa pagpapanatili at pagtatala (Ang mga mag-aaral ay hindi 
kinakailangang ipahiwatig ang kanilang pagkakasunud-sunod ng kagustuhan sa 
mga paaralang inaaplayan nila).  Ang iba pang tatlong bahagi ay dapat 
panatilihing buo. 

  

                                                       
4  Ang Primary 6 Student Record Form ay ginagamit bilang isang dokumento ng pagkakakilanlan kapag ang mga mag-

aaral ay gumagawa ng aplikasyon para sa admisyon ng S1 sa Jockey Club Ti-I College at NDSS secondary schools. 
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 (iii) Isumite ang Sipi ng EDB, Sipi ng Paaralan at Sipi ng Magulang na may parehong 
Application Number (buo ang tatlong bahagi) ng direkta sa mataas na paaralan, 
kasama ang mga kaugnay na dokumento na kinakailangan ng mataas na paaralan 
(halimbawa, ang nakumpletong form ng admisyon ng mataas na paaralan). 

 (iv) Ipakita ang orihinal ng dokumento ng pagkakakilanlan ng mag-aaral para sa 
pagsusuri ng mataas na paaralan. 

 (v) Sa huli, tanggapin mula sa mataas na paaralan ang Sipi ng Magulang na may selyo 
ng paaralan, pangalan ng paaralan at code ng paaralan para sa pagpapanatili at 
pagtatala. 
 

 

Dapat tandaan ng mga magulang na sa sandaling isinumite, ang Application Form ay hindi 
maaaring makuhang muli o kanselahin at walang pagbabago na maaaring gawin sa 
pagkakasunud-sunod ng kagustuhan sa paaralan. 
 
   

11.  Kung ang mga mag-aaral ay nag-aplay sa isang mataas na paaralan lamang, ang 
Application Form na may Pagkakasunud-sunod ng Kagustuhan sa Paaralan 1 ang dapat gamitin.  
Kung ang isang mag-aaral ay nagsumite ng kanyang Application Form sa parehong paaralan, 
iproseso lamang ng EDB ang aplikasyon na may Pagkakasunud-sunod ng Kagustuhan sa Paaralan 
1, at ang aplikasyon na may Pagkakasunud-sunod ng Kagustuhan sa Paaralan 2 ay ipapawalang 
bisa.  Ang anumang hindi nagamit na Application Form ay hindi maililipat.  Maaaring 
panatilihin o siraing mag-isa ng mga magulang ang mga Application Form pagkatapos ng panahon 
ng aplikasyon. 
 
12.  Sa ilalim ng mga sumusunod na pangyayari, ang mga Application Form ay hindi 
tatanggapin ng mataas na paaralan:  
 
  Mga Application Forms na isinumite pagkatapos ng huling araw 
  Mga Application Forms na may mga pagbabago sa Panahon ng Paglalaan, 

Reference Number ng Mag-aaral at Numero ng Aplikasyon  
  Mga Application Forms na may mga pagbabago sa Pangalan ng Mag-aaral, 

Kasarian at Petsa ng Kapanganakan, nang walang selyo ng primaryang paaralan 
  Kopya, nasira o hindi kumpletong mga Application Forms 
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(b) Magsumite ng mga aplikasyon sa pamamagitan ng SSPA e-Platform 
 

13.   Kung magpasya ang mga magulang na gumawa ng mga aplikasyon ng DP sa 
pamamagitan ng SSPA e-Platform, dapat nilang sundin ang mga pamamaraan sa ibaba: 
 
 (i) Mag-login sa SSPA E-Platform 5.  Para sa paglikha ng account sa SSPA  

e-Platform at mga pamamaraan sa pag-login, mangyaring sumangguni sa mga 
kaugnay na bidyo at Gabay ng mga Magulang na na-upload sa Homepage ng 
EDB (www.edb.gov.hk) (piliin: Home > Education System and Policy > Primary 
and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary 
School Places Allocation (SSPA) System > Digitalisation of S1 Admission). 

 (ii) Piliin ang “Apply Now” upang pumasok sa pahina para sa DP. 
 (iii) Piliin ang pagkakasunud-sunod ng kagustuhan sa paaralan (sa ibang salita 

Pagkakasunud-sunod ng Kagustuhan sa Paaralan 1 o Pagkakasunud-sunod ng 
Kagustuhan sa Paaralan 2) para sa mga mataas na paaralan na hinahangad 
aplayan. 

 (iv) Piliin/ilagay ang “name of secondary school applied to”. 
 (v) Mag-upload ng isang kopya ng (mga) dokumento ng pagkakakilanlan ng mag-

aaral 6  (halimbawa, Kard ng Pagkakakilanlan ng Hong Kong, Sertipiko ng 
Kapanganakan ng Hong Kong o iba pang mga dokumento ng pagkakakilanlan) 
(kailangan) para sa pagsangguni ng mataas na paaralan. 

 (vi) Mag-upload ng mga dokumento na kinakailangan ng mataas na paaralan 
(halimbawa, ang nakumpletong form ng admisyon ng mataas na paaralan, mga 
sertipiko at mga parangal). 

 (vii) Tiyakin na ang “name of secondary school applied to”, pagkakasunud-sunod ng 
kagustuhan sa paaralan at ang (mga) dokumento na na-upload ay tumpak. 

 (viii) Basahin at sumang-ayon sa mga Puntong Dapat Tandaan sa Aplikasyon sa 
Diskresyornaryong Puwesto at Pahayag ng Pangangalap ng Personal na 
Impormasyon. 

 (ix) Digital na lumagda sa “iAM Smart+”. 
 (x) Kumpirmahin at isumite ang aplikasyon. 

 
14.   Upang mahusay na pangasiwaan ang malaking bilang ng mga aplikasyon, ang bawat 
pag-login sa SSPA e-Platform ay limitado sa 30 minuto.  Mangyaring kumpletuhin ang mga 
pamamaraan ng aplikasyon sa loob ng 30 minuto.  Kung kinakailangan, maaaring gamitin ng 
mga magulang ang punsyon na “Save as draft” at magpatuloy sa kaugnay na aplikasyon sa 
susunod na pag-login. 
 
 

Dapat tandaan ng mga magulang na sa sandaling isinumite, sa form na papel o sa 
pamamagitan ng SSPA e-Platform, ang mga aplikasyon ay hindi maaaring makuhang muli 
o kanselahin, at walang pagbabago na maaaring gawin sa piniling paaralan. 
 

                                                       
5 Sa kaso ng mga pagkakaiba sa impormasyong ipinakita sa SSPA e-Platform, mangyaring ipagbigay-alam kaagad sa 
  pinapasukang primaryang paaralan para sa pagwawasto. 
6 Ang pinakamalaking laki ng file para sa bawat mag-aaral ay 25MB sa kabuuan (kasama ang lahat ng mga file na na-upload 

para sa mga aplikasyon ng DP sa dalawang mataas na paaralan). Sinusuportahan ng sistema ang pormat na PDF at karaniwang 
mga pormat ng file ng imahe (GIF, BMP, PNG at JPEG). 

https://edb.gov.hk/en/index.html
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Paglalaan ng mga Puwesto sa Paaralan 
 

15.  Ang mga kalahok na mataas na paaralan ay maaaring maglabas ng kanilang sariling 
pamantayan sa admisyon ayon sa kanilang pilosopiya at kultura sa edukasyon.  Dapat nilang 
isapubliko ang kanilang pamantayan at pagtimbang sa admisyon at pati na rin ang bilang ng DP 
para sa aplikasyon, na dapat ipakita sa isang kitang-kitang lugar ng paaralan o ibigay sa bawat 
aplikanteng mag-aaral nang nakasulat bago ang admisyon.  Bago mag-aplay sa isang paaralan, 
dapat isaalang-alang ng mga magulang ang lahat ng aspeto ng isang paaralan, hal, pilosopiya sa 
edukasyon nito, kultura, relihiyon, pamantayan sa admisyon at pagtimbang, istraktura ng klase, 
pagpapaunlad at pagpapatakbo, at abilidad ng kanilang mga anak, hilig at interes upang makagawa 
ng angkop na pagpipilian sa paaralan.  Ang mga paaralan ay maaaring magsagawa ng mga 
panayam, ngunit walang isasagawang nakasulat na mga pagsusulit sa anumang anyo. 
 
16.  Ang lahat ng mga kalahok na mataas na paaralan (kabilang ang Jockey Club Ti-I College) 
ay kinakailangang, pagkatapos ng pagproseso ng mga aplikasyon ng DP, abisuhan ang mga 
magulang ng lahat ng matagumpay na mga aplikante na kasama ang kanilang mga anak sa Tala 
ng mga Matagumpay na Diskresyonaryong Puwesto pamamagitan ng sulat at telepono sa 31 
Marso 20237.  Ang mga paaralan ay kinakailangan panatilihing impormado ang mga magulang 
tungkol sa mga kaparaanan ng pag-aabiso, at mangolekta sa simula pa lang ng kinakailangang 
impormasyon sa pakikipag-ugnay mula sa mga magulang.  Ang mga kaparaanan ng pag-aabiso 
na ito ay hindi naaangkop sa reserba at hindi matagumpay na mga aplikante, ang mga pag-aabiso 
ay hindi ang resulta ng paglalaan.  Ang mga kaugnay na magulang ay hindi kailangang 
tumugon sa mga abiso. 
 
17.  Kung ang mga magulang na tumatanggap ng mga abiso mula sa mga kalahok na mataas 
na paaralan ay matagumpay ding nakapag-aplay para sa isang puwesto sa paaralan sa isang NDSS 
secondary school para sa kanilang mga anak, maaari silang magpasya kung panatilihin ang 
puwesto sa paaralan na inaalok ng NDSS secondary school sa o bago ang 12 Abril 2023.  Kung 
magpasya ang mga magulang na panatilihin ang puwesto sa paaralan na inaalok ng NDSS 
secondary school, dapat nilang ipagwalang-bahala ang mga abiso mula sa mga kalahok na mataas 
na paaralan.  Kung magpasya silang tanggihan ang alok mula sa NDSS secondary school, maaari 
nilang abisuhan ang kaugnay na NDSS secondary school at kunin ang nilagdaang na Pangako ng 
Magulang at ang orihinal ng Primary 6 Student Record Form sa o bago ang 12 Abril 2023 upang 
mapanatili ang DP na matagumpay nilang nakuha.  Kapag nakuha na ang mga nauugnay na 
dokumento, magsisilbi itong kumpirmasyon na ang mga magulang ay binibitawan ang puwesto 
ng paaralan ng S1 na dati nang inaalok ng NDSS secondary school. 
 
18.  Batay sa mga Tala ng Matagumpay na Diskresyonaryong Puwesto na isinumite ng mga 
kalahok na mataas na paaralan, bibigyan ng EDB ang bawat kalahok na primaryang paaralan ng 
kani-kanilang talaan ng mga mag-aaral na inabisuhan bilang matagumpay na mga aplikante ng DP 
(na hindi magpapakita ng mga pangalan ng mga kaugnay na mataas na paaralan at kung ang mga 
mag-aaral ay napili bilang matagumpay na aplikante ng isa o dalawang mataas na paaralan) sa 
unang bahagi ng Abril 2023. 
 

  

                                                       
7  Para sa mga magulang na nakarehistro bilang mga user ng SSPA e-Platform, maaari rin silang makatanggap ng mga abiso para  

sa matagumpay na mga aplikante ng DP sa pamamagitan ng SSPA e-Platform sa parehong araw. 
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19.  Ang mga kaparaanan sa mga talata 16 hanggang 18 ay mga administratibong hakbang at 
ang umiiral na mekanismo ng SSPA ay nananatiling hindi nagbabago.  Ang bawat aplikasyon ay 
may isang natatanging numero para sa pagkilala sa pagkakasunud-sunod ng kagustuhan ng 
paaralan ng mag-aaral.  Itutugma ng EDB ang mga kagustuhan ng mga mag-aaral sa Listahan ng 
Matagumpay/Reserba para sa Diskresyonaryong Puwesto. 
 
20.  Ang mga mag-aaral na matagumpay sa aplikasyon ng DP ay hindi ilalaan muli sa isang 
puwesto sa paaralan sa CA.  Ang mga hindi naging matagumpay sa pagkuha ng isang DP ay 
ilalaan sa para sa isang puwesto sa CA.  Kung ang mga magulang ay nag-aplay sa isang mataas 
na paaralan na sa kalaunan ay hindi mag-aalok ng mga puwesto para sa S1 sa ilalim ng Sistema 
ng SSPA sa panahon ng paglalaan na ito, ang aplikasyon na iyon ay hindi mapopoproseso. 
 
21.   Ang mga magulang na hindi nag-aplay para sa isang DP para sa kanilang mga anak, o 
hindi nakatanggap ng abiso mula sa mga kalahok na mataas na paaralan ng pagiging kasama ng 
kanilang mga anak sa Tala ng Matagumpay na Diskresyornaryong Puwesto ay dapat magsumite 
ng nakumpletong na Secondary One Choice of Schools Form (Choice Form) sa EDB isa unang 
bahagi ng Mayo 2023 sa pamamagitan ng kanilang primaryang paaralan.  Ito ay upang matiyak 
na ang mga mag-aaral ay mailalalan pa din para sa isang puwesto sa S1 sa pamamagitan ng CA 
kung ang kanilang mga aplikasyon sa DP ay hindi naging matagumpay.  Ang mga magulang na 
inabisuhan ng mga kalahok na mataas na paaralan ng pagiging kasama ng kanilang mga anak sa 
Tala ng Matagumpay na Diskresyornaryong Puwesto ay hindi kailangang gumawa ng mga 
pagpipilian sa paaralan.  Kailangan laman nilang ekisan ang mga bahagi sa mga pagpipilian sa 
paaralan, lagdaan ang Choice Form pagkatapos ng pagpuno sa impormasyon ng pakikipag-ugnay 
at ibalik ang Choice Form sa mga paaralang pinapasukan ng kanilang mga anak.  Ang mga 
resulta ng DP at CA ay ilalabas nang sabay sa 11 Hulyo 20238.  Ang mga magulang ay hindi 
kailangang magtanong sa mga paaralan na inaplayan nila bago ang anunsyo ng mga resulta9. 
 

 
Aplikasyon para sa Pagpapalit ng Application Form 
 
22.  Ang kapalit ng nasira o nawala na mga Application Form ay maaaring makuha nang 
personal sa Seksyon ng Paglalaan ng mga Puwesto sa Paaralan (SPA).  Ang mga dokumento ng 
pagkakakilanlan na nagpapakita ng Reference Number ng Mag-aaral na aplikante ay dapat ipakita 
sa oras ng pagpapalit upang masuri.  Ipapataw ang bayad na HK$125 sa bawat pagpapalit.  
Kung ang Application Form na ipinahayag na nawala ay natagpuan pagkatapos na mailabas ang 
isang kapalit na kopya, dapat gamitin ng mga magulang ang kapalit na kopya at sirain ang 
natagpuan.  Hindi dapat gamitin ng mga magulang ang mga Application Form na may parehong 
Pagkakasunud-sunod ng Kagustuhan sa Paaralan para sa aplikasyon sa higit sa isang mataas na 
paaralan, kung hindi, ang pagkakataon ng kanilang mga anak na makakuha ng isang DP ay 
mawawala. 
 

  

                                                       
8 Ang petsa para sa mga primaryang paaralan upang tipunin ang mga resulta ng paglalaan ay 10 Hulyo 2023.  Kung inihayag 

ng EDB ang pagsasara ng mga paaralan sa umaga sa araw na iyon dahil sa pag-isyu ng Tropical Cyclone Warning Signal Pre-
No. 8/No. 8 o mas mataas, ang pagtitipon ng mga resulta ng paglalaan ay ipagpapaliban sa 11 Hulyo 2023.  Ang pag-anunsyo 
ng mga resulta ng paglalaan ay ipagpaliban mula 11 Hulyo 2023 patungong 12 Hulyo 2023 alinsunod dito.  Kung sa umaga 
sa araw ng pag-anunsyo ng resulta ng paglalaan (ibig sabihin, 11 Hulyo 2023), inihayag ng EDB ang pagsasara ng mga paaralan 
dahil sa pag-isyu ng Tropical Cyclone Warning Signal Pre-No. 8/No. 8 o mas mataas o Red or Black Rainstorm Warning Signal, 
ang pag-anunsyo ng resulta ng paglalaan ay ipagpaliban sa susunod na araw na may pasok sa paaralan. 

9  Para sa mga magulang na nakarehistro bilang mga user ng SSPA e-Platform, maaari rin nilang makatanggap ang resulta ng 
paglalaan sa pamamagitan ng SSPA e-Platform sa parehong araw. 
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Mga Katanungan 
 
23.  Para sa karagdagang mga katanungan, ang mga magulang ay maaaring kumunsulta sa mga 
primaryang paaralan ng kanilang mga anak o makipag-ugnay sa Seksyong SPA (SSPA) ng EDB 
sa 2832 7740 o 2832 7700. 
 
 
Seksyon ng Paglalaan ng Puwesto sa Paaralan 
Kawanihan ng Edukasyon 
Disyembre 2022 

 


