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 2021/2023 سیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن سسڻم 
 سیکنڈری ون صوابدیدی جگہوں کے لیے درخواست پر والدین کے لیے نوڻس

کے ذریعے سیکنڈری  2021/2023سسڻم  (SSPA)طلباء کے والدین جو کہ سیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن  6پرائمری 
1 (S1)  ڈسکریشنری جگہوں(DP)  کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اس دستاویز(Notes 

for Parents)  کو بغور پڑھیں اور سیکنڈری ون ڈسکریشنری پلیسز(Application Form)  اور اس سے وابستہ یاد
حکمت عملی کے ذریعے، ایجوکیشن بیورو  ”Smart Government“عالوه ازیں،   رکھنے کے نکات سے رجوع کریں۔

(EDB)  سے آغاز کرتے ہوئے مرحلہ وار  داخلے  2023سالS1 ایسے والدین   کی جامع ڈیجیڻالئزیشن کا نفاذ کرے گی۔
کے ساتھ   “iAM Smart+”1  صارفین کے طور پر مندرج ہیں اور ان کے اکاؤنٹ۔ Platform-SSPA eکے لیے جو 

درخواستیں جمع کروا  DPکے ذریعے  SSPA e-Platform، وه Application Formوابستہ ہیں ، قطع نظر کاغذی 
 سکتے ہیں۔

 تقاضا جات

کے ذریعے جمع کرائی گئی ہوں، ہر طالب  SSPA e-Platformاس سے قطع نظر کہ درخواستیں کاغذی فارم یا 
کے لیے درخواست کی ہینڈ بک میں مندرج شریک سیکنڈری  (Handbook)علم سیکنڈری ون ڈسکریشنری پلیسز 

اس لڑکا/لڑکی ہو، بصورت دیگر  دو سے متجاوز نہاسکولوں میں درخواست دے سکتا یا سکتی ہے مگر ان کی تعداد 
 براه مہربانی نوٹ کریں کہ اگر والدین نے  سیکنڈری اسکول کے لیے  ۔پانے کا موقع ضائع ہو جائے گا DPکا 

کے ذریعے دہری درخواستیں جمع  SSPA e-Platformجمع کروایا ہو تو، انہیں  Application Formکاغذی 
 یکاغذ یعنی( ہوں یجمع کرائ یںدرخواست دہرینے  یناگر والد  نہیں کروانی چاہیئں، یا اس کے الٹ نہ کرنا چاہیے۔

 یکنڈریس یہ یکا یںدرخواست یدرخواست نمبر وال یہ یکا یعےدونوں کے ذر SSPA e-Platformفارم اور 
 ،پس  جائے گا۔ یادرخواست کے طور پر شمار ک یک، ان درخواستوں کو صرف اتو )وںہ یجمع کرائ یںاسکول م

کو  ین، والدعالوه ازیں  گا۔ ہو یںاضافہ نہ یںجانے کے امکانات م یےمختص ک ےدرخواستوں سے اسکول کدہری 
درخواست نمبر  یہ یکا یںاسکولوں م یکنڈریمختلف س یببالترت یعےکے ذر SSPA e-Platformفارم اور  یکاغذ

حاصل کرنے کا موقع ضائع ہو  DPان کے بچے کے  یگر،بصورت د  ۔یںچاہئ ینواکر یںجمع نہ یںدرخواست یوال
 ۔جائے گا

2. 

Handbook  کوEDB اسکولوں کو اس دن  یپرائمر یےکے حوالہ کے ل ینہے اور والد یاگ یاشائع ک یعےکے ذر
 EDBوالدین   گے۔ یںجائ یےک یمتقس Notes for Parentsاور  Application Formsجب  یجائے گ یفراہم ک

 Home > Education Systemکا وزٹ بھی کر سکتے ہیں (منتخب کریں:  )www.edb.gov.hk(کے ہوم پیج 
and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > 

Secondary School Places Allocation  (SSPA)  System ) تاکہ فہرستیں ڈاؤنلوڈ کر پائیں یا (EDB 
 ＜ (انگریزی) 2 دبائیں)  پر کال کریں 0088 2891گھنڻہ آڻومیڻک ڻیلی فون انکوائری سسڻم کے نمبر -24کے 
(سیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن سسڻم: اسکول فہرستیں)) تاکہ بذریعہ فیکس  04 ＜ کس سروسز)(فی 5

 فہرستیں لی جا سکیں۔

3. 

__________________________ 
”+iAM Smart“ رجسڻریشن کی تفصیالت کے لیے، براه مہربانی”iAM Smart“  ہوم پیج)www.iamsmart.gov.hk(  منتخب کریں:   کا وزٹ کریں۔) Home

> “iAM Smart” Registration > Registration Methods۔( 
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جگہ کے  S1درخواستوں کے کیے جانے سے ہٹ کر، طلباء   DPدو سے زائد شریک سیکنڈری اسکولوں میں 
سیکنڈری اسکولز میں درخواست دے  )DSS(اور ڈائریکٹ سبسڈی اسکیم   2I College-Jockey Club Tiلیے 

 میں شرکت نہ کر رہے ہوں۔ NDSS secondary schools(3(سسڻم  SSPAسکتے ہیں جو کہ 
 

4. 

 درخواست کی مدت
 

 

DP  ،جنوری (منگل) سے شروعات کر  3جو کہ درخواست کی مدت تمام پرائمری اسکولوں کے لیے یکساں ہو گی
جہں تک انفرادی اسکولں کے لیے   ۔(منگل) تک ہو گی، جن میں دونوں تاریخیں شامل ہیں 3202جنوری  17کے 

 آپریڻنگ کے گھنڻوں کا تعلق ہے تو، اس حوالے سے استفسارات کو براه راست اسکولوں سے کیا جانا چاہیے۔
 

5. 

 درخواست کے طریقہ کار
 

 

 SSPA e-Platformجو والدین   کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں۔ DPکو انتخاب کرنا چاہیے کہ آیا وه  والدین
سے وابستہ ہوں، تو وه کاغذی  ”+iAM Smart“صارفین کے طور پر مندرج ہوں اور ان کے اکاؤنٹ 

Application Form  ،سے ہٹ کرSSPA e-Platform  کے ذریعےDP  انتخاب بھی درخواستیں جمع کروانے کا
 کر سکتے ہیں۔

 

6. 

 کے ذریعے درخواستیں جمع کروائیں Application Forms  کاغذی 
 

(a) 

Application Form  کو ان طلباء کے استعمال کے لیے بالخصوص تشکیل دیا گیا ہے جو حکومت، اعانتی اور
میں فہرست میں شامل اسکولز) میں شریک  Handbookسسڻم ( SSPAکیپٹ سیکنڈری اسکولز کے ساتھ ساتھ 

DSS secondary schools  کے لیےDP طالب علم شریک  6ہر شریک پرائمری   درخواست دے رہے ہوں۔
 وصول پاتا یا پاتی ہے۔ Application Formsپرائمری اسکول کے ذریعے دو 

 

7. 

کی کاپی (نیلے میں)، اسکول کی کاپی (سبز میں)،  EDBچار حصوں میں منقسم ہے:  Application Form ہر
پہلی چوائس کی  1والدین کی کاپی (سرخ میں) اور اسکول کی ترجیح کی ترتیب (اسکول کی ترجیح کی ترتیب 

طالب   دوسرے انتخاب کی ترجمانی کرتا ہے) (سرخ میں)۔ 2ترجمانی کرتا ہے اور اسکول کی ترجیح کی ترتیب 
والدین کی کاپی کو بطور   کے ہر حصے میں پہلے سے طبع کیا گیا ہے۔ Application Formعلم کے کوائف کو 

 مثال لیں، قبل از طبع معلومات میں ذیل شامل ہیں:
 

8. 

   تفویضی دورانیہ
   طالب علم کا حوالہ نمبر

   درخواست نمبر
   طالب علم کا نام

   صنف
   تاریخ پیدائش

   شریک ہو رہا ہوپرائمری اسکول جس میں 
__________________________  

Jockey Club Ti-I College  میںS1  اگر طلباء   (جمعرات) ہے۔ 2023جنوری  19جنوری (منگل) تا  3داخلے کے حوالے سے درخواست کی مدتJockey 
Club Ti-I College  میں اپنی درخواست کے حوالے سے کامیاب رہیں تو، انہیںDP  یاSSPA  سسڻم کے تحت سینڻرل ایلوکیشن(CA)  میں جگہ تفویض نہیں کی

 سسڻم کے ذریعے معاملہ بندی کر سکتے ہیں۔ SSPAجگہ کی تفویض کے لیے  S1اگر وه اپنی درخواست میں ناکام رہیں تو، وه اس کے باوجود بھی   جائے گی۔
 

2 

NDSS secondary schools براه مہربانی تفصیالت کے لیے متعلقہ اسکولوں سے براه راست رابطہ کریں۔   تا ہے۔کا درخواست کے لیے ان کا اپنا شیڈول ہو  
کے لیے طالب علم کی طرف سے درخواست دیے جانے کے حوالے سے تعداد کی کوئی حد نہیں ہے، اس لڑکا/لڑکی کو کئی  NDSS secondary schoolsچونکہ 

NDSS secondary schools تاہم، بشرط یہ کہ والدین نے پیشکش کرنے والے اسکولز میں سے ایک کے حوالے سے دستخط   ا ہے۔کی طرف سے قبول کیا جا سکت
کی طرف سے  NDSS secondary schoolکی طالب علم کی ریکارڈ فارم کی اصل سے دستبرداری کر لی ہو تو، یہ  6شده والدین کے حلف نامے اور پرائمری 

 S1پلیسز بشمول (شریک سیکنڈری اسکولز کی  S1سسڻم کے ذریعے کسی دیگر سبسڈی شده  SSPAجگہ کی قبولیت کے لیے بطور تصدیق اور  S1پیشکش کرده 
 EDBتک والدین کے فیصلے سے  2023اسکول اوائل مئی   ) کے ترک کرنے کے معاہدے کے طور پر کام کرے گا۔Jockey Club Ti-I Collegeجگہوں اور 

سسڻم کے ذڑیعے  EDB SSPAسے کامیاب ہونے والے شریک طلباء کی فہرستوں کی وصولی کے بعد،  NDSS secondary schools  ۔  گا۔ کو مطلع کرے
 List of DSS Secondary Schoolsمیں  SSPA 2021/2023جہاں تک   فہرست میں موجود طلباء کو دیگر سیکنڈری اسکولوں میں جگہ تفویض نہیں کرے گا۔

 patingNot Particiوالدین   کا تعلق ہے، والدین اپنے بچوں کے پرائمری اسکولوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔EDB  کے ہوم پیج)www.edb.gov.hk(  کا وزٹ
 Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation(منتخب کریں:  کر سکتے ہیں 

Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System)   تاکہ فہرست ڈاؤنلوڈ کر پائیں یاEDB  گھنڻہ آڻومیڻک ڻیلیفون انکوائری سسڻم -24کی
ہ بذریعہ (سیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن سسڻم: اسکول کی فہرستیں)) تاک 04 < (فیکس سروس) 5 < (انگریزی) 2پر کال کریں(دبائیں  0088 2891کے نمبر 

 فیکس فہرست لی جا سکے۔
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Application Form  وصول کرنے کے بعد، والدین سے تقاضا کیا   4سڻوڈنٹ ریکارڈ فارم 6اور پرائمری
 یمعلومات ان کے بچے ک طبع شدهپہلے سے  یلدرج ذ یاکہ آ یںکرپڑتال طور پر  یوه فورجاتا ہے کہ 

 :یںہ مماثلسے  یالتتفص یپر موجود ذات یزدستاو یشناخت
 

9. 

   طالب علم کا نام
   صنف

 تاریخ پیدائش
 

  

رنے ک یمطور پر ان ترام یاسکول کو فور یکو اپنے بچے کے پرائمر ینوالد یں،صورت م یک ناموافقتوں
والدین   ۔یےچاہ یجان یسے ک ی سڻامپ مہراسکول ک یپرائمر یقتوث یجس ک یے،مطلع کرنا چاہ یےل کے

پر پہلے سے طبع شده معلومات میں تبدیلی نہیں  Application Formکو خود سے سیکنڈری اسکولز کے 
کی وصول  Application Formکرنی چاہیے کہ جہاں وه درخواست دے رہے ہوں، اور سیکنڈری اسکولز 

 یابی کے وقت پہلے سے طبع شده معلومات میں تبدیلی نہیں کریں گے۔
 

 

درخواستیں کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو، انہیں  DPکے ذریعے  Application Formsاگر والدین کاغذی 
 ذیل کے طریقہ کار کی پیروی کرنی چاہیے:

 

10. 

کے تمام چار حصوں میں فراہم کرده جگہ اس سیکنڈری اسکول  Application Formترجیح کی بنیاد پر 
 کا نام پُر کریں جس میں آپ درخواست دے رہے ہیں۔

(i)  

تحفیظ اور ریکارڈ کے لیے اسکول کی ترجیح کی ترتیب پر مشتمل حصے کو علیحده کر لیں (طلباء 
کی ترتیب کی نشان دہی کریں سے یہ تقاضا نہیں کیا جاتا ہے کہ وه ان اسکولوں کے لیے اپنی ترجیح 

 دیگر تین حصوں کو یکجا رکھا جانا چاہیے۔  جن کے لیے وه درخواست دے رہے ہوں)۔

(ii)  

EDB  کی کاپی، اسکول کی کاپی اور والدین کی کاپی کو براه راست اسکول میں، مع سیکنڈری اسکول کو
ل شده درخواست فارم) داخل کریں جس پر درکار متعلقہ دستاویزات (مثالً، سیکنڈری اسکول کا کما حقہ مکم

 ہو (جس میں تمام تین حصے یکجا ہوں)۔ Application Numberایک جیسا 

(iii)  

  (iv) سیکنڈری اسکول کی پڑتال کے لیے طالب علم کی شناختی دستاویز کی اصل پیش کریں۔
وصول کریں جس میں اسکول آخر میں، تحفیظ اور ریکارڈ کے لیے سیکنڈری اسکول سے والدین کی کاپی 

 کی مہر، اسکول کا نام اور اسکول کوڈ موجود ہو۔
 

(v)  

 
کو بازیافت یا منسوخ نہیں کیا جا  Application Formوالدین کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ایک بار جمع کروانے کے بعد، 

 سکتا ہے کہ اور اسکول کی ترجیح کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔
 

 
مع اسکول کی  Application Form ،صرف ایک سیکنڈری اسکول کے لیے درخواست دیتے ہیں تواگر طلباء 

اگر طالب علم لڑکا/لڑکی ایک ہی اسکول کے لیے اپنے دونوں   کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ 1 ترجیح کی ترتیب 
Application Forms  ،جمع کروائے توEDB  پر کارروائی کرے گا، اور اسکول  1اسکول کی ترجیح کی ترتیب

قابل منتقلی   Application Formکوئی بھی غیر استعمال شده  کو کالعدم تصور کرے گا۔ 2کی ترجیح کی ترتیب 
کو رکھ سکتے ہیں یا ختم کر سکتے  Application Formsوالدین درخواست کی مدت کے بعد از خود   نہ ہیں۔

 ہیں۔
 
 
 
 
 
 
 

11. 

__________________________   
 NDSS secondary schoolsاور  Jockey Club Ti-I Collegeسڻوڈنٹ ریکارڈ فارم بطور شناختی دستاویز استعمال کیا جاتا ہے جب طلباء  6پرائمری 

  داخلے کے لیے درخواست دے رہے ہوں۔ S1میں 
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کو سیکنڈری اسکولز کی طرف سے زیر تصرف نہ  Application Formsدرج ذیل صورت حاالت کے تحت، 
 الیا جائے گا:

 

12. 

Application Forms جو کہ حتمی تاریخ کے بعد جمع کرائے گئے ہوں   
Application Forms  جن میں تفویضی دورانیہ، طالب علم کا حوالہ نمبر اور درخواست نمبر کے حوالے
 سے ترامیم کی گئی ہوں

  

Application Forms  جن میں طالب علم کے نام، صنف اور تاریخ پیدائش میں ترامیم کی گئی ہوں، جو
 کہ پرائمری اسکول کی سڻیمپ مہر کے بغیر ہوں

  

  Application Forms  دہرے، خراب شده یا نامکمل 
   

 کے ذریعے جمع کروائیں SSPA e-Platform درخواستیں 
 

(b) 

  
درخواستیں دینا چاہتے ہیں تو، انہیں ذیل کے طریقہ کار کی  DPکے ذریعے  SSPA e-Platformاگر والدین 

 پیروی کرنی چاہیے:
 

13. 

5Platform-SSPA e ۔میں الگ ان کریں  Platform-SSPA e  کے اکاؤنٹ کی تخلیق اور النگ ان
پر اپلوڈ شده ویڈیوز اور  )www.edb.gov.hk(کے ہوم پیج  EDBطریقہ کار کے لیے، براه مہربانی 

 < Home > Education System and Policyرہنمائے والدین سے رجوع کریں (منتخب کریں: 
Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary 

School Places Allocation (SSPA) System > Digitalisation of S1 Admission۔( 

(i)  

DP  کے پیج میں داخل ہونے کے لیے“Apply Now” کو منتخب کریں۔ (ii)  
) 2یا اسکول کی ترجیح کی ترتیب  1اسکول کی ترجیح کی ترتیب (یعنی کہ اسکول کی ترجیح کی ترتیب 

 ان سیکنڈری اسکولوں کے لیے منتخب کریں جن کے لیے آپ درخواست دینے کا اراده رکھتے ہوں۔
(iii)  

“name of secondary school applied to” منتخب کریں یا داخل کریں۔ (iv)  
مثالً، ہانگ کانگ شناختی کارڈ، ہانگ کانگ 6طالب علم کی شناختی دستاویز(دستاویزات) کی ایک کاپی

 پیدائشی سرڻیفکیٹ یا دیگر شناختی دستاویزات) الزمی) سیکنڈری اسکول کے حوالہ کے لیے۔
(v)  

کو درکار دستاویزات اپلوڈ کریں (مثالً، سیکنڈری اسکول کا کماحقہ مکمل شده داخلہ فارم، سیکنڈری اسکول 
 سرڻیفکیڻس اور ایوارڈز)۔

(vi)  

، اسکول کی ترجیح کی ترتیب اور اپلوڈ ”name of secondary school applied to“یقینی بنائیں کہ 
 شده دستاویز(دستاویزات) درست ہوں۔

(vii)  

ڈسکریشنری پلیسز اور ذاتی معلومات کی جمع آوری کے بیان کے حوالے سے یاد رکھنے  درخوست برائے
 کے نوٹ کو پڑھیں اور تسلیم کریں۔

(viii)  

“iAM Smart+” سے ڈیجیڻل طور پر دستخط شده۔ (ix)  
 درخواست کی تصدیق کریں اور جمع کروائیں۔

 
(x)  

 30پر ہر الگ ان کو  Platform-SSPA eبڑی تعداد میں درخواستوں سے مستعدی سے عہده برآ ہونے کے لیے، 
   منڻوں کے اندر درخواست کے طریقہ کار کو مکمل کریں۔ 30براه مہرانی   ۔منڻوں تک محدود کیا جاتا ہے

فنکشن استعمال کر سکتے ہیں اور اگلے الگ ان پر متعلقہ درخواست  ”Save as draft“اگر ضروری ہو تو، والدین 
 کو جاری رکھ سکتے ہیں۔

 

14. 

 

پلیٹ فارم جمع ہونے، بے توجہ  SSPA e-Platformوالدین کو نوٹ کرنا چاہے کہ ایک بار کاغذی فارم یا بذریعہ 
ڻھہرنے پر، درخواستوں کو بازیافت یا منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسکول کی ترجیح کی ترتیب میں کوئی تبدیلی 

 نہیں کی جا سکتی ہے۔
 

__________________________ 
SSPA e-Platform پرائمری اسکول کو مطلع کریں جس  میں دکھائی گئی معلومات میں غیر موافقت کی صورت میں، براه مہربانی فوری طور پر اصالح کے لیے

 میں حاضر ہو رہے ہوں۔
5 

سسڻم   ہے۔ 25MBوڈ شده فائلز) درخواستوں کے لیے تمام اپل DPہر طالب علم کے لیے حد تا حد فائل کا سائز ُکل مال کر (بشمول دو سیکنڈری اسکولز کے لیے 
PDF ) فارمیٹ اور مشترکہ امیج فائل فارمیڻسGIF ، BMP، PNG  اورJPEGکو سپورٹ کرتا ہے۔ ( 
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 اسکول کی جگہوں کی تفویض
 

  شریک سیکنڈری اسکولز اپنے تعلیمی فلسفے اور ثقافت کی مناسبت سے اپنا تعلیمی معیار تشکیل دے سکتے ہیں۔
کی تعداد کو عوام کے سامنے النا  DPانہیں اپنا تعلیمی معیار اور معیارات وزن کےےساتھ درخواست کے لیے 

چاہیے، جس کی اسکول کے اندر نمایاں جگہ پر نمائش کرنی چاہیے یا داخلے سے قبل تحریری طور پر ہر طالب 
ے قبل، والدین کو کسی اسکول کے تمام اسکول میں درخواست دینے س  علم درخواست گزار کو فراہم کرنا چاہیے۔

 داخلے کا معیار اور معیارات وزن، مذہب، ثقافت، اس کا تعلیمی فلسفہ، پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، مثال،ً
تاکہ اسکول کا  دلچسپیاں رجحانات اور اور ان کے بچوں کی اہلیتیں، ڈویلپمنٹ اور آپریشن، کالس کا ڈھانچہ،

اسکولز انڻرویوز کا انعقاد کر سکتے ہیں، مگر کسی بھی صورت میں تحریری   سکے۔ موزوں انتخاب کیا جا
 ڻیسڻوں کا انعقاد نہیں کیا جانا چاہیے۔

 

15. 

 DP) سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ، Jockey Club Ti-I Collegeتمام شریک سیکنڈری اسکولوں (بشمول 
درخواستوں پر کارروائی کے بعد، کامیاب درخواست گزاروں (بشمول غیر شریک طالب علموں) کی ان کے بچوں 

کو اطالع  2023 مارچ 31 7کی ڈسکریشنری جگہوں کی کامیاب فہرستوں میں شمولیت کی بابت بذریعہ خط اور فون 
ین کو عمده طور پر باخبر رکھیں، اور اسکولوں سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اطالعاتی انتظامات سے والد  دیں۔

یہ اطالعاتی انتظامات ریزرو اور ناکامیاب   پیشگی طور پر والدین سے رابطہ کی معلومات کی جمع آوری کر لیں۔
متعلقہ   ان پر الگو ہوتے ہیں۔ نہ ہی ایلوکیشن کے نتائج کی اطالعاتدرخواست گزاروں کے لیے الگو نہ ہیں، 

 جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔والدین کو اطالعات کا 
 

16. 

 NDSSاگر وه والدین جو کہ شریک سیکنڈری اسکولوں سے اطالعات وصول پاتے ہیں نے بچوں کے لیے 
secondary school  میں اسکول کی جگہ پر بھی کامیابی سے درخواست دی ہو تو، وه یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ

تک اسکول میں جگہ  کو یا اس سے قبل 2023اپریل  12کی طرف سے  NDSS secondary schoolآیا انہیں 
کی طرف سے پیشکش کرده اسکول کی جگہ رکھنے کا  NDSS secondary schoolاگر والدین   رکھنی ہے۔

اگر   فیصلہ کرتے ہیں تو، انہیں شریک سیکنڈری اسکولوں کی طرف سے اطالعات کو نظرانداز کر دینا چاہیے۔
کی طرف سے پیشکش کو مسترد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو، وه متعلقہ  NDSS secondary schoolوه  

NDSS secondary school  کو مطلع کر سکتے ہیں اور اسDP  2023اپریل  12کو برقرار رکھنے کے لیے 
ہیں سڻوڈنٹ ریکارڈ فارم کو واپس لے سکتے  6دستخط شده والدین کے حلف نامہ اور پرائمری  کو یا اس سے قبل

 یقتصد یاس بات ک یہکے بعد،  یافتباز یک یزاتبار متعلقہ دستاو یکا  جو انہوں نے کامیابی سے حاصل کی ہو۔
 یاسکول ک S1کرده  یشپ یعےکے ذر NDSS secondary schoolنے پہلے سے  ینکا کام کرے گا کہ متعلقہ والد

 ہے۔ یاکرد ترکجگہ کو 
 

17. 

فہرستوں  یابکام یےڈسکریشنری جگہوں کے ل یگئ یطرف سے جمع کرائ یاسکولوں ک یکنڈریوالے س ینےحصہ ل
درخواست دہندگان کے طور پر مطلع شده  DP یاباسکول کو کام یوالے پرائمر ینےہر حصہ ل EDBپر،  یادبن یک

 یلطلباء کو اپر یاآ یہ کہ اور گیدکھائے  یںاسکولوں کے نام نہ یمتعلقہ ثانو و کہفہرست فراہم کرے گا (ج یطلباء ک
کیا  درخواست دہندگان کے طور پر منتخب یابکام یعہاسکولوں کے ذر یکنڈریدو س یا یکا یںکے اوائل م 2023
 )۔گیا ہے

 

18. 

طری���ق ک���ار   SSPAموج���وده   اق���دامات ہ���یں اور  م���یں م���ذکوره انتظام���ات انتظ���امی 18ت���ا  16پیراگ���راف 
ک��ی اس��کول ک��ی ترجیح��ات ک��ی ش��ناخت ک��ے ل��یے ای��ک  ہ��ر درخواس��ت م��یں طال��ب عل��م  ہ��ے۔  تب��دیل ناقاب��ل 

ڈسکریش���نری جگہ��وں ک���ے ل���یے اس��کولوں ک���ی کامی��اب/ریزرو فہرس���توں ک���ے    EDBمنف��رد نمب���ر ہوت��ا ہ���ے۔
اگ��ر ک��وئی طال��ب عل��م ان دون��وں اس��کولوں م��یں کامی��اب ہوت��ا ہ��ے   مقاب��ل طلب��اء ک��ی ترجیح��ات ک��ا ج��ائزه ل��ے گ��ا۔

 NDSSت�����ی ہ����ے، اور اس لڑک�����ا/لڑکی ن����ے کس�����ی بھ����ی ج����ن م�����یں وه لڑک����ا/لڑکی درخواس�����ت دیت����ا ی�����ا دی
secondary school  س��ے اس��کول ک��ی جگ��ہ قب��ول نہ��یں ک��ی ہ��ے ت��و، اس لڑک��ا/لڑکی ک��و اس لڑک��ا/لڑکی ک��ی

جگ��ہ مخ��تص ک��ی  S1 ت��رجیح ک��ی ترتی��ب س��ے مواف��ق اس لڑک��ا/لڑکی ک��ی پہل��ی پس��ند ک��ے اس��کول ک��ی ای��ک
 جائے گی۔

 
 

19. 

__________________________  
درخواست گزاروں کے لیے  DPکے ذریعے کامیاب  SSPA e-Platformصارفین کے طور پر مندرج ہوں، وه اسی دن SSPA e-Platformایسے والدین جو کہ 

 بھی اطالعات وصول کر سکتے ہیں۔
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DP درخواست میں کامیاب ہونے والے طلباء کو CA میں دوباره اسکول کی جگہ تفویض نہیں کی جائے گی۔  
اگر والدین نے ایک   میں جگہ دی جائے گی۔ CA حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں انہیں DPجو لوگ 

 S1 سسڻم کے تحت SSPA سیکنڈری اسکول میں درخواست دی ہے جو آخر کار اس تفویضی دورانیے میں
 جگہیں پیش نہیں کرے گا تو، اس درخواست پر کارروائی نہیں کی جائے گی۔

 

20. 

کے لیے درخواست نہیں دی ہے، یا ڈسکریشنری جگہوں کے لیے کامیاب  DPدین نے اپنے بچوں کے لیے جن وال
فہرستوں میں اپنے بچوں کے شامل کیے جانے کے حوالے سے شریک سیکنڈری اسکولوں کی طرف سے اطالع 

کے ذریعے کماحقہ کے اوائل میں اپنے پرائمری اسکولوں  2023موصول نہیں ہوئی ہے، انہیں چاہیے کہ وه مئی 
یہ اس بات کو یقینی   کو جمع کرائیں۔ EDB  (Choice Form)مکمل شده سیکنڈری ون چوائس آف اسکولز فارم 

جگہیں مختص  S1 کے ذریعے CA درخواستیں کامیاب نہیں ہوئی ہیں تو انہیں  DP بنانا ہے کہ اگر طلباء کی
فہرستوں میں اپنے بچوں کی شمولیت کے بارے میں سیکنڈری ڈسکریشنری مقامات کے لیے کامیاب   کی جائیں گی۔

انہیں   اسکولوں کی طرف سے مطلع کیے جانے والے والدین کو اسکول کے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف اسکول کے انتخاب کے حصے کو کراس کرنا ہوگا، رابطہ کی معلومات کو پُر کرنے کے بعد چوائس فارم 

کو ان اسکولوں کو واپس کرنا ہوگا جہاں ان کے بچے حاضر ہوتے  Choice Formگے اور پر دستخط کرنا ہوں 
والدین کو نتائج کے   ۔8کو کیا جائے گا  2023جوالئی  11 کے نتائج کا اجرا بیک وقت CA اور DP  ہیں۔

 ۔ 9اعالن سے پہلے ان اسکولوں سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن میں وه درخواست دیتے ہیں
 

21. 

Application Form کی تبدیلی کے لیے درخواست 
 

سیکشن سے  (SPA)کی تبدیلی ذاتی طور پر سکول پلیس ایلوکیشن  Application Formsخراب شده یا گم شده 
شناختی دستاویزات جو درخواست گزار طالب علم کا حوالہ نمبر دکھاتی ہوں پڑتال کے   حاصل کی جا سکتی ہے۔

 Application Formاگر   کی فیس لی جائے گی۔ HK$125 ی تبدیلیف  وقت پیش کی جائیں۔ لیے تبدیلی کے
کی کلیم شده گمشده دستاویز بالعوض کاپی کے اجراء کے بعد مل جائے تو، والدین کو چاہیے کہ وه متبادل کاپی 

ی اسکولوں میں درخواست والدین کو ایک سے زیاده سیکنڈر  استعمال کریں  اور جو مل گئی ہو اسے ضائع کر دیں۔
کا استعمال نہیں کرنا چاہیے،  Application Formsدینے کے لیے اسکول کی ترجیح کی ایک ہی ترتیب والے 

 حاصل کرنے کا موقع ضائع ہو جائے گا۔ DPبصورت دیگر، ان کے بچوں کے 
 

22. 

 استفسارات
 

کے  EDBمزید استفسارات کے لیے، والدین اپنے بچوں کے پرائمری اسکولز سے مشاورت کر سکتے ہیں یا 
SPA Section (SSPA)  پر کال کر سکتے ہیں۔ 7700 2832یا  7740 2832سے رابطہ کر سکتے ہیں یا 

 
 

23. 

 اسکول پلیسز ایلوکیشن سیکشن
 ایجوکیشن بیورو

 2022دسمبر
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________  
یا  8نمبر /8نے ڻراپیکل سائیکلون وارننگ سگنل پری نمبر  EDBاگر    ہے۔ 2023جوالئی  10پرائمری اسکولوں کے لیے تفویضی نتائج کی جمع آوری کی تاریخ 

تک ملتوی کر دی  2023جوالئی  11اس سے زائد کے جاری کرنے کی وجہ سے اس دن صبح اسکولوں کو بند کرنے کا اعالن کیا ہو تو، تفویضی نتائج کی وصولی 
نتائج کے اعالن کے دن صبح اگر تفویضی   تک اسی مناسبت سے ملتوی کر دیا جائے گا۔ 2023جوالئی  12تا  2023جوالئی  11تفویضی نتائج کا اعالن   جائے گی۔

کے جاری ہونے کی وجہ سے اسکولوں کو بند کرنے یا اس سے زائد  8نمبر /8نمبر -نے ڻراپیکل سائیکلون وارننگ سگنل پری EDB، ) کو2023جوالئی  11(یعنی 
 ن اگلے اسکول کے دن تک ملتوی کر دیا جائے گا۔کا اعالن کیا ہے یا سرخ یا سیاه بارش کے وارننگ سگنل کے باعث ایسا کیا ہے تو، تفویضی نتائج کا اعال
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