Punjabi (Indian)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (SSPA) ਪ�ਣਾਲੀ 2019/2021
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਵੰਡ ਪ�ਣਾਲੀ
Q(1)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ(SSPA)ਪ�ਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?

A(1)

ਯੋਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 (P6) ਿਵਿਦਆਰਥੀ SSPA ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸੈ ਕੰਡਰੀ 1 ਸਥਾਨ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। SSPA ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ ੜਾਵਾਂ ਿਵਚ ਵਡਆ ਗਆ ਹੈ: ਿਡਸਕਰੇ ਸ਼ਨਾਰੀ ਸਥਾਨ (DP) ਅਤੇ
ਕ�ਦਰੀ ਵੰ ਡ (CA)।
DP ਪ੍ੜਾਅ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸੱਧਾ ਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ SSPA ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤ� ਿਵੱਧ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਪ੍ਣੇ S1 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 30% ਤ� ਿਵ਼ਆਦਾ DP ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀ ਂ ਿਰੱ ਖ ਸਕਦੇ
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਸੱਖਆ ਿਫਲੋ ਸੋਫੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਿਖਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
2019/2021 ਵੰਡ ਿਚੱਕਰ ਲਈ, DP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਯੂ ਜੀਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
CA ਪ੍ ੜਾਅ 'ਤੇ , ਕੰਿਪਊਟਰ SSPA ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਬ�ਡ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ
ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰ ਬਰ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। CA ਿਵਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ
ਲਈ, ਿਮਡ ਅਪ�ੈਲ 2021 ਤ� ਹਰ P6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਕੂਲ ਨੇ ਟ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਾਿਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ, "ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਨੋਿਟਸ", "ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਵਨ ਚੋਣ "(ਚੌਣ ਫਾਰਮ) ਅਤੇ
ਇਕ "ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂ ਚੀ" (ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਭਾਗ B ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਲਾ) ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ "ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹੰਢਬੂਕ "ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋ ਪਿਯਆ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਚੋਣ ਫਾਰਮ
ਦੇ ਭਾਗ A ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ)
ਸਫਲ DP ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ CA ਿਵਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। DP ਅਤੇ CA ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਸਮ�
ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। SSPA ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਵਾਿਰਵੇਯਾ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ SSPA ਪ�ਣਾਲੀ 'ਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰਚੇ ਅਤੇ DVD ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Q(2)

ਕ�ਦਰੀ ਵੰ ਡ (CA) ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਿਕਵ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

A(2)

ਰੇਪੀਟਰ ਅਤੇ ਿਡਸਕਰੇਸ਼ਨਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਸਥਾਨ CA ਲਈ ਵਰਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। CA ਿਵਚ�, ਲਗਭਗ 10% ਅਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੌ 3 ਸਕੂਲਾਂ
(ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨੇ ਟ ਿਵਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇ ਤ) ਤ� ਿਵੱਧ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ 90% CA
ਸਥਾਨ ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੌ ਵੱ ਧ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ, ਭਾਗ A ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਅਸੀਮਤ ਸਕੂਲ ਚੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ , ਅਤੇ ਫਰ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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Q(3)

ਕ�ਦਰੀ ਵੰ ਡ(CA) ਿਵਚ ਕੇ ਹੜੇ ਿਸੰਧਾਂਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

A(3)

CA ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਸੰਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ:
(a) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬ�ਿਡੰ ਗ
(b) ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ; ਅਤੇ
(c) ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ।
CA ਦੀ ਅਿਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਮਡ ਅਪ�ੈਲ 2021 ਤ� ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ "ਕ� ਦਰੀ ਵੰ ਡ 'ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਨੋ ਟਸ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Q(4)

ਕ�ਦਰੀ ਵੰ ਡ ਪੜਾਓ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

A(4)

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੀਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ, ਭਾਗ A ਿਵਚ ਪ� ਹਲਾਂ ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਗ A ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਭਾਗ B
ਿਵਚ ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰੇ ਗਾ।
ਭਾਗ A ਿਵਚ ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਸਮ� ,ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ� ਹਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਬ� ਡ 1 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰੇ ਗਾ। ਬ�ਡ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ,
ਕੰਿਪਊਟਰ ਖੇਤਰੀ ਬ�ਡ 2 ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਉਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਖੇ ਤਰੀ ਬ�ਡ 3 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਾਗ A ਿਵਚ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਂ ਵਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਗ A ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੇਕ ਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ B
ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।
ਭਾਗ B ਿਵਚ ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ� ਹਲਾਂ ਨੇਟ ਬ�ਡ 1 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰੇ ਗਾ। ਇਸ ਬ�ਡ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ
ਨੇਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੇਟ ਬ�ਡ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੰ ਡ ਤ�
ਬਾਅਦ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੇਟ ਬ�ਡ 2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਨ ਨੇ ਟ
ਬ�ਡ 3 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
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Q(5)

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ?

A(5)

ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਪ� ਹਲਾਂ, ਵੰਡ ਦੇ ਕ�ਮ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਉਸੇ ਵੰਡ ਬ�ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇਕ ਬੇ ਤਰਤੀਬ ਨੰ ਬਰ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕ ਰ ਉਪਲੱ ਬਦ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਮੰਗ ਨਾਲ� ਿਘੱਟ ਹੈ , ਪਿਹਲਾਂ ਛੋਟੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇ ਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਧੇਯਰਥੀ ਦੇ ਿਵਧੇਯ ਰਥੀ ਸੰ ਦਰਭ ਨੰਬਰ (STRN) ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਨੱ ਜੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨਾਲ। ਵੰਡ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰੇਕ ਿਵਧੇਯ ਰਥੀ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਹੀ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੰਡ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰ ਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀ ਂ ਿਰੱ ਰੱ ਿਖਆਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੰ ਡ ਸੈ ਕਸ਼ਨ
ਿਸਿਖਆ ਿਬਊਰੋ
ਅਪ�ੈਲ 2021
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Punjabi (Indian)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (SSPA) ਪ�ਣਾਲੀ 2019/2021
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਵੰਡ ਬ�ਡ
Q(1)

ਿਵਧੇਯਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ(IA) ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

A(1)

SSPA 2019/2021 ਿਵਚ ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ (CA) ਲਈ, 2016 ਅਤੇ 2018 ਿਵਚ ਪ�ੀ-ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਟੇਨਮ�ਟ
ਪ�ੀਿਖਆ (ਪ�ੀ-S1 HKAT) ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸਕੈਲ਼ੰ ਗ ਟੂਲ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕ ਰ ਿਕਸੇ
ਸਕੂਲ(ਿਜਵ� ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ) ਕੋਲ 2016 ਜਾਂ 2018 ਦੇ ਪ�ੀ-S1 HKAT ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਨੇ ਟ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ�ੀ-S1 HKAT ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸਕੈਲ਼ੰ ਗ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Q(2)

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਬ� ਡ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

A(2)

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਬ�ਡ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (IA) ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀਆਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ਾਇਮਰੀ 5 (P5) ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ IA ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਿਅੱਧ
ਿਵਚ ਅਤੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6(P6) ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਟੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉੱਨਾਂ ਦੀ
ਔਸਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਲੇ ਿਕਨ, COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ�ਾ ਨਾਲ ਿਸ਼ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ(EDB) ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ , ਜੇ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇ, 2019/2021 ਦੇ P5 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਤ� ਅਤੇ P6 ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਤ� ਦੇ IA ਅੰਕ ਜਾਂ SSPA ਿਵੱ ਚ ਸੰਯੁਕ ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕ�ਮ ਨੂੰ ਜਮ�ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਕੱਤਾ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ IA ਨਤੀਜੇ
ਇੱਕ ਹੀ ਤੰ ਤ�/ਚਕ� ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੋਣਗੇI
ਭਾਗ A ਿਵਚ ਅਸੀਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇ ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ
ਨੂੰ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਇਕ ਕ� ਮ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਨ ਖੇਤਰੀ ਬ� ਡਾਂ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਿਡਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਖੇ ਤਰ ਿਵਚ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਣਤੀ ਦਾ 1/3 ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਗ B ਿਵਚ
ਸੀਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ, ਉਸੇ ਨੇਟ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਇਕ ਕ�ਮ ਿਵਚ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇ ਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਨੇ ਟ ਬ�ਡਾਂ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗ ਾ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਿਵਚ
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਣਤੀ ਦਾ 1/3 ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਟ ਬ�ਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਨੇਟ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਖੇਤਰੀ ਬ� ਡ ਅਤੇਨ ਨੇਟ ਬ�ਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕ�ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਲਈ ਕ� ਮਵਾਰ, ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ� ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵਚ ਪੂਰਨ ਮਾਨਕ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਵੰ ਡ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਰਤੀਿਗਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੰ ਡ ਬ� ਡ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀ ਂ ਿਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ।
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Q(3)

ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਟੈ ਰੀਟਰੀ ਬ�ਡ ਉਸ ਦਾ ਨੇ ਟ ਬ� ਡ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

A(3)

ਭਾਗ A ਿਵਚ ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਿਵਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ
ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਇਕ ਕ�ਮ ਿਵਚ ਿਰੱਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਖੇਤਰੀ ਬ�ਡਾਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ(ਹਰੇਕ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ ਦਾ 1/3 ਹੋ ਵੇਗਾ)। ਭਾਗ B ਿਵਚ ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ
ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਿ ਰਟ ਦੇ ਇਕ
ਕ�ਮ ਿਵਚ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਨੇਟ ਬ�ਡਾਂ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ
ਨੇਟ ਿਵਚ ਕੁੱਲ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ ਦਾ 1/3 ਹੋਵੇਗਾ)। ਇਸ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਿਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ
ਖੇਤਰੀ ਬ� ਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੇਟ ਬ�ਡ ਿਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Q(4)

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਵੰ ਡ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,
ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਵੰਡ ਬ�ਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

A(4)

ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਵੰ ਡ ਬ�ਡ ਉਸਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ(IA) ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਬਹਤਰ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਿਖਲ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵੰਡ ਬ�ਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ IA ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਬਹਤਰ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। IAs ਿਵਚ ਉੱਚ ਰ�ਕ ਕ�ਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਵ� ਕੇ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇਕ
ਸਕੂਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁ ਸਲਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

Q(5)

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਨੇਟ ਵੰਡ ਲਈ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੰਡ ਬ�ਡ ਿਕਵ� ਨਵ� ਸਕੂਲ ਨੇਟ
ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ?

A(5)

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਨੇ ਟ ਵੰਡ ਲਈ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ
ਸਕੇਲ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਨਵ� ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇਟ ਬ�ਡ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਦੂਜੇ ਸਬਦਾਂ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਟ ਿਵਚ ਨੇ ਟ ਬ� ਡ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਨਵ� ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਿਵਚ ਨੇ ਟ ਬ� ਡ ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੰ ਡ ਸੈ ਕਸ਼ਨ
ਿਸਿਖਆ ਿਬਊਰੋ
ਅਪ�ੈਲ 2021
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Punjabi (Indian)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (SSPA) ਪ�ਣਾਲੀ 2019/2021
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ ਿਵਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਵਆਸ
Q(1)

ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਚੋਣ

(ਚੋਣ ਫਾਰਮ) ਭਰਨ ਵੇਲ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

A(1)

(a) ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਭਾਗ A ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਮ�, ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕ ਇਹ "ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੰ ਢਬੂਕ " ਿਵਚ ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਗ
A ਤਿਹਤ ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ, ਮਾਪੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ�ਲੇ ਤ� ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗਲਤ ਸਕੂਲ ਕੋਡ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰੇ ਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਬਦਾਂ ਿਵਚ, ਇਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(b) ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ A ਅਤੇ ਭਾਗ B ਭਰਨ ਸਮ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੇਟ
ਦੇ"ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹੰਢਬੂਕ" ਅਤੇ" ਸਕ�ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ" ਕ�ਮਵਾਰ ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਕੋ ਡਾਂ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋ ਡਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋ ਗ ਇੰਦਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ SSPA ਪ�ਣਾਲੀ ਤਿਹਤ ਵੰਡ ਚਕਰ ਿਵਚ ਸੇਕੇੰਡਰੀ 1(S1) ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(c) ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ� ਹਲਾਂ ਭਾਗ A ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰੇ ਗਾ। ਭਾਗ A ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਫਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ A ਿਵਚ ਉਹ
ਸਕੂਲ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਓੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਯਾਦਾ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਿਕਉਿਂ ਕ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ
ਿਵਵਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਧ ਤ�
ਿਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਓੰਨਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਦੀ
ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
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Q(2)

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

A(2)

ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤ� ਪ� ਹਲਾਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ "ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹੰਢਬੂ ਕ", ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਦੀ "ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ" ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਤੇ "ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਨੋ ਟਸ" ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂ ਬਰ ਿਵਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਲ�"ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ�ਣਾਲੀ"
'ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ DVD ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਓੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਿਫਰ
ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਮੱ ਰਥਾ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲ� ਦੇ 3 ਤ� ਿਵੱਧ ਸਕੂਲ ਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕ�ਮ ਿਵਚ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਵਨ ਚੋਣ ਫਾਰਮ (ਚੋਣ ਫਾਰਮ) ਨੂੰ ਭਾਗ A ਿਵਚ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ। ਿਫਰ ,ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂ ਚੀ ਤ� ਿਵੱਧ ਤ� ਿਵੱਧ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕ�ਦਰੀ ਵੰ ਡ ਿਵਚ, ਭਾਗ A ਦੀਆਂ ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ
ਭਾਗ B ਦੀਆਂ ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ� ਪ�ਹਲਾਂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਦਾਂ ਿਵਚ, ਭਾਗ B ਦੇ ਤਿਹਤ
ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ A ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਾਂ,ਜੇਕ ਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਗ A ਿਵਚ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਭਾਗ B ਤਿਹਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

Q(3)

ਮਾਪੇ ਓੰਨਾ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਓੰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਸੰਦ ਹਨ?

A(3)

ਮਾਪੇ "ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਈਲ 2020/2021" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਕਾਰਪੋਰਾਸ਼ਨ ਕਮੇ ਟੀ
ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਿਵਚ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪੇ "ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਇਲ" ਦੇ ਵੇਬ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਿਲੰ ਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
(http://www.chsc.hk/secondary/en) ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ,
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ ਬਰ,ਿਵੱਤ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ, ਉਪਲਬਧ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਗਣਤੀ ਆਿਦ ਸਮੇ ਤ, ਸਕੂਲ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹੰ ਢਬੂਕ "( ਹੰ ਢਬੂਕ) ਅਤੇ "ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ" ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕ ਤ ਦੋ ਦਸ੍ ਤਾਵੇਸ਼ ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (EDB) ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ (www.edb.gov.hk) 'ਤੇ ਵੀ ਅਪ੍ਲੋਡ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (ਿਸਲੈ ਕ ਟ: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary School
Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA)
System). ਮਾਪੇ ਹੰਢਬੂਕ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਚਿਲਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱਛ ਿਸਸਟਮ (ਟੈਲੀਫੋਨ
ਨੰਬਰ: 2891 0088) ਦੁਆਰਾ ਮੁਿਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈ ਸੀਮਾਇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਉਪਰੋਕਤ
ਦਸ੍ਤਾਵੇਸ਼ ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Q(4)

ਕੀ ਮਾਪੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ“ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ”ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?

A(4)

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵਚ 18 ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਹਨ,ਹਰ
ਇਕ ਿਵਚ ਿਵੱਖੋ-ਿਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ "ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ" ਇਕ ਿਵੱਖਰੇ ਸ ਕੂਲ
ਨੇਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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Q(5)

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਧਾਇਕ ਨਾਤੀਜੇਹਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਿਕਵ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਿਕ ਓੰਨਾ ਦੀ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਿਵਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ?

A(5)

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਅਕਾਰਦਿਮਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਵੰਡ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਲਈ ਮਾਪੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਬੱਚੇ ਪੜ�ਦੇ ਹਨ।

Q(6)

ਕੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਸੰਦੀਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

A(6)

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ A ਿਵੱਚ 3 ਿਵੱ ਖ-ਿਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਿਵੱਧ ਤ� ਿਵੱ ਧ 30 ਿਵੱ ਖ-ਿਵੱਖ
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਪ੍ ਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਇਕੋ ਭਾਗ ਿਵਚ ਿਵੱਖ-ਿਵੱ ਖ ਤਜ਼ਿਰਹ ਿਵਚ
ਇਕੋ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ
ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੋ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕ ਕ�ਦਰੀ ਵੰ ਡ ਿਵਚ, ਭਾਗ A ਦੀ ਸਕੂਲ ਚੋਣ, ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋ ਣ, 'ਤੇ
ਭਾਗ B ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ,ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ A ਿਵਚ ਆਪ੍ਣੀ
ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਿਕ, ਭਾਗ B ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ
ਭਾਗਾਂ B ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਧੇ ਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ B
ਿਵਚ ਵਜੰ ਿਜਨ�ਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਿਵੱ ਧ ਤ� ਿਵੱਧ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓੰਨਾ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।

-8-

Q(7)

ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਓੰਨਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚਓੰਨਾ ਨੇ ਿਡਸਕਰੇਸ਼ਨਾਰੀ ਸਥਾਨ (DP) ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ
ਪਿਹਲੀ (ਅਤੇ ਦੂਜੀ) ਚੋਣ ਦੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਓੰਨਾ ਨੂੰ "ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸੈਕੰ ਰੀ ਵਨ ਚੋਣ" (ਚੋਣ
ਫਾਰਮ) ਿਵਚ ਇਕ/ਦੋ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

A(7)

ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜੇਕਰ DP ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ
A ਅਤੇ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਓੰਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ DP ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਤਾਂ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਸ/ਓੰਨਾ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਚੋ ਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ A ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਵੈ -ਇੱਛਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Q(8)

ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਭਾਗ A, ਅਸੀਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਭਾਗ B, ਸੀਿਮਤ
ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਿਵਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਓੰਨਾ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਧ ਤ� ਿਵੱ ਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਭਾਗ B ਿਵਚ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਵੰਡਆ ਜਾਵੇਗਾ?

A(8)

ਨਹੀ।ਂ ਵੰਡ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ,ਭਾਗ A, ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ, 'ਤੇ ਭਾਗ B, ਸੀਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਨਾਲ� ਪ�ਹਲਾਂ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਭਾਗ A ਿਵਚ ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਿਵਚ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ� ਹਲਾਂ ਖੇਤਰੀ
ਬ�ਡ 1 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ, ਿਫਰ ਖੇਤਰੀ ਬ�ਡ 2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ
ਿਵਚ ਖੇ ਤਰੀ ਬ�ਡ 3 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਿਪਊਟਰ ਭਾਗ B ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਭਾਗ A ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਗ B ਿਵਚ ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਸਮ�, ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ�ਹਲਾਂ ਨੇਟ ਬ� ਡ 1 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਗਾ ਜਦ� ਿਤੱਕ ਓੰਨਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਿਫਰ ਕੰਿਪਊਟਰ,ਨੇਟ
ਬ�ਡ 2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਟ ਬ�ਡ 3 ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ।
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Q(9)

ਕੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ੜਾਅ ਿਵੱਚ “ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਚੋਣ ਫਾਰਮ” (ਚੋਣ ਫਾਰਮ) ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਓੰਨਾ
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ SSPA ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਖਿਤਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੌਕੀ ਕਿਲੱ ਬ ਟੀ Ti-I ਕਾਲਜ ਦੇ S1
ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ?

A(9)

ਭਾਂਵੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੇ SSPA ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਅਖਿਤਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੌਕੀ ਕਿਲੱ ਬ Ti-I
ਕਾਲਜ ਦੇ S1 ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੂ ਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਮ�
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕ ਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ੜਾਅ ਿਵਚ ਇਕ
S1 ਸਥਾਨ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਤਾਂ ਿਫਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਮ੍ ਪਰ੍ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤ� ਬਾਦ ਬਸ ਚੋਣ
ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਸਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੌ ਣ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਚੌਣ ਦੇ ਭਾਗਾਂ
ਨੂੰ ਕ�ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਾਰਮ ਜਾਮ� ਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਚੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ)
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ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਵੰ ਡ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕ ਟ ਸਬਿਸਡੀ ਸ੍ਕੀਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜੌਕੀ
ਕਿਲੱ ਬ Ti-I ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਵਖਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ SSPA ਿਸਸਟਮ (NDSS ਸੇਕੇੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ) ਿਵੱਚ
ਭਾਗ ਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਿਵਧੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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Q(10)

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਾਯਰੇਕ ਟ ਸਬਿਸਡੀ ਸ੍ਕੀਮ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਵਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ SSPA(NDSS
ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲ) ਿਵਚ ਭਾਗ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀਸਟ�ੇ ਸ਼ਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂ ਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਓੰਨਾ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ
ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਚੋਣ ਫਾਰਮ” (ਚੋਣ ਫਾਰਮ) ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ?

A(10)

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ NDSS ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਵਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ “ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਕੂਲ
ਨੂੰ ਸ�ਪ੍ ਿਦਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਿਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ�ਾਈਵੇਟ
ਸਕੂਲ)ਅਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਵੰ ਡ (CA) ਿਵਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਮ੍ਪਰ੍ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਨ ਤ� ਬਾਦ ਚੋਣ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਿਵਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ
ਸੰਿਧਿਭਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਿਕੱ ਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਚੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ)।
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ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਫਾਰਮ 'ਤੇ CA ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ
ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰ NDSS ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਅਤੇ ਜੌਕੀ ਕਿਲੱ ਬ Ti-I
ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਵਖਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਿਵਧੀ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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Q(11)

ਜੇ ਮਾਪੇ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਸੈਕੰਡਰੀ
ਵਨ ਚੋਣ ਫਾਰਮ” (ਚੋਣ ਫਾਰਮ)ਉੱਤੇ ਿਕਵ� ਦਰ੍ਸ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ
ਪ�ਾਥਿਮਕ ਸਕੂਲ ਤ� ਆਪਣੇ ਵੰ ਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੇ ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

A(11)

ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਬਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰੇਗਾI ਸਮ੍ ਬੰਿਧਤ SMS ਪਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ , ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ SMS ਨੂੰ ਪਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਮਰਜੀ ਨੂੰ ਦਰ੍ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ SMS ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਪਣਾ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਚੌ ਣ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਿਵਖਾਏ ਗਏ
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਚੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ) ਬੋਕ੍ਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨI ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ
ਪ�ਾਥਿਮਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੰ ਡ ਨਤੀਜੇਆਂ ਦੀ ਘੋ ਸ਼ਣਾ ਤ� ਜੁੜੇ ਹੋ ਰ ਪ�ਬੰਧਨ
ਕਾਰਜ, ਨਹੀ ਂ ਬਦਲਣਗੇI
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XXXX XXXX

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੰ ਡ ਸੈ ਕਸ਼ਨ
ਿਿਸਖਆ ਿਬਊਰੋ
ਅਪ�ੈਲ 2021
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Punjabi (Indian)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (SSPA) ਪ�ਣਾਲੀ 2019/2021
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਸਕੂਲ ਨੇਟ
Q(1)

ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਕੀ ਹਨ?

A(1)

ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਹੰਦਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਪੂ ਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 18 ਸਕੂਲ ਨੇਟਾਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਟ ਿਵਚ
ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਟ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਮੁਿਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਿਜ�ਲੇਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਿਜ�ਲੇਆਂ ਤ� ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓੰਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਜੰਨਾ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਨੇਟ ਵੰਡ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਾਇਮਰੀ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਿਖਲ ਹੈ, ਨਾ ਕ ਉਹ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਿਜੱ ਥੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

Q(2)

ਸਕੂਲ ਨੇਟਾਂ ਦੀ ਿਵਵਸਤਾ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

A(2)

ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਅਤੇ ਜਨਸੰਿਖਆ ਸੰ ਚਲਨ ਿਵਚਕਾਰ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਦ� ਇਕ ਿਜ਼ਲ� ੇ
ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੇਟਿਟੰਗ ਿਵਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲੰ ਮੇ ਸਮ� ਤ� ਚਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਿਵਚ ਹਰ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ
ਉਪ੍ਿਲੱ ਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਅਤੇ ਸਾਧਿਪਤ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪੁ ਹੰਚ, ਆਿਦ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।
ਅਸੀ,ਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ , SSPA ਪ� ਣਾਲੀ ਤਿਹਤ ਸੰ ਬੰਿਦਤਾਂ ਦੇ
ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਲ ਦੀ ਨੇਟਿਟੰਗ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕਰਾਂਗੇ।

Q(3)

ਕੀ ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਕ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?

A(3)

ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ, ਬੁਵਨਆਦੀ ਅਸੂਲ ਬੇਲੋੜੀ ਕ�ਾਸ-ਿਜ਼ਲ� ਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਿਘੱਟ ਤ� ਿਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ
ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਿਵਚ ਨਾਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕ�ਾਸ-ਿਜ਼ਲ� ਾ ਵੰ ਡ ਦੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ
ਅਤੇ ਪੁਹੰਚ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਿਵਧੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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Q(4)

ਕੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਟ ਿਵਚ EMI ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਟਿਟੰਗ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ?

A(4)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਓਫ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ (MOI) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 2010/11 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ�
ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਚੀਨੀ ਨੂੰ MOI ("CMI ਸਕੂਲ") ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗ ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ
MOI("EMI ਸਕੂਲ") ਦੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਿਕ�ਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਿਵੱਖੋ ਿਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ MOI ਢੰਗਾਂ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਿਵਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ CMI,
CMI ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਕ�ਆਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ CMI/EMI ਅਤੇ ਪੂ ਰਾ EMI
ਭਰਪੂ ਰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ MOI 'ਤੇ ਧਯਾਨ ਨਾ ਦੇਣ,ਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਚਾਰ,ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਥਾਵਾਂ, ਸੰਰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ
'ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਤੌ ਰ' ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਓੰਨਾ ਦੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਓੰਨਾ ਦੇ ਿਨਜੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ
ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਦੀ ਵਿਵਸਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਸਭ ਦੁਆਰਾ
ਅਪ੍ਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਥਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ(ਿਜਵ� ਕੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ
ਸਪ੍ਲਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇਸ ਥਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇ ਵਾ ਦੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ)। ਹੋ ਰ ਕਾਰਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ MOI ਪ�ਬੰਧਾਂ ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

Q(5)

“ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹੰਢਬੂਕ” (ਹੰ ਢਬੂਕ) ਅਤੇ “ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ” ਿਵਚ ਸੂਚੀਿਬੱਧ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਕੀ ਅੰ ਤਰ ਹੈ?

A(5)

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ "ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਵਨ ਚੋਣ "( ਚੋਣ ਫਾਰਮ) ਦੇ ਭਾਗ A ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ
“ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹੰਢਬੂ ਕ”( ਹੰ ਢਬੂਕ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਖੇ ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਹੰਢਬੂਕ ਿਵਚ ਸੂਚੀ ਿਬੱਧ ਸਾਰੇ ਨੇਟ ਲਈ ਯੋ ਜਨਾ ਿਬੱਧ ਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਭਾਗ A ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ 3 ਤ� ਿਵੱ ਧ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਚੌਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ B ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ,ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਇਸ ਨੇ ਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਿਬੱਧ S1 ਸਥਾਨ" ਸੇਕੇੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂ ਚੀ ਿਵਚ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਲਈ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਿਵਚ ਿਵੱਧ ਤ�
ਿਵੱਧ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Q(6)

ਕੀ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇਟ ਸਕੂਲ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀ ਂ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ?

A(6)

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਲ ਚੁਣ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੌ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇਗਾ।
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Q(7)

ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

A(7)

ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇ ਠਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੂਜੇ ਿਜਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
(a) ਅਖਿਤਆਰੀ ਸਥਾਨ ਪੜਾਓ 'ਤੇ ਿਵਧਯਾਿਰਥੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਿਵਚ ਦਾਿਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ
ਪੜਾਓ ਦੇ ਭਾਗ A ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੁਣ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਿਵਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ
ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
(b) ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਟ ਿਵਚ, ਿਜ਼ਲ� ੇ ਿਵਚ ਸਥਾਿਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਲਈ
ਹੋਰ ਿਜਿਲਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਿਵਧਯਾਿਰਿਥਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਿਵਚ ਇਕ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕੀਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓੰਨਾ ਨੂੰ ਓੰਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਿਵੱਚੋ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।

Q(8)

ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਹ ਕ�ਾਸ-ਨੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਹ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

A(8)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ�ਾਸ-ਨੇ ਟ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੇ
ਕ�ਾਸ-ਨੇਟ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਿਦਤੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਲ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਦੀ ਕ�ਦਰੀ ਵੰ ਡ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲਾਵੇਗਾ। ਜੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੰਡ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਓਣ ਤੌ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇ ਰ ਉਹ ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਨਵੀ ਂ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੈ ਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਿਸਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਪਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਸਰਿਟਕੈਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਵੰਡ ਸਿਲੱ ਪ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਿਲਯੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਿਖਲਾ ਿਮਲੇ ਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਿਨਰਧਾਰ ਹੈ।

Q(9)

ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਿਤੰਗ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਕ ਫਰਕ ਹੈ?

A(9)

ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਲ ਡਾਰ ਸਾਲ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਿਭੰ ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘਾਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਿਜਿਲਆਂ ਤ� ਲੋ ੜੀਦੇ ਸਕੂਲ
ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਓਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ , ਆਪਣੇ ਿਜਿਲਆਂ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ
ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਿਜਿਲਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪੂ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦ� ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਿਵਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ , ਤਾਂ ਹੋਰ ਿਜਿਲਆਂ ਦੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਨੇਤਿਤੰਗ ਿਵਵਸਥਾ
ਸਭ ਦੁਆ ਰੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਨ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਮੇ ਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ
ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜੀਦੀ ਸੁੱਪਲੀ ਹੈ
(ਜਦ� ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਿਜਿਲਆਂ ਤੌ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੋਨਾ ਹੈ ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੰ ਡ ਸੈ ਕਸ਼ਨ
ਿਸਿਖਆ ਿਬਊਰੋ
ਅਪ�ੈਲ 2021
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Punjabi (Indian)
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (SSPA) ਪ�ਣਾਲੀ 2019/2021
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਫੀਡਰ / ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਕੂਲ
Q(1)

ਫੀਡਰ / ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਚ ਪੱੜ ਰਹੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 (P6) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਕੇੰ ਡਰੀ 1 (S1)
ਦਾਿਖਲੇ ਦੇ ਿਕ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ ?

A(1)

ਰੇਪੀਅਤੇਰ ਅਤੇ ਅਖਿਤਆਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਕ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ
ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰ ਦ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਾਕੀ S1 ਸਥਾਨ ਿਵਚ 85%/ 25% ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ P6
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਇਕ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰ ਦ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੱੜ ਰਿਹਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਕ
ਰਾਖਵ� ਸਥਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ :
(a) ਉਹ ਨੇ ਟ ਬੰ ਦ 1 ਜਾਂ 2 ਿਵਚ ਹੈ; ਅਤੇ
(b) ਭਾਗ B ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲਾਂ ਪਸੰਦ ਵਜ� ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰ ਦ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਿਲੰ ਕ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਟ ਬੰਦ 3 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਵਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਸਾਰੇ 3 ਬੰਦਸ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ । ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਲੰ ਕ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਸਧੇ ਹੀ ਪੁੱਛ-ਿਗੱ ਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਾਖਵ� ਸਥਾਨ ਤ� ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਨ ਤਕ ਵੰਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, 'ਨੇਟ ਬੰਦ
ਅਤੇ ਓੰਨਾ ਦੇ ਬਤਾਰਿਬਤ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

Q(2)

ਮਾਪੇ ਿਕਵ� ਜਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਫੀਡਰ/ ਨਾਮਜ਼ੰ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ?

A(2)

ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਿਵਚ ਪ� ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ "ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਈਲ"(ਪ�ੋ ਫਾਈਲ) ਤ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰ ਦ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ�ੋ ਫਾਈਲ ਿਵਚ ਸੁਿਚਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਸਦਗਾ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕ ਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੱੜ
ਰਿਹਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ�ਾਸ-ਨੇਟ ਵੰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂ ਰੀ ਿਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਰਾਖਵ� ਲਈ ਯੋ ਗ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Q(3)

ਇਕ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭਾਗ A ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਾਗ B ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਿਵਚ
ਉਸਦੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

A(3)

ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ ਪੜਾਓ ਿਵਚ, ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇ ਸਥਾਨ ਿਸਰਫ ਭਾਗ B ਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋ ਣ ਲਈ
ਲਾਗੂ ਹਨ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਭਾਗ A ਿਵਚ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰ ਦ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਸੇਵਾ-ਇੱਛਾ ਹੈ।
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Q(4)

ਿਕ ਇਕ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰ ਦ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ
ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੋ ਜਾ ਸਕਦਾ?

A(4)

ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਂ ਦੀਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ:
(a) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੇ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉ ਭਾਗ B ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੀ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀ ਂ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਸੀ;
(b)

ਯੋਗ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ੰਦ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਖਵੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੌ ਵੱਧ ਹਨ;

(c) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਕ ਅਖਿਤਆਰੀ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਭਾਗ A ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਿਵਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਨਰਥਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ
(d) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕ�ਾਸ-ਨੇਟ ਵੰਡ ਲਈ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ।

“ਥਰੂ-ਟ�ੇਨ”ਸਕੂਲ
Q(5)

"ਥਰੂ-ਟ�ੇਨ " ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੈਡ ਰਹੇ ਇਕ ਪ�ਾ ਇਮਰੀ 6 (P6) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸੇਕੇੰਡਰੀ 1 (S1) ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਿਕ
ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ?

A(5)

ਇਕ "ਥਰੂ -ਟ�ੇਨ " ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ P6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਿਬਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲੰ ਕ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਸਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵਛਗ S1 ਸਥਾਨ ਲਈ
ਅੱਪਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਖਿਤਆਰੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ ਿਵਚ ਿਹਸਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਹੀ ਂ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Q(6)

ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ "ਥਰੂ- ਟ�ੇਨ" ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?

A(6)

ਸਾਰੇ "ਥਰੂ-ਟ�ੇਨ " ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਸਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਲੰ ਕ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (S1) ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਿਲੰ ਕ ਹੋਏ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪ�ਾ ਇਮਰੀ 6 ਗ�ੈਜੂਏਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖਿਤਆਰੀ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ ਿਵਚ
ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕੇ । "ਥਰੂ-ਟ�ੇਨ " ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੌਜੂਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵ�-ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਦੋਨ�, ਿਸੰਧਤਾਕ ਰੂ ਪ
ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S1 ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤ� 15% ਘਾਟ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੇ ਪੀਅਤੇਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ,
ਬਾਕੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਿਤਆਰੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ ਦਾਖਲੇ ਲਈ।
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ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ (DSS) ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
Q(7)

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਕ ਟੀਆਂ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕ ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ DSS ਸਕੂਲ ਭੇ ਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

A(7)

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਆਂ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ DSS ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। DSS
ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਸੇਕੇੰਡਰੀ 3 ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓੰਨਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸੇਕੇੰਡਰੀ (S4)
ਿਵਚ ਪ�ੋ ਮੋਟ ਕਰ ਿਦੱਤੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆ ਰਾ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਕ�ਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀ ਂ
ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Q(8)

ਿਕ SSPA ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ DSS ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਿਹਣਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਅਤੇ ਕੇਪੂਤ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਕੇੰ ਡਰੀ 1 (S1) ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਹੈ?

A(8)

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ DSS ਸੇ ਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਿਹਣਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਅਤੇ ਕੇਪੂਤ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ
ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੋ ਿਜਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ DSS ਸੇਕੇੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਕਰੇਸ਼ਨਾਰੀ
ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 30% ਵੱਧ S1 ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਿਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਤਿਹਤ ਵੰ ਡ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਕੇੰਦਰੀ ਆਵੰਟਨ (CA) ਲਈ 10% ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਂ ਈ-ਿਨਰਧਾਰਨ-ਨਹੀ"ਂ ਿਸਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ
DSS ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ S1 ਸਥਾਨ ਨੂੰ CA ਿਵਚ "ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀ-ਕੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਤਲਬ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓੰਨਾ ਦੇ CA ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ DSS ਸੇਕੇੰ ਡਰੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ� ਤਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਓੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।)

Q(9)

SSPA ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੇ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਧਆਰਿਥਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ SSPA ਪ�ਣਾਲੀ (NDSS ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲ) ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀ ਂ ਲੇ ਣ ਵਾਲੇ DSS ਸੇਕੇੰਡਰੀ
ਂ ਾ ਹੈ?
ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਿਖਲ ਿਕੱਤਾ ਜਾਉਦ

A(9)

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ NDSS ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਿਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਇਸ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਵੇ-ਘਸ਼ਨਾ 'ਤੇ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਿਸਡੀ ਪ�ਾਪਤ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ
ਸੇਕੇੰਡਰੀ 1 (S1) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਨ। ਬਚੇ ਦੇ "ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ" ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂ ਈ
ਸ�ਪਣ ਦੀ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ S1 ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰਡ 2019/2021 ਿਵਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈ ਕਟ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ ਜੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੰ ਡ ਸੈ ਕਸ਼ਨ
ਿਸਿਖਆ ਿਬਊਰੋ
ਅਪ�ੈਲ 2021
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Punjabi (Indian)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (SSPA) ਪ�ਣਾਲੀ 2019/2021
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਨੂ ਨ- ਚੀਨਿਸ ਸਪੀਿਕੰਗ (NCS) ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੰਡ ਿਵਵਸਥਾ
Q(1)

ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ, NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

A(1)

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਚੇ , ਓੰਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁੜਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, SSPA ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇ ਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰ ਡਰੀ
ਇਕ ਿਵਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਦੇ ਹਨ। SSPA ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨੁ ਕ ਸ
ਅਤੇ ਚੀਨਿਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ। NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਾਗ A ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਚੋ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਵੰਡ ਪੜਾਓ ਦੇ ਭਾਗ B ਬੀਚ ਓਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਿਵੱ ਚੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮ� NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਓਿਸਦਾਂ ਅਤੇ
ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਧਯਾਨ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਾਪੇ ਓੰਨਾ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ
ਬਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਕੂਲ ਨੇਟ ਤ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁ ਕਸ ਿਵਿਦਆਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਿਹਿਨਤਾ ਲਈ, ਿਸ਼ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ
EDB ਨੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਨਸਲੀ ਘਾਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਉਪਲੱ ਭਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ।
NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਿਪਤ ਸੰ ਖੇਪ ਸੈ ਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2015/16 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ�, ਿਗ�ਹ-ਸਕੂਲ ਕੋ-ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (CHSC) ਨੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਦੇ
NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈ ਂ ਲਈ, "NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸਥੀਆਂ
ਸਮਰਥਨ" 'ਤੇ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ 2018/19 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ�
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਸਾੜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਿਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਿਹਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਰਥਾਿਰਤ ਕਾਰਨਾਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਚੀਨਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਨ ਲਈ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਪ� ਦਾਨ ਿਕੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। । ਸੇਕੇੰ ਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਫ਼ਾਇਲ ਨੂੰ CHSC ਦੇ ਵੇਬਪੇਜ ਦੇ ਚੀਨੀ
ਅਤੇ ਅੰਗਰੇ ਜੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਿਵੱਚ ਅਪਲੋ ਡ ਿਕੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈI EDB ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹ�ਸਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ
ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ�ੋ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਂਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ।
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Q(2)

ਿਸੱਿਖਆ ਿਬਊਰੋ (EDB) ਦੁਆ ਰਾ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕ ਉਪਾਓ
ਮੋਿਹਆਇਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ?

A(2)

ਸਰਕਾਰ ਕਿਮਊਨਟੀ ਿਵਚ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ(ਨੋਿਟਬਲੀ EM ਿਵਿਦਆਰਥੀ)ਨੂੰ ਏਕਿਰਿਕਆਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ
ਿਦਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਥਾਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਚੀਨਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲ ਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ, EDB ਨੇ 2014/15 ਿਵਚ ਨੁ ਕਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਚੀਨਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਿਧਅਨ ਲਈ 2014/15 ਿਵਚ ਉਪਾਓ ਦੀ ਇਕ ਲੋ ੜ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿਵਚ
"ਚੀਨਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠਕ� ਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਫੇ ਰੇਸਵੇ ਰਾਕ" ("ਿਸਖਲਾਈ ਫੇ ਰੇਸਵੇ ਰਾਕ") ਨੂੰ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। । ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ "ਿਸਖਲਾਈ ਫੇਰੇਸਵੇਰਾਕ" ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਵੈ ਧ�
ਮਾਹਲ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲਈ,2014/15 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, EDB ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੂ ਫੰ ਡ
ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸਾਲ ਫੰ ਡ ਵਾਧਾ ਿਦੱ ਤੋ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ�ੋਤਾਂ, ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇ ਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EDB website'ਤੇ ਜਾਓ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੰ ਡ ਸੈ ਕਸ਼ਨ
ਿਸਿਖਆ ਿਬਊਰੋ
ਅਪ�ੈਲ 2021
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