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سیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن سسٹم 2021
کامیاب صوابدیدی جگہوں کے درخواست دہندگان کے لئے نئے اطالعی انتظامات
اکثر پوچھے جانے والے سواالت

)(1

سوال

سیکنڈری اسکول پلیس ایلوکیشن ( )SSPAسسٹم کے تحت کامیاب صوابدیدی جگہوں ()DP
درخواست دہندگان (نئے نوٹیفکیشن انتظامات) کو مطلع کرنے کے لئے کیا نئے انتظامات ہیں؟

جواب ہمیشہ کی طرح ہر سال جنوری میں ایسے طالب علموں کے والدین جو  DPکے لیے درخواست دینا
چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دو ترجیحی شریک سیکنڈری اسکولز (بشمول تمام پبلک سیکٹر اسکولز
اور ڈائریکٹ سبسڈی سکیم ) (DSSسیکنڈری اسکولز جو کہ  SSPAسسٹم میں شرکت کر ہے ہوں)
میں جمع کروائیں گے۔  SSPA 2021کے لیے درخواست کی مدت  4جنوری تا  18جنوری 2021
ہے۔
ایس ایس پی اے  SSPA 2020سے شروع ہونے والے ،تمام شریک سیکنڈری اسکولز بشمول جاکی
کلب تائی I-کالج ( )Jockey Club Ti-I Collegeکو ضرورت ہو گی ،ڈی پی  DPدرخواستوں پر
کارروائی کرنے کے بعد ،سنٹرل ایلوکیشن  )CA(1سے پہلے ایک مخصوص تاریخ پر ،خط اور فون
کے ذریعے کامیاب فہرستوں میں ان کے بچوں کے شامل ہونے پر تمام کامیاب درخواست دہندگان
کے والدین کو مطلع کرنا ہوگا۔ ایس ایس پی اے  SSPA 2021کے لیے مخصوص تاریخ  31مارچ
 2021ہے۔ ایسے والدین جنہوں نے شریک سیکنڈری اسکولز سے کامیاب درخواستوں کی اطالعات
وصول کی ہیں ،انہیں  CAکی مرحلے کے لیے اسکولز کے انتخاب کے حوالے سے فارم (چوائس
فارم) پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اپریل سے شروع ہوتا ہے۔
مذکورہ باال نوٹیفکیشن انتظامات انتظامی اقدامات ہیں۔ موجودہ ایس ایس پی اے  SSPAکے نظام اور
طریقہ ہائے کار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس ایس ایس پی اے  SSPAدور کے تمام طالب علم
معمول کے مطابق ابتدائی جوالئی کو ایس ایس پی اے  SSPAتفویضی نتائج (بشمول نتائج ڈی پی DP
اور سی اے  CAمراحل) وصول کریں گے۔ والدین سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ مخصوص مدت میں ان
سیکنڈری اسکولز کے ساتھ رجسٹریشن طریقہ ہاۓ کار کو مکمل کریں کہ جنن میں ان بچوں کو
مختص کیا گیا ہے۔ ایلوکیشن نتائج براۓ  SSPA 2021کا اعالن  6جوالئی  2021کو کیا جاۓ گا اور
رجسٹریشن کی دورانیہ  8جوالئی تا  9جوالئی  2021ہے۔
)(2

سوال

نئے اطالعی انتظامات کے تحت ،کیا ریزرو اور ناکام درخواست دہندگان ان کو پیشگی کے طور پر
سیکنڈری اسکولز میں ان کی شرکت سے متعلق مطلع کیا جاۓ گا؟

جواب نئے اطالعی انتظامات کے تحت ،شریک سیکنڈری اسکولز کے لیے ضروری ہے کہ صرف کامیاب
درخواست دہندگان کو ان کے صوابدیدی جگہوں کے لیے اسکولز کی کامیاب فہرستوں میں شمولیت
سے مطلع کریں۔ غیر ضروری غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے اسکولز کو اجازت نہیں ہے کہ
ریزرو اور ناکام درخواست دہندگان کو ان کے  DPدرخواست کے نتائج کے متعلق مطلع کرے۔
)(3

سوال

کیا اطالعی انتظامات  DPنتائج کی دفتری اجراء سے مماثل ہیں؟

جواب نئے اطالعی انتظامات بطور انتظامی اقدام حتمی ایلوکیشن نتائج سے مماثل نہیں ہیں۔ موجودہ SSPA
نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس  SSPAدور میں تمام طالب علموں کو اس SSPA
ایلوکیشن نتائج (بشمول  DPاور  CAمراحل کے نتائج) حسب معمول ابتدائی جوالئی میں ملیں گے۔
والدین سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ مخصوص مدت میں ان سیکنڈری اسکولز کے ساتھ رجسٹریشن
طریقہ ہائے کار کو مکمل کریں کہ جن میں ان کے بچوں کو مختص کی ا گی ا ہے۔ ایلوکیشن نتائج
براۓ  SSPA 2021کا اعالن  6جوالئی  2021کو کیا جاۓ گا ،اور رجسٹریشن کی مدت  8جوالئی تا
 9جوالئی  2021ہے۔

 1کامیابی کی اطالع دینے اور نمو نے کے نوٹیفکیشن لیٹر کے نئے انتظامات کی تفصیالت کے لئے براہ کرم  EDBسرکلر نمبر  18/2019دیکھیں
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)(4

سوال

شریک سیکنڈری اسکولز کن ذرائع سے کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے والدین کو مطلع کریں
گے؟

جواب شریک سیکنڈری اسکولز کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخصوص تاریخ کو بذریعہ خط اور فون تمام
کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے والدین کو اطالع فراہم کریں۔ اسکولز سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ
والدین کو اطالعی انتظامات سے اچھی طرح آگاہ کریں ،اور پیشگی طور پر ضروری رابطہ معلومات
جمع کریں۔  SSPA 2021کے حوالے سے شریک سیکنڈری اسکولز کے کامیاب  DPدرخواست
دہندگان کے لیے مخصوص تاریخ  31مارچ  2021ہے۔
)(5

سوال

اگر طالب علموں نے دو شریک اسکولز میں  DPدرخواستیں جمع کرائی ہوں ،تو کیا دونوں
سیکنڈری اسکولز کی طرف سے بالترتیب کامیاب درخواست دہندگان کو مطلع کیا جائے گا؟

جواب انفرادی طالب علموں کے لیے جنہوں نے دو شریک سیکنڈری اسکولز میں  DPدرخواستیں جمع
کرائی ہوں اور دونوں درخواستوں میں کامیاب رہے ہوں ،ان کے والدین دو شریک سیکنڈری اسکولز
سے کامیاب درخواستوں کی بالترتیب اطالعات وصول کریں گے۔ متعلقہ طالب علموں کو موجودہ
 SSPAنظام کے مطابق اسکولز میں اپنے پہلے انتخاب کی جگہ تفویض کی جاۓ گی۔
)(6

سوال

شریک سیکنڈری اسکولز سے بطور کامیاب  DPدرخواست دہندگان کی اطالعات کی وصولی کے
بعد ،کیا متعلقہ والدین کو اپنی ترجیحی ترتیب برائے اسکول متعلقہ اسکولز کے سامنے ظاہر کرنا ہو
گی اور پیش کردہ  DPکی قبولیت کی تصدیق کرنا ہو گی ؟

جواب موجودہ  SSPAسسٹم کے مطابق DP ،کے مراحل پر والدین کو ان اسکولز کو اپنی ترجیح برائے
اسکول کو ظاہر نہیں کرتا ہے جہاں درخواست دی ہوتی ہے۔ نئے اطالعی انتظامات کے تحت شریک
سیکنڈری اسکولز کی جانب سے والدین کو بھیجے جانی والی ایلوکیشن نتائج کی اطالعات باضابطہ
اجراء نہیں ہیں۔ پس ،والدین کو متعلقہ اسکولز کو ترجیح برائے اسکول کی ترتیب کو ظاہر نہیں کرنا
ہوتا ہے ،نہ ہی ان کے بچوں کی شریک سیکنڈری اسکولز سے بطور کامیاب  DPدرخواستوں کی
اطالعات کی وصولی کے بعد پیش کردہ  DPکی قبولیت کی تصدیق کرنا ہوتی ہے۔
)(7

سوال

کیا شریک سیکنڈری اسکولز والدین سے ان کے بچوں کی ترجیح برائے اسکول سے متعلق
استفسار کرتے ہیں؟

جواب موجودہ  SSPAسسٹم کے تحت ،ایسے والدین جو کہ اپنے بچوں کے لیے  DPکی درخواست کرتے
ہیں ان ہیں متعلقہ اسکولز کو اپنی ترجیح برائے اسکول کی ترتیب کو ظاہر نہیں کرنا ہوتا ہے۔ نئے
اطالعی انتظامات کے تحت موجودہ  SSPAنظام تبدیل نہیں ہوا ہے۔ لہذا ،شریک سیکنڈری اسکولز کو
والدین سے متعلقہ معلومات کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہئے۔
()8

سوال

شریک سیکنڈری اسکولز کو کیا نوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ کامیاب  DPدرخواست
دہندگان کے والدین کو مخصوص تاریخ پر خط اور فون کے ذریعہ مطلع کرتے ہیں؟

جواب جب والدین سے  DPدرخواستیں وصول کرتے ہیں (خاص طور پر ان والدین کے لئے جو ہانگ
کانگ سے باہر رہائش پذیر/کام کر رہے ہیں) ،اسکولز کو انہیں یاد دہانی کرانی چاہئے کہ مخصوص
وقت میں رابطہ کی معلومات کو اپ ڈیٹ کریں۔ کامیاب  DPدرخواست دہندگان کو مخصوص تاریخ پر
خط اور فون کے ذریعہ مطلع کرنے کے انتظامات سے بھی والدین کو اچھی طرح آگاہ کیا جانا
چاہئے۔ اس کے عالوہ ،اسکولز کو بھی اپنے اسکول کی بنیاد پر حاالت کے مطابق مناسب انتظامات
کرنا چاہئے ،بشمول اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ضروری وقت کو ریزرو کرنا بھی شامل ہے کہ
کامیاب درخواست دہندگان کے والدین کو مخصوص تاریخ پر صوابدیدی جگہوں کے لیے اسکولز کی
کامیاب فہرستوں میں اپنے بچوں کی شمولیت کا تحریری نوٹیفکیشن موصول ہو گا ،متعلقہ والدین کو
فون کال کرنے کا وقت طے کرنا ،ان والدین کے لئے انتظامات وضع کرنا جن سے مخصوص تاریخ
وغیرہ پر رابطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔
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()9

سوال

شریک سیکنڈری اسکولز کو والدین سے فون انکوائریوں کو کس طرح سنبھالنا چاہئے کہ آیا ان کے
بچے اسکولز کے کامیاب  DPدرخواست دہندگان ہیں یا نہیں؟

جواب فون پر کالر کی شناخت کی تصدیق کرنے میں مشکالت پر غور کرنا ،اسکولز سے سفارش کی جاتی
ہے کہ جب اس طرح کی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو وہ انفرادی کامیاب  DPدرخواست دہندگان کی
معلومات کو ظاہر نہ کریں ،تاکہ پرسنل ڈیٹا (پرآئیویسی) آرڈیننس )Personal Data (Privacy
 Ordinanceکی خالف ورزی نہ ہو۔ اسکول والدین کو ان طریقوں سے آگاہ کر سکتے ہیں جن میں
کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے والدین کو مطلع کیا جائے گا۔ اگر والدین کی طرف سے دیگر
پوچھ گچھ ہوتی ہے تو ،اسکولز ان کے اسکول پر مبنی انکوائری کے طریقہ کار کے مطابق ان کو
سنبھال سکتے ہیں۔
()10

سوال

کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے والدین کو خط اور فون کے ذریعہ مطلع کرنے کے عالوہ ،کیا
سیکنڈری اسکولز ان کو مطلع کرنے کے لئے دوسرے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں؟

جواب کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے والدین کو خط اور فون کے ذریعہ مطلع کرنے کے عالوہ ،اسکول
اگر ضروری ہو تو دوسرے طریقوں سے کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے والدین کو بھی مطلع کر
سکتے ہیں۔ پھر بھی  ،اسکولوں کو دوسرے طریقوں سے متعلقہ والدین کو مطلع کرتے وقت پرسنل
ڈیٹا (پرآئیویسی) آرڈیننس  Personal Data (Privacy) Ordinanceکے اصولوں اور ضروریات
کی تعمیل کرنا ہوتی ہے۔
()11

سوال

شریک سیکنڈری اسکولز سے بطور کامیاب  DPدرخواست دہندگان کی حیثیت سے اطالعات
موصول ہونے کے بعد ،کیا والدین اپنے بچوں کے لئے اسکول کی ترجیح کی ترتیب تبدیل کر سکتے
ہیں؟

جواب موجودہ  SSPAنظام کے تحت ،سیکنڈری ون صوابدیدی جگہ کے لیے درخواست فارمز ،ایک بار
جمع ہو جائیں تو ،ان ہیں بازیافت یا منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہے ،اور ترجیح برائے اسکول کی ترتیب
کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ پس ،والدین کو اجازت نہ ہے کہ وہ سیکنڈری
اسکولز سے اپنے بچوں کی کامیاب  DPدرخواستوں کی اطالعات کی وصولی کے بعد ترجیح برائے
اسکول کی ترتیب کو بدلیں۔
()12

سوال

شریک سیکنڈری اسکولز سے کامیاب  DPدرخواست دہندگان کی اطالعات موصول ہونے کے بعد،
کیا والدین کو متعلقہ اسکولز کے ساتھ رجسٹریشن کا طریقہ کار فورا ً مکمل کرنے کی ضرورت ہے؟

جواب نئے نوٹیفکیشن کے انتظامات انتظامی اقدامات ہیں۔ موجودہ ایس ایس پی اے  SSPAکے نظام اور
طریقہ کار کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ شریک سیکنڈری اسکولز سے والدین کو پہنچاۓ جانے والے
نوٹیفکیشن تفویض کرنے کے نتائج باضابطہ نہیں ہیں ،اور والدین کو متعلقہ اسکولز کے ساتھ
رجسٹریشن کے طریقہ کار کو فورا ً مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی جوالئی کو ایس ایس
پی اے  SSPAکے نتائج کی باضابطہ اجراء کے بعد والدین کو االٹ شدہ رسیدیں اور داخلہ رسیدیں
ملیں گی۔ تب تک ،والدین کو ایک مخصوص رجسٹریشن مدت میں تفویض شدہ سیکنڈری اسکولز کے
ساتھ اندراج کے طریقہ کار کو مکمل کرنا ہو گا۔
()13

سوال

ایسے والدین جن کو ان کے بچوں کی شریک سیکنڈری اسکولز سے کامیاب  DPدرخواستوں کی
اطالعات وصول پائی ہوں ،کیا انہیں  CAکے لیے چوائس فارمز پُر کرنے اور جمع کرانے کی
ضرورت ہے ؟

جواب ایسے تمام طالب علم جو  SSPAسسٹم میں شریک ہو رہے ہوں گے ان ہیں  CAمرحلہ پر چوائس
فارمز ملے گے جو کہ اپریل میں شروع ہوتا ہے۔ سیکنڈری اسکولز میں شریک اسکول کی جانب سے
جن طالب علموں کو کامیاب  DPکے درخواست دہندگان کے طور پر مطلع کیا گیا ہے ،ان کے والدین
کو صرف رابطہ کرنے کی معلومات کو بھرنے کے بعد فارمز پر دستخط کرنا ہوں گے ،اسکول کے
انتخاب کے حصے کو ہی کراس آوٹ کرنا ہو گا تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ انھیں اسکول کے انتخاب
کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پرائمری اسکولز کو فارم واپس کرنا ہوں گے جن میں ان کے بچے
شرکت کرتے ہیں۔
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ایسے والدین جن کو ان کے بچوں کی شریک سیکنڈری اسکولز سے کامیاب  DPدرخواستوں کی
اطالعات وصول پائی ہوں ،کیا وہ  DPکو ترک کر سکتے ہیں اور  CAمیں شریک ہونے کے لیے
چوائس فارمز پر کر سکتے ہیں؟

جواب  SSPAنظام کے تحت ،ایسے تمام طلباء جن کو  DPتفویض ہوئی ہوں انہیں  CAمرحلہ کے دوران
دیگر اسکول جگہیں تفویض نہیں کی جائیں گی۔ لہذا ،کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے والدین کو
چوائس فارمز پر اسکول کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر انہوں نے  CAکے
مرحلے میں چوائس فارمز پر اسکول کا انتخاب کیا ہے جو اپریل میں شروع ہوتا ہے ،ان کے بچے
اب بھی سیکنڈری اسکولز کے لئے مختص کیے جائیں گے جو انہوں نے موجودہ طریقہ کار کے
مطابق  DPمرحلے میں کامیابی کے ساتھ درخواست دی ہے۔
()15
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اگر طلباء نے کراس نیٹ ایلوکیشن میں درخواست دینے سے قبل ایک یا دو سیکنڈری اسکولز میں
 DPکے لیے درخواست دی ہو ،اور کراس نیٹ درخواست کے باعث اپنی  DPدرخواست
(درخواستوں) کو منسوخ کر دیا ہو ،تو کیا ان کے والدین کو  CAمرحلہ میں چوائس فارمز پُر کرنا
پڑتے ہیں؟

جواب موجودہ  SSPAنظام کے تحت ،طلباء اپنی ایک یا دونوں  DPدرخواستوں کو منسوخ کر سکتے ہیں
اگر انہیں کراس-نیٹ ایلوکیشن کے لیے درخواست دینی ہو۔ اگر انہوں نے کراس-نیٹ درخواست کے
باعث اپنی ایک یا دونوں  DPدرخواستوں کو منسوخ کر دیا ہو ،تب بھی چاہے انہیں نئے اطالعی
انتظامات کے تحت کامیاب درخواست دہندگان کے طور پر مطلع کر دیا گیا ہو ،تب بھی متعلقہ  DPکو
از خود منسوخ کر دیا جائے گا۔ اگر کراس-نیٹ درخواست کے باعث سیکنڈری اسکولز کی طرف سے
پیش کردہ سبھی  DPمنسوخ کر دی گئی ہوں ،تو متعلقہ والدین کو چوائس فارمز پُر کرنا ہو گا تاکہ ان
کے بچے  CAمیں شریک ہو سکیں۔ اگر متعلقہ والدین چوائس فارمز میں اسکول کا انتخاب نہیں
کرتے ہیں اور متعلقہ طلباء کو شریک نہ ہونے والے کسی  DSSسیکنڈری اسکولز
) (NDSS secondary schoolsکی طرف سے اسکول میں جگہ کی پیشکش ن ہیں ہوتی ہے ،تو
متعلقہ طلباء کو طے شدہ ایلوکیشن نظام کے مطابق اسکول میں جگہ تفویض کر دی جائے گی۔
()16
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اگر کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے طور پر شریک سیکنڈری اسکولز نے طلباء کو مطلع نہ کیا
ہو ،کیا اس کا مطلب ہے کہ ان ہیں  DPمرحلہ میں اسکول میں جگہ تفویض نہ کی جائے گی؟

جواب نئے نوٹیفکیشن انتظامات کے تحت ،کچھ طالب علم دو شریک سیکنڈری اسکولز سے اپنی کامیاب ڈی
پی  DPدرخواستوں کے بارے میں اطالعات وصول کر سکتے ہیں اور آخر کار انہیں موجودہ ایس
ایس پی اے  SSPAنظام کے مطابق اپنی پہلی پسند کے اسکولز میں جگہ تفویض کی جائے گی ،یعنی
کہ ایک سکول جگہ دستیاب رہے گی۔ اس کے عالوہ ،کچھ کامیاب درخواست دہندگان اپنے لیے
تفویض کردہ ڈی پی  DPکو ترک کر سکتے ہیں اور این ڈی ایس ایس NDSS secondary schools
سیکنڈری اسکولز کی پیش کردہ جگہوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ ان کامیاب ڈی پی  DPدرخواست
دہندگان کو تفویض جگہیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ لہذا ،کچھ طالب علموں کو جنہیں مطلع نہیں کیا گیا
ہے ان کو اسکولز میں جگہ تفویض کی جا سکتی ہے جنہوں نے ڈی پی  DPمرحلے پر ریزرو
درخواست دہندگان کی صورت میں درخواست جمع کروا رکھی ہو۔
()17
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ریزرو درخواست دہندگان کو شریک سیکنڈری اسکولز کے ذریعہ کب مطلع کیا جائے گا کہ وہ DP
کے ساتھ مختص ہیں؟

جواب نئے نوٹیفکیشن انتظامات ریزرو اور ناکام درخواست دہندگان کے لئے الگو نہیں ہیں۔ تمام طلباء
(بشمول ریزرو درخواست دہندگان)  6جوالئی  2021کو ہمیشہ کی طرح باضابطہ ایلوکیشن کے نتائج
 EDBسے وصول کریں گے۔
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کیا والدین دوسرے ترجیحی سیکنڈری اسکولز سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے داخلہ کے
بارے میں استفسار کر سکتے ہیں جب کہ شریک سیکنڈری اسکولز نے کامیاب  DPدرخواست
دہندگان کو اطالعات جاری کر دی ہوں؟

جواب موجودہ  SSPAنظام کے تحت ،رپیٹر اور  DPکوٹہ کی کٹوتی کے بعد ،اسکولز کی سیکنڈری 1
) (S1جگہیں CA ،کے لیے استعمال ہوں گی۔ سیکنڈری اسکولز کو جوالئی میں ایلوکیشن نتائج کے
اجراء سے قبل ناقابل استعمال جگہوں کو پُر کرنے کے لیے داخلہ کے طریقہ ہائے کار کے حوالے
انتخاب کا انعقاد نہیں کرنا چاہئے -ایسا اس لیے کیا جانا چاہیے تاکہ والدین اور طلباء پر غیر ضروری
دباؤ نہ پڑے اور نامناسب صورت حاالت مطابق پیدا نہ ہو۔ اسی طرح ،والدین کو اسکولز کے امور کو
متاثر کرنے سے بچنے کے لیے دیگر ترجیحی سیکنڈری اسکولز سے رابطہ کرنے کی ضرورت
نہیں ہے
()19

سوال

کچھ طالب علموں کو شریک سیکنڈری اسکولز میں کامیاب  DPدرخواست گزار کی حیثیت سے
مطلع کیا جاتا ہے اور این ڈی ایس ایس  NDSS secondary schoolکے ذریعے ایس ون S1
جگہ کی پیش کش بھی کی جاتی ہے۔ اگر وہ این ڈی ایس ایس  NDSS secondary schoolکی
پیش کش کو مسترد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ،ان کو متعلقہ این ڈی ایس ایس
 NDSS secondary schoolسے دستخط شدہ انڈرٹیکنگز اور پرائمری  6اسٹوڈنٹ ریکارڈ فارم
کی اصل دستاویزات کو کیوں بازیافت کرنا پڑتا ہے؟ اگر دستاویزات کو بازیافت نہیں کیا جاتا ہے تو،
کیا آخر کار طالب علم کو متعلقہ سیکنڈری اسکولز میں شریک کیا جائے گا؟

جواب موجودہ نظام کے مطابق ،عوامی وسائل کے موثر استعمال کے پیش نظر ،این ڈی ایس ایس
 NDSS secondary schoolsان طالب علموں کے والدین سے جو  S1جگہوں کو قبول کرتے ہیں
ان کی تصدیق کے لیے اپنے بچوں کے پرائمری  6طالب علموں کے ریکارڈ فارموں کی اصل
دستاویزات کے ساتھ ساتھ دستخط شدہ انڈرٹیکنگز وصول کریں گے ،تاکہ متعلقہ طالب علموں کو ایس
ایس پی اے  SSPAنظام کے ذریعے بیک وقت دو سبسڈی شدہ سیکنڈری اسکولز کی جگہوں کی
تفویض اور دیگر سبسڈی شدہ  S1جگہیں (جس میں شریک سیکنڈری اسکول اور
 Jockey Club Ti-I Collegeکی  S1جگہیں شامل ہیں) کی پیش کش کی قبولی و استرداد سے بچایا
جا سکے۔ کامیاب ڈی پی درخواست دہندگان کے حوالے سے نئی اطالعاتی ترتیبات کے تحت  ،اگر
طالب علموں کو سیکنڈری اسکولز (بشمول  )Jockey Club Ti-I Collegeکے کامیاب ڈی پی DP
درخواست دہندگان کے طور پر شرکت کرنے کے بارے میں مطلع کیا گیا ہو اور این ڈی ایس ایس
 NDSS secondary schoolز کے ذریعے ایس ون  S1جگہ کی پیش کش بھی کی جائے تو ،وہ
فیصلہ کر سکتے ہیں کہ این ڈی ایس ایس  NDSS secondary schoolاسکول سے پیش کش کو
اپریل میں مخصوص مدت کے دوران مسترد کر دیں (یعنی مارچ کے آخر میں ڈی پی کے کامیاب
درخواست دہندگان کی حیثیت سے اسکولوں سے DPاطالعات موصول ہونے کے بعد تقریبا  5کام
کے دنوں میں۔ عام حاالت میں اس ایس ایس پی اے  SSPA 2021کے لئے این ڈی ایس ایس
 NDSS secondary schoolsسیکنڈری اسکولز کو نوٹیفکیشن کی آخری تاریخ  12اپریل 2021
ہے)۔ اگر والدین مخصوص مدت میں متعلقہ این ڈی ایس ایس  NDSS secondary schoolsکو مطلع
نہیں کرتے ہیں اور موجودہ نظام کے تحت دستخط شدہ انڈرٹیکنگز اور پرائمری  6اسٹوڈنٹ ریکارڈ
فارمز کی اصل دستاویزات کو بازیافت کرتے ہیں تو ،موجودہ نظام کے تحت ،متعلقہ طالب علموں کو
پھر بھی شرکت کی کامیاب فہرستوں میں شامل کیا جائے گا۔ این ڈی ایس ایس  NDSS schoolsکے
طالب علموں کو ابتدائی مئی میں یہ جمع کروانا ہوتا ہے اور اس طرح انہیں شریک سیکنڈری اسکولز
کے ایس ون  S1مقامات میں جگہ تفویض نہیں کی جائے گی ،بشمول ان کے جن میں انہیں کامیاب
ڈی پی  DPدرخواست دہندگان کے طور پر منتخب
کیا گیا ہو۔
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کیا  NDSS secondary schoolsدستخط شدہ حلف ناموں اور پرائمری  6سٹوڈنٹ ریکارڈ فارمز
کی اصل دستاویزات کو بازیافت کروانے کی درخواستوں کو مسترد کر سکتے ہیں؟

جواب موجودہ انتظام جس میں دستخط شدہ حلف ناموں اور پرائمری  6سٹوڈنٹ ریکارڈ فارمز کو جمع کیا
جاتا ہے کہ یہ والدین کے فیصلے کی تصدیق کا درجہ رکھتے ہیں جس میں اس اصول کو پیش نظر
رکھا جاتا ہے کہ وہ عوامی وسائل کو بہتر طور پر استعمال کریں گے اور اس لیے کہ متعلقہ طلباء کو
روکا جا سکے کہ وہ بیک وقت دو سبسڈی شدہ سیکنڈری اسکولز میں جگہ نہ حاصل کر لیں۔ نئے
نوٹیفکیشن انتظامات کے تحت ،اگر کامیاب  DPدرخواست  NDSS secondary schoolsسے
پیشکش کو مسترد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ،وہ  NDSS secondary schoolsسیکنڈری اسکولز
کو متعلقہ مطلع کر سکتے ہیں اور ایک مخصوص تاریخ کے وقت کے اندر دستخط شدہ حلف ناموں
اور پرائمری  6سٹوڈنٹ ریکارڈ فارمز کو بازیافت کروانا ہو گا (یعنی مارچ کے آخر میں ڈی پی کے
 DPکامیاب درخواست دہندگان کی حیثیت سے اسکولوں سے اطالعات موصول ہونے کے بعد تقریبا
 5کام کے دنوں میں۔ عام حاالت میں اس ایس ایس پی اے  SSPA 2021کے لئے این ڈی ایس ایس
 NDSS secondary schoolsسیکنڈری اسکولز کو نوٹیفکیشن کی آخری تاریخ  12اپریل 2021
ہے)۔ این ڈی ایس ایس سیکنڈری اسکولز  NDSS secondary schoolsکو والدین کی درخواست پر
متعلقہ دستاویزات کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار جب دستخط شدہ حلف ناموں کو بازیافت کروا لیا
جاتا ہے ،تو یہ اس تصدیق کا درجہ رکھے گی کہ والدین نے  NDSS secondary schoolsمیں
جگہوں کی تفویض کے حوالے سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ اسی طرح ،والدین کو فیصلہ کرنے
سے قبل اس پر دانائی سے غور کر لینا چاہیے۔
()21
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اگر کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے والدین مخصوص مدت کے دوران
 NDSS secondary schoolsسے دستخط شدہ حلف نامے اور پرائمری  6سٹوڈنٹ ریکارڈ فارمز
بازیافت نہیں کرواتے ہیں ،تو کیا متعلقہ اسکولز سے بعد ازاں ان دستاویزات کو بازیافت کروا سکتے
ہیں تاکہ  NDSS secondary schoolsز میں جگہوں کی تفویض کے حوالے سے دستبردار ہو
سکیں؟

جواب موجودہ نظام کے تحت ،والدین کو  NDSS secondary schoolsسے دستخط شدہ حلف نامے مع ان
کے بچوں کی پرائمری  6طالب علم ریکارڈ فارمز کی اصل نقول جمع کرانا ہوں گی تاکہ اس بات کی
تصدیق کی جا سکے کہ انہوں نے  NDSS secondary schoolsسے پیشکشوں کو قبول کر لیا ہے
اور یہ کہ انہوں نے  SSPAسسٹم کے ذریعے تفویض ہونے کے لیے دیگر  S1جگہوں (بشمول S1
کی شریک سیکنڈری اسکولز کی جگہیں اور جاکی کلب تائی کالج ()Jockey Club Ti-I College
سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ دوسری جانب ،نئے اطالعی انتظامات کے تحت ،چونکہ کچھ طلباء
شریک سیکنڈری اسکولز کی جانب سے بطور کامیاب  DPدرخواست دہندگان ان اطالعات کی
وصولی کے بعد  NDSS secondary schoolsکی جانب سے پیش کردہ تفویضی جگہوں کو لینے
والدین کو مخصو ص مدت کے اندر
متعلقہ
سے انکار کر سکتے ہیں ،اس لیے
 NDSS secondary schoolsسے دستخط شدہ حلف نامے مع ان کے بچوں کی پرائمری  6طالب
علم ریکارڈ فارمز کی اصل نقول کو بازیافت کروا سکتے ہیں تاکہ NDSS secondary schools
اسامیوں کو پُر کرنے کے لیے اپنی انتظاری فہرستوں کے مطابق دیگر طلباء کو داخلہ دے سکے،
اور ابتدائی مئی میں  EDBکو شریک طلباء کی کامیاب فہرستوں جمع کروا سکے۔ اس ربط میں ،عام
حاالت کے مطابق ،کامیاب  DPدر خواست دہندگان کے والدین کو مخص وص
مدت کے بعد  NDSS secondary schoolsسے دستخط شدہ حلف نامے مع بچوں کی پرائم ری
 6طالب علم ریکارڈ فارمز کی اصل نقول کو بازیافت نہیں کروانا چاہیے ۔
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کردہ جگہوں سے دستبرداری کی تصدیق کے لیے
اسکول کی پیش
اگر والدین نے
 NDSS secondary schoolsسے دستخط شدہ حلف نامے مع بچوں کی پرائمری  6طالب علم
کروا لیے ہوں ،تو کیا وہ اس کے باوجود متعلقہ
ریکارڈ فارمز کی اصل نقول بازیافت
 NDSS secondary schoolsسے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ مستقبل میں دوبارہ ان کے
بچوں کو داخل کریں؟

جواب اگر والدین نے  NDSS secondary schoolsسے دستخط شدہ حلف نامے اور پرائمری  6سٹوڈنٹ
ریکارڈ فارمز کی اصل دستاویزات بازیافت کروا لیے ہوں ،تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے
 NDSS secondary schoolsکی جانب سے پیش کردہ تفویضی جگہوں سے دستبرداری کا فیصلہ
کیا ہے۔ جوالئی میں  SSPAکے نتائج کے اجراء کے بعد ،اگر والدین دوبارہ متعلقہ
 NDSS secondary schoolsمیں  S1جگہوں کی تفویض کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں ،تو
اسکولز فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اپنے اسکول کی بنیا د پر قائم طالب علم داخلے کے نظام کے
مطابق طلباء کو داخلہ دے سکتے ہیں ۔
()23
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کیا شریک سیکنڈری اسکولز  EDBکو جمع کرنے کے بعد صوابدیدی جگہوں کے لیے کامیاب/
ریزرو فہرستوں میں ترمیم کر سکتے ہیں؟

جواب شریک سیکنڈری اسکولز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص تاریخ پر یا اس سے پہلے
 EDBکو صوابدیدی مقامات کے لئے کامیاب /ریزرو فہرستیں جمع کروائیں ( SSPA 2021کے لئے
مخصوص تاریخ  30مارچ  2021ہے)۔ اسکولز کو فہرستیں جمع کرانے سے قبل انتہائی احتیاط کے
ساتھ کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ فہرستیں جمع کرنے کے بعد  ،اسکولز کو خاص حاالت کے
عالوہ ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے (مثالً درخواست دہندگان ان  DPدرخواست کے
اہل نہ ہیں ،کامیاب  DPدرخواست دہندگان ان جن کی بابت اسکول نے مطلع کیا ہو اسکول کے DP
کوٹہ سے زائد ہوں ،وغیرہ)۔ اگر خاص حاالت ہوں ،اسکولز کو  EDBکو تحریری وضاحت فراہم
کرنی چاہئے اور متاثرہ طلباء کے والدین کو مطلع کرنے سے قبل  EDBسے جلد از جلد پیشگی
منظوری حاصل کرنی چاہئے۔
()24
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نئے اطالعی انتظامات کے تحت ،کیا  CAکی متعلقہ دستاویزات میں ظاہر ہونے والی اسکول کی
جگہوں کی تعداد جو کہ اپریل میں شروع ہوتی ہے اپ ڈیٹ ہو گی  ،اس تناظر میں  CAمرحلہ میں
والدین کو اسکولز کے انتخاب میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے پیش کردہ  DPکی تعداد میں
کٹوتی کی جاتی ہے؟

جواب نئے نوٹیفکیشن انتظامات کے تحت ،کچھ طالب علم دو شریک سیکنڈری اسکولز سے اپنی کامیاب ڈی
پی  DPدرخواستوں کے بارے میں اطالعات وصول کر سکتے ہیں اور آخر کار انہیں موجودہ ایس
ایس پی اے  SSPAنظام کے مطابق اپنی پہلی پسند کے اسکولز میں جگہ تفویض کی جائے گی ،یعنی
کہ ایک سکول جگہ دستیاب رہے گی۔ اس کے عالوہ ،کچھ کامیاب درخواست دہندگان اپنے لیے
تفویض کردہ ڈی پی  DPکو ترک کر سکتے ہیں اور این ڈی ایس ایس NDSS secondary schools
کی پیش کردہ جگہوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ ان کامیاب ڈی پی  DPدرخواست دہندگان کو تفویض
جگہیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ موجودہ  SSPAمیکانزم کے تحت ،بعض طلباء کو یہ ناقابل استعمال
 DPریزرو درخواست دہندگان کے تناظر میں تفویض کیا جا سکتی ہیں اور بقیہ جگہوں کو  CAکے
لیے رکھا جاتا ہے۔  CAسے متعلقہ دستاویزات کو اپریل میں ان کے حوالہ کے لئے والدین کو تقسیم
کرنے کے لئے مارچ میں پرنٹ کرنا ہو گا۔ پس ،یہ آسان نہیں کہ سخت شیڈول کے پیش نظر اسکول
کی متعلقہ جگہوں کی تعداد کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔
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کیا ابھی بھی شریک پرائمری اسکولز کو ان طلباء کے اندرونی تشخیصی نتائج پیش کرنے کی
ضرورت ہے جن کو ان کے ایلوکیشن بینڈز کے حساب کتاب کے لیے کامیاب  DPدرخواست دہندگان
کے طور پر مطلع کیا گیا ہے؟

جواب نئے اطالعی انتظامات کے تحت ،موجودہ  SSPAنظام غیر تبدیل شدہ ہوتا ہے۔ شریک پرائمری
اسکولز سے اب بھی تقاضا کیا جاتا ہے کہ پرائم ری  5کے خاتمہ سے قبل ،پرائمری  6کے درمیان یا
خاتمہ پر تمام طلباء (بشمول وہ طلباء اندرونی تشخیصی نتائج داخل کریں ،جن کو  DPدرخواست
دہندگان کے طور پر شریک سیکنڈری اسکولز میں تفویض کے لیے مطلع کیا گیا ہو یا وہ طلباء جن
کو  NDSS secondary schoolsمیں داخل کیا گیا ہو)۔  CAمرحلہ میں ،ٹیریٹوری /یکساں اسکول
نیٹ میں شامل تمام شریک طلباء کے سکئلڈ مارکس کو میرٹ کے حساب سے شامل کیا جائے گا۔ پھر
طلباء کو تین ٹیریٹوری/نیٹ بینڈز میں مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا ،جن میں سے ہر یاک
ٹیریٹوری /یکساں اسکول نیٹ میں شامل شریک طلباء کی کل تعداد کے ایک تہائی پر مشتمل ہو گا۔
دوسرے لفظوں میں ،ہر بینڈ میں طلباء کی تعداد کا تعین مختلف بینڈ میں شریک طلباء کی کل تعداد پر
منحصر ہو گا۔ نئے اطالعی انتظامات کے تحت ،تمام شریک طلباء کے ایلوکیشن بینڈز (بشمول ایسے
طلباء جن کو بطور کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے طور پر مطلع کیا گیا ہو) کو ان کے معیاری
اندرونی تشخیصی نتائج کی بنیاد پر شمار کیا جائے گا۔
()26
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 EDBہر سال اپریل کے ابتداء میں ہر شریک پرائمری اسکول کو کامیاب  DPدرخواست دہندگان کی
اپنی فہرست کیوں فراہم کرے گا؟

جواب  EDBہر شریک پرائمری اسکول کو ہر سال اپریل کے ابتداء میں کامیاب  DPدرخواست دہندگان کی
فہرست اس لیے فراہم کرے گی تاکہ پرائمری اسکولز متعلقہ والدین کو یاد دہانی کروا سکیں کہ ان کو
 CAمرحلہ پر اسکول کا انتخاب نہیں کرنا پڑتا ہے ،اور  CAکی تیاری میں نوٹیفکیشن موصول نہ
ہونے والے طلبا کو مناسب مدد فراہم کریں۔ متعلقہ سیکنڈری اسکولز کے نام DP ،درخواستوں میں
اسکول کی ترجیح کی ترتیب اور یہ کہ آیا طلباء کو ایک یا دو سیکنڈری اسکولز کے لیے کامیاب DP
درخواست دہندگان کے طور پر منتخب کیا گیا ہے کو فہرستوں میں ظاہر نہیں کیا جائے گا۔
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کیا پرائمری اور سیکنڈری اسکولز ان طلباء کا شرح تناسب یا تعداد ظاہر کر سکتے ہیں جن کو
کامیاب  DPدرخواست دہندگان کے طور پر مطلع کیا جاتا ہے؟

جواب نئے اطالعی انتظامات کے تحت ،انفرادی طلباء کو دو شریک سیکنڈری اسکولز کے ذریعہ
کامیاب DPدرخواست دہندگان کے طور پر منتخب کیا جا سکتا ہے۔ باآلخر انہیں اپنی پہلی پسند کے
اسکولز میں تفو یض کیا جائے گا اور کچھ کامیاب در خو است دہندگان این ڈی ایس ایس
 NDSS secondary schoolsمیں تعلیم حاصل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ لہذا ،کچھ طلباء
جنہیں  DPکے کامیاب درخواست دہندگان کے طور پر منتخب نہیں کیا گیا ہے ،انہیں ریزرو
درخواست دہندگان کی صالحیت میں  DPتفویض کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ،
اس طرح کی معلومات  DPکے آخری نتائج نہیں ہیں۔ ایک اسکول کے صوابدیدی جگہوں کے لیے
کامیاب فہرست پر طالب علموں کو آخر میں اس اسکول میں مختص نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے عالوہ،
طالب علموں کو  DPمرحلے میں کامیاب درخواست دہندگان کے طور پر منتخب کیا جائے گا یا نہیں،
مختلف عوامل سے متاثر ہوتا ہے ،بشمول اسکولوں کے انتخاب کے لئے والدین کی حکمت عملی،
درخواست دہندگان کی تعداد ،داخلہ کے معیار اور ویٹنگز ،اور اسکول کی جگہوں کی تعداد وغیرہ۔
لہذا ،شریک سیکنڈری اسکولز ان کے کامیاب  DPایپلی کیشنز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے والے
طالب علموں کی تناسب یا تعداد اصل میں متعلقہ اسکولوں کی تعلیمی سطح یا مجموعی کارکردگی کا
اشارہ نہیں ہے۔ پرائمری یا سیکنڈری اسکولز کو یہ اجازت نہیں ہے کہ متعلقہ معلومات /ڈیٹا کو ظاہر
کرے تاکہ  CAمرحلہ پر اسکولز کے انتخاب کے حوالے طلباء کی حکمت عملیوں کو متاثر ہونے
سے بچایا جا سکے۔
اسکول پلیسز ایلوکیشن سیکشن
ایجوکیشن بیورو
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