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ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਆਵੰਟਨ ਸਸਸਟਮ 2021/2023 

ਸਤੰਬਰ 2023 ਸਵਿੱ ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 

ਅਕਸਰ ਪ ਿੱ ਛਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ ਸਸਸਟਮ 

 

(1) ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ (CA) ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ? 

 

 ਉ CA ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਿੰਡ ਬੈਂਡ, ਮਾਵਿਆਂ ਿੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਚੋਣ, ਅਤ ੇਬੇਤਰਤੀਬ ਚੁਣੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ 

ਹੰੁਿਾ ਹੈ। CA ਿੀਆਂ ਆਿੰਟਨ ਿਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਲਈ, ਮਾਿੇ ਅਿਰੈਲ 2023 ਿੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਸਵ ੱਆ ਵਬਊਰੋ 

(EDB) ਿੁਆਰਾ ਿੰਡ ੇਗਏ "ਨੋਟਸ ਫਾਰ ਿੇਰੈਂਟਸ ਆਨ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ" ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਿ ੇਹਨ। 
 

(2) ਪਰ CA ਲਈ ਆਵੰਟਨ ਪਰਸਕਸਰਆ ਕੀ ਹੈ? 

 

 ਉ ਭਾਗ-A ਵਿੱਚ ਿਵਹਲਾਂ ਗੈਰ-ਿਰਤੀਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਭਾਗ-A ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਚੋਣਾਂ ਿੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ, ਕੰਵਿਊਟਰ ਭਾਗ-B ਵਿੱਚ 

ਿਰਵਤਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲੀ ਚੋਣਾਂ ਿੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਭਾਗ-A ਵਿੱਚ ਅਣ-ਿਰਤੀਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲੀ ਵਿਕਲਿਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ੇਸਮੇਂ, ਕੰਵਿਊਟਰ ਿਵਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਿੀਆਂ 

ਚੋਣਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਿੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿੀ ਜਗਹ ਿੇਿੇਗਾ।  
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਚੋਣਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿੇ ਬਾਅਿ, ਕੰਵਿਊਟਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਬੈਂਡ 2 

ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਚੋਣਾਂ ਿਾਸਤੇ ਅਤ ੇਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬੈਂਡ 3 ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 

ਿਾਸਤ ੇਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਿਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਜਹੜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਭਾਗ-A ਵਿੱਚ 

ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਿ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ-B ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜ ੇ

ਵਕਸੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸ ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਿ  ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਭਾਗ-A ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਿੀ 
ਜਗਹਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਗ-B ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਿਰਵਤਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿਕਲਿਾਂ ਿੇ ਭਾਗ-B ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿ ੇ ਹੋਏ, ਕੰਵਿਊਟਰ ਿਵਹਲਾਂ ਨ ੈੱਟ ਬੈਂਡ 1 ਵਿੱਚ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਿਸੰਿ ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਿੀ ਜਗਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ। 
ਜ ੇਨ ੈੱਟ ਬੈਂਡ 1 ਿੇ ਵਕਸੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸ ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਿ  ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀ ਸਕੂਲ 

ਿੀ ਜਗਹਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੰਵਿਊਟਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿੇ ਨ ੈੱਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲਾਟ ਕਰ ਿੇਿੇਗਾ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਨ ੈੱਟ ਬੈਂਡ 1 ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ 
ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਕੰਵਿਊਟਰ ਨ ੈੱਟ ਬੈਂਡ 2 ਅਤ ੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨ ੈੱਟ ਬੈਂਡ 3 ਵਿਚਲੇ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਚੋਣ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਿਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 
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ਜ ੇਮਾਵਿਆਂ ਨੇ ਵਕਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆ ਰਕਾਰ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਆਿੰਟਨ (SSPA) ਿਰਣਾਲੀ ਤਵਹਤ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 (S1) ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਿੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ1 । 
 

(3) ਪਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸੰਸਖਆ ਸਕਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

 

 ਉ ਕੇਂਿਰੀ ਿੰਡ ਿਰੋਗਰਾਮ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਕੰਵਿਊਟਰ ਿੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਿ ੇਹਨ। 
ਇਹ ਉਸੇ ਆਿੰਟਨ ਬੈਂਡ ਿੇ ਅੰਿਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਿੰਡ ਿੇ ਕਰਮ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ 

ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ  ਾਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਮੰਗ ਉਿਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸੇ ਆਿੰਟਨ ਬੈਂਡ ਿੇ ਅੰਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸੰਵ ਆ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਵਹਲਾ ਸਥਾਨ 

ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਿਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸੰਿਰਭ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਵਨੈੱਜੀ 
ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਿੰਟਨ ਿਰਵਕਵਰਆ ਿੌਰਾਨ, ਹਰੇਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ 

ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਿਾ ਆਿੰਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਆਿੰਟਨ ਿਰਵਕਵਰਆ ਿੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ 

ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਵ ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

  

                                           
1 ਆਿੰਟਨ ਿਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿ ੇਿੌਰਾਨ, ਕੰਵਿਊਟਰ ਸਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ(ਚੋਣਾਂ) ਨੰੂ ਛੱਡ ਿੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਆਂ ਅਗਵਲਆਂ ਵਿਕਲਿਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿੇ) 
ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਚੁਆਇਸ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ (Choice Form) ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗਾ। 
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ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ 

 
(4) ਪਰ ਮਾਸਪਆਂ ਨੰੂ CA ਦੀ ਸਵਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਸਮਲਣਗੇ? 

 

 ਉ ਮੌਜੂਿਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਿਰਾਇਮਰੀ 6 (P6) ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਿੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਿਨ ਚੁਆਇਸ ਆਫ਼ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰਮ (Choice Form) ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 
ਿੁਆਰਾ ਅਿਰੈਲ 2023 ਿੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਮੇਵਕੰਗ ਿਸਤਾਿੇਜ਼। ਮਈ 2023 ਿੇ ਸੁ਼ਰੂ ਤੱਕ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੇ 

ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀਂ EDB ਨੰੂ ਿੂਰਾ Choice Form ਿਾਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।  SSPA 

e-Platform ਉਿਭੋਗਤਾਿਾਂ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਮਾਵਿਆਂ ਲਈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਿੇ  ਾਤੇ ਨੰੂ "iAM Smart+"2  

ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਹ SSPA e-Platform ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਸਿੁਰਿ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਜੇ ਮਾਵਿਆਂ ਨੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ SSPA e-Platform ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ੇਕੋਈ ਿੀ 
ਡੁਿਲੀਕੇਟ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ।  ਹੋਰ ਿੇਰਵਿਆਂ ਿਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ EDB ਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 
ਸਬੰਧਤ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

(5) ਪਰ Choice Form ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਪਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਸਿਆਨ ਸਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

 ਉ ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਾਰੇ ਿਵਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਸਿ ੇਵਿਵਿਅਕ ਿਰਸ਼ਨ, 

ਸੱਵਭਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਆਚਰਣ, ਅਤ ੇਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ, 
ਝੁਕਾਿਾਂ ਅਤ ੇਰੁਚੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਢੁਕਿੀਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ। 

 

Choice Form ਭਾਗ-A ਅਤ ੇਭਾਗ-B ਵਿੱਚ ਿੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਗ-A ਅਿਰਤੀਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿਕਲਿਾਂ ਲਈ, 

ਮਾਿੇ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੇ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣ ਸਕਿੇ 
ਹਨ। ਭਾਗ-B ਿਰਵਤਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਨ ਟ ਤੋਂ ਆਿਣੀ ਿਸੰਿ ਿੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ 

ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤ ੇਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 30 ਵਿਕਲਿਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਗ-A ਵਿੱਚ ਿਰਸਾਏ ਗਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੇ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਵਿੱਚ 

ਸਵਥਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ-B ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ 

ਵਹੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਿੀ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ 

ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਿਧੇਗੀ। 
 
ਜਿੋਂ ਮਾਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਿਕਲਿਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਭਾਗ-A ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਿ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਰੈਲ 2023 

ਿੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਡੀ ਗਈ ਅਿਰਵਤਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿਕਲਿ (Handbook) ਿੇ ਲਈ 

                                           
2  “iAM Smart +" ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿ ੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ “iAM Smart" ਹੋਮਿੇਜ (www.iamsmart.gov.hk)  

(ਚੁਣ:ੋ Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods) 'ਤ ੇਜਾਓ। 

https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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ਹੈਂਡਬੱੁਕ ਨੰੂ ਸੰਿਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਸੂਚੀਆਂ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿੇ EDB ਿੇ ਹੋਮਿੇਜ 

(www.edb.gov.hk) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ: (ਚੁਣੋ: Home > Education System and Policy > 

Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary 

School Places Allocation (SSPA) System) ਜਾਂ EDB ਿਾ 24-ਘੰਟ ੇਸਿੈਚਾਵਲਤ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਿੱੁਛਵਗੱਛ 

ਵਸਸਟਮ 2891 0088 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ (ਚੁਣੋ 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04 (Secondary 

School Places Allocation System: School Lists)) ਫੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ। 
ਜਿ ਮਾਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਿਕਲਿਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਭਾਗ-B ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਿ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿੇ 

ਸਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲੀ ਜਾਲਾਂ ਿੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਿੇ ਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। Choice Form ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਸੰਿਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਧ ਅਿਰੈਲ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
 

(6) ਪਰ ਕੀ ਮਾਸਪਆਂ ਨੰੂ CA ਪੜਾਅ 'ਤੇ Choice Form ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰੂ SSPA 

ਪਰਣਾਲੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ 

ਸਵੈਇਿੱ ਛ ਕ ਸਥਾਨ (DP) ਤੋਂ ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? 

 

 ਉ ਭਾਿੇਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Jockey Club Ti-I College ਸਮੇਤ) ਿੇ DP 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਹੋਿੇ ਜਾ ਨਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਈ 2023 ਿੇ ਸੁ਼ਰੂ ਤੱਕ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ SSPA e-

Platform ਰਾਹੀਂ EDB ਨੰੂ ਭਰੇ ਹੋਏ Choice Form ਨੰੂ ਿਾਿਸ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਿਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ CA 

ਵਿੱਚ ਇੱਕ S1 ਸਥਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਜ ੇਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੁਆਰਾ ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਿੈਇੱਛਤ ਸਥਾਨਾਂ ਿਾਸਤੇ 
ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਵਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ Jockey 

Club Ti-I College ਿੁਆਰਾ ਿਾ ਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਿੇ ਬਾਅਿ 

ਹੀ Choice Form 'ਤੇ ਿਸਤ ਤ ਕਰਨੇ ਿੈਣਗੇ ਅਤ ੇਇਹ ਿਰਸਾਉਣਾ ਿਿੇਗਾ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲੀ ਚੋਣਾਂ 
ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਸਕੂਲ ਿੀ ਿਸੰਿ ਿੇ ਕੁਝ ਵਹਵਸਆਂ ਨੰੂ ਕੱਟ ਵਿਓ। 
 

ਜ ੇਮਾਿੇ ਸਕੂਲ ਿੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿ ੇਅਤੇ Choice Form 'ਤੇ CA ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਿੇ ਆਿਣੇ 
ਇਰਾਿ ੇਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ, ਅਤ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਤਾਂ DP ਿੜਾਅ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਜਗਹ ਵਿੱਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ Jockey Club Ti-I College/ਕਾਲਜ ‘ਤੇ। ਜੇਕਰ ਿਾ ਲਾ ਵਸੱਧੀ ਸਬਵਸਡੀ 
ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜ ੋ ਵਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ SSPA ਵਸਸਟਮ (NDSS secondary 

schools) ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਕੂਲਾਂ ਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 

 

 

https://www.edb.gov.hk/en/index.html
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ਵੰਡ ਬੈਂਡ 

 
(7) ਪਰ ਿੰਡ ਬੈਂਡ ਸਕਵੇਂ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? तिनीहरू केका लागि प्रयोि िरिन्छ? 

 

 ਉ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (IA) ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਿੇ 

ਆਿੰਟਨ ਬੈਂਡ ਿਰਾਿਤ ਹੰੁਿ ੇਹਨ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 5 ਿੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ IA ਨਤੀਜੇ, ਅਤ ੇਅੱਧ-

ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤ ੇP 6 ਿੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੰੂ ਵਮਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਿੇ Pre-Secondary One 

Hong Kong Attainment Test (Pre-S1 HKAT) 2016 ਅਤ ੇ 2018 ਿੇ  ਨਮੂਨੇ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆ ਂਿੇ 

ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਿਾਸਤ ੇਵਜੰਨਹ ਾਂ ਕੋਲ Pre-S1 HKAT 2016 ਜਾਂ 
2018 (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੋਈ ਨਿਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਸਕੂਲ) ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 

ਿਰ  ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਨਮੂਨੇ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੀ ਔਸਤ 

ਨੰੂ ਸਕੇਵਲੰਗ ਿਾਸਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ।   
 

CA ਿੇ ਭਾਗ-A ਅਣ-ਿਰਤੀਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿਕਲਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਆਿੰਟਨ ਲਈ,  ੇਤਰ ਿੇ ਸਾਰੇ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤ ੇਅੰਕ ਮੈਵਰਟ ਿੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱ ੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਫੇਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ 

ਰੂਿ ਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਵ ੱਤ ੇ ਿੇ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵ ੱਤ ੇ ਵਿੱਚ ਿਰਾਇਮਰੀ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਕੱੁਲ ਸੰਵ ਆ ਿਾ 1/3 ਭਾਗ ਹੋਿੇਗਾ। CA ਿੇ ਭਾਗ-B ਿਰਵਤਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿਕਲਿਾਂ ਵਿੱਚ 

ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਆਿੰਟਨ ਿੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਿੇ ਅੰਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਸਕੇਲ 

ਕੀਤ ੇਅੰਕ ਮੈਵਰਟ ਿੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱ ੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਵਫਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਨ ੈੱਟ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਿੰਵਡਆ 

ਜਾਿੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਵਿੱਚ ਿਰਾਇਮਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਕੱੁਲ ਸੰਵ ਆ ਿਾ 1/3 ਵਹੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਿੇਗਾ। 
 

ਹਾਲਾਂਵਕ CA ਿਾ ਭਾਗ-A ਅਣ-ਿਰਤੀਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲੀ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਿਾਸਤ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਆਿੰਟਨ ਿੇ ਕਰਮ 

ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ੱਤ ੇਿੇ ਬੈਂਡਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਿਰ ਨ ੈੱਟ ਬੈਂਡ CA ਿੇ ਭਾਗ-B ਵਿੱਚ ਿਰਵਤਬੰਵਧਤ 

ਸਕੂਲੀ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਿੇ ਆਿੰਟਨ ਿਾਸਤ ੇਹਨ। ਆਿੰਟਨ ਬੈਂਡ P6 ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਅਕਾਿਵਮਕ ਿਰਿਰਸ਼ਨ 

ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਿੂਰਨ ਵਮਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਾਰ ਆਿੰਟਨ ਿੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਿੇ ਿੂਰਾ 
ਹੋਣ ਿੇ ਬਾਅਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਆਿੰਟਨ ਬੈਂਡ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਵ ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
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(8) ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਰਾਸ-ਨੈੈੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 

ਨੈੈੱਟ ਸਵਿੱ ਚ ਉਸਦਾ ਨੈੈੱਟ ਬੈਂਡ ਸਕਵੇਂ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

 ਉ ਕਰਾਸ-ਨ ੈੱਟ ਆਿੰਟਨ ਲਈ ਿਰਿਾਵਨਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲਈ, ਉਸ ਿੇ ਵਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਨ ਟ ਵਿੱਚ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤ ੇ

ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਿੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿੇਂ ਸਕੂਲ ਨ ਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨ ਟ ਬੈਂਡ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕੇ।  ਿੂਜੇ ਸ਼ਬਿਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿੇਂ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਵਿੱਚ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨ ੈੱਟ ਬੈਂਡ ਉਸਿ ੇਵਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਨ ਟ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਰਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। 
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ਸਕੂਲ ਨੈੈੱਟ 

 
(9) ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੈੈੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੈੈੱਟਾਂ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

 ਉ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਿੀਆਂ ਹੱਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਿੇ ਆਿੰਟਨ ਲਈ ਿੂਰੇ  ੇਤਰ ਨੰੂ 18 ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਗ-B ਵਿੱਚ CA ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਿ ੇਹਨ ਜੋ ਵਜਲਹੇ  
ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਥਤ ਹੰੁਿ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਜਵਲਹਆਂ ਵਿੱਚ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਿ ੇਹਨ ਜੋ ਨ ੈੱਟ ਿਾਸਤ ੇਸਕੂਲ ਿਾਸਤੇ ਜਗਹ ਿਰਿਾਨ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਜਵਲਹਆਂ ਵਿਚਲੇ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਵਟਕਾਣੇ ਸਾਲ-ਿਰ-ਸਾਲ ਬਿਲਿੇ ਰਵਹ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਿਾ ਨੀਤੀ ਿੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਿੀਆਂ ਕਰਾਸ-ਨ ੈੱਟ ਆਿੰਟਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, 

ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਥਾਨ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਾ 
ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਉਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੋਂ ਵਜੱਥ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

(10) ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੈੈੱਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

 ਉ ਜਨਤਕ  ੇਤਰ ਿੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਵਿਿਸਥਾ ਿੀ ਯੋਜਨਾ  ੇਤਰ-ਵਿਆਿੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਆਿੰਟਨ ਅਤ ੇਜਨ-ਸੰਵ ਆ ਿੀ ਲਵਹਰ ਨੰੂ ਿੇ ਿੇ 
ਹੋਏ, ਵਜਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੱੁ਼ਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਿੀ ਇੱਕ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਿਤ 

ਿਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਿੀ ਮੰਗ ਅਤੇ 
ਸਿਲਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਿਾ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਉਿਲਬਧਤਾ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਤ ਨ ੈੱਵਟੰਗ 

ਿੈਟਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਿਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਿੀ ਿਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਆਵਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ SSPA ਕਮੇਟੀ (ਹਰੇਕ 

ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਰਤੀਵਨਧਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਿੱਡੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤ ੇ

ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੰਮਤੀਆਂ ਿੇ ਨੁਮਾਇੰਵਿਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ) ਿੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ 
ਿਰਵਕਵਰਆ ਿੌਰਾਨ ਵਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਵਿਵਭੰਨ ਵਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਿਾਂਗੇ। 
 

ਹੋਰਨਾਂ ਵਜਵਲਹਆਂ ਤੋਂ ਿਰਿਾਨ ਕੀਤ ੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲੀ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਿੀ ਸੰਵ ਆ ਮੰਗ ਅਤੇ 
ਸਿਲਾਈ ਿੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਿਰ ਸਾਲ ਬਿਲਿੀ ਰਵਹ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ 

EDB ਿੁਆਰਾ ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਿਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਸਬੰਵਧਤ ਰਾਊਂਡਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨ ੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਿੇ ਿਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ। 
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(11) ਪਰ ਸਫਲ DP ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ (ਨੋਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਸਵਵਸਥਾਵਾਂ) ਨੰੂ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਤਸਹਤ, ਕੀ ਅਪਰੈਲ 

ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CA ਦੇ ਸਬੰਸਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਦਖਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੰੂ 

ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ CA ਪਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਮਾਸਪਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸ ਸਵਿਾਜਨਕ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਅਨ ਸਾਰ ਕਿੱ ਟੇ ਗਏ DP ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ? 

 

 ਉ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਿਰਣਾਲੀ ਿੇ ਤਵਹਤ, ਕੁਝ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੋ ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 
ਆਿਣੀਆਂ ਸਫਲ DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿੀ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆ ਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਮੌਜੂਿਾ SSPA ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਿਵਹਲੀ ਿਸੰਿ ਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਵਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਿੂਜੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਜਗਹਾ ਉਿਲਬਧ ਰਵਹ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕੁਝ ਸਫਲ ਵਬਨ ਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਆਿੰਵਟਤ ਕੀਤੇ ਗਏ DP ਨੰੂ ਛੱਡ ਸਕਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇNDSS secondary schools ਿੁਆਰਾ ਿੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ

ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਫਲ DP ਵਬਨ ਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਿੰਟਨ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਿੀ ਿਰਿਾਨ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਿਾ SSPA ਤੰਤਰ ਿੇ ਤਵਹਤ ਕੁਝ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾ ਿੇਂ ਵਬਨ ਕਾਰਾਂ ਿੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ  ਾਲੀ DP ਨਾਲ ਆਿੰਵਟਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਨੰੂ CA 

ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਅਿਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਿਣੇ ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਸਿੁਰਿਗੀ ਿੇ ਹਿਾਲੇ ਲੈਣ ਲਈ CA ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ

ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਛਾਿਣਾ ਿੈਂਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੰਗ ਸੂਚੀ ਿੇ ਕਰਕੇ ਸਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲੀ 
ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਿੀ ਸੰਵ ਆ ਨੰੂ ਅੱਿਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

(12) ਪਰ ਕਰਾਸ-ਨੈੈੱਟ ਆਵੰਟਨ ਕੀ ਹ?ੈ 

 

 ਉ CA ਿੇ ਭਾਗ-B ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਿੰਡ ਸਕੂਲ ਿੇ ਨ ੈੱਟ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਿਾ 
ਨ ੈੱਟ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧ ਰੱ ਿਾ ਹੈ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਾ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਹੈ 

ਵਜੱਥ ੇਉਹ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ, ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਿਾਸਤਵਿਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਿੇ 

ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਵਧਤ ਸਬੂਤ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਕਰਾਸ-ਨ ੈੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ EDB ਨੰੂ ਸੌਂਿ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਿਰਾਇਮਰੀ 
ਸਕੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਿੀਕ ਸੁ਼ਿਾ ਕਾਿੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ EDB 

ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਨ ੈੱਟ ਆਿੰटਨ ਿਾਸਤ ੇਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, 

ਜ ੋਵਕ ਉਸਿ ੇਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤ ੇਿਾ ਹੈ (ਿੂਜੇ ਸ਼ਬਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਵਜੱਥ ੇਵਬਨ ਕਾਰ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋ ਉਸਿਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਾਂ ਮੱੁ  ਘਰ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੇਂ ਸਕੂਲ ਨ ੈੱਟ ਵਿੱਚ CA 

ਿੇ ਭਾਗ-B ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। 
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(13) ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤ ੇਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਬੰਸਿਤ ਸਬਤੂ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਪਆਂ ਨੰੂ ਸਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਨ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ 

ਕਰਾਸ-ਨੈੈੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ?  

 

 ਉ ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤਾ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਉਸਿਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਮੱੁ  ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਕ ਇੱਕ ਬਸੇਰਾ 
ਸਥਾਨ ਵਜੱਥ ੇ ਵਬਨ ਕਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਿਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਮੱੁ  ਘਰ ਬਣਿਾ ਹੈ।  
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤਾ ਸਬੂਤ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਵਕਰਾਏਿਾਰੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਿਰਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕਰਾਏ, ਜਨਤਕ ਬਸੇਰਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਵਕਰਾਏਿਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਂ ਜਾਂ ਵਕਰਾਏਿਾਰ ਿੇ ਵਕਰਾਇਆ ਕਾਰਡਾਂ, ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਬੱਲਾਂ, ਅਤ ੇ

ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਵਟਵਲਟੀ ਕੰਿਨੀਆਂ ਿੇ ਵਬੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ Towngas, Hong Kong Electric 

Company Limited, Water Supplies Department, ਆਵਿ। ਹੋਰ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੈਂਕ 

ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤ ੇਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਬੱਲ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।  ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਾਿੇ (ਿੂਜੇ ਸ਼ਬਿਾਂ 
ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ) ਿਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਿਤਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤਾ ਸਬੂਤ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਵਿਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
 

(14) ਪਰ ਜੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਸ-ਨੈੈੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦ ੋਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ DP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਸ-ਨੈੈੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ 
DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪਆ ਂਨੰੂ CA ਪੜਾਅ 'ਤੇ Choice 

Form ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? 

 

 ਉ ਮੌਜ਼ੂਿਾ SSPA ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਿੇ ਤਵਹਤ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿੋਨੋਂ  DP ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਰੱਿ 

ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰਾਸ-ਨ ੈੱਟ ਆਿੰਟਨ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿੀ ਲੋੜ ਿੈਂਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਿਣੀ ਇਕ ਜਾਂ ਿੋਿੇਂ DP ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਆਿਣੀ ਕਰਾਸ ਨ ੈੱਟ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੱਿ ਕਰ ਵਿੱਤਾ 
ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਿਿਸਥਾ ਤਵਹਤ ਸਫਲ ਵਬਨ ਕਾਰਾਂ ਿਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਬੰਧਤ DP ਆਿਣੇ ਆਿ ਰੱਿ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੁਆਰਾ ਿੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਸਾਰੇ DP ਕਰਾਸ-ਨ ੈੱਟ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਕਾਰਨ ਰੱਿ ਕਰ ਵਿੱਤ ੇਜਾਂਿ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਵਧਤ ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ Choice 

Form ਭਰਨਾ ਿਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਬੱਚੇ CA ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਿੇ Choice 

Form 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿਕਲਿ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿੀ NDSS 

secondary schools ਿੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਿੀ ਜਗਹਾ ਿੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਿਤ ਆਿੰਟਨ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਿੀ ਜਗਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਆਿੰਟਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਵਸੱਵ ਆ ਵਬਊਰੋ 

ਸਤੰਬਰ 2022 


