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 2023/2021 سیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن سسٹم
 (لیں میں داخےل ےک   1میں سیکنڈری  2023ر )ستمب

 اکثر پوچھے گیے سواالت 
 

ل ایلوکیشن  طریق کار کا   سینثر
 

 ( کے معیارات کیا ہیں؟CAسینٹرل ایلوکیشن )

 

 (1) سوال

CA  کی بنیاد طالب علم کے ایلوکیشن بینڈ، اسکولز کے لیے والدین کے انتخاب اور بے ترتیب نمبر پر

( کی جانب سے EDBکے تفویضی طریقہ ہائے کار کے لیے، والدین ایجوکیشن بیورو ) CAہوتی ہے۔ 

لیے نوٹس" سے رجوع میں تقسیم کردہ "سینٹرل ایلوکیشن کے حوالے سے والدین کے  2023اپریل -وسط

 کر سکتے ہیں۔

 

  جواب

CA کے لیے مختص کرنے طریقہ کار کیا ہے؟ 

  

 (2) سوال

میں تمام طلباء  Aمیں غیر محدود اسکول کے انتخاب پر پہلے کارروائی کی جاتی ہے۔ حصہ  Aحصہ 

پر  میں محدود اسکول کے انتخاب Bکے اسکول کے انتخاب پر کارروائی کے بعد ہی، کمپیوٹر حصہ 

 کارروائی کرنا شروع کرے گا۔

 

میں غیر محدود اسکول کے انتخاب پر کارروائی کرتے وقت، کمپیوٹر سب سے پہلے ٹیریٹری  Aحصہ 

میں طلباء کو اسکول کی جگہیں ان کے اسکول کے انتخاب کی ترجیح کے مطابق تفویض کرے  1بینڈ 

اور آخر میں  2د، کمپیوٹر ٹیریٹری بینڈ گا۔ ان تمام طلباء کے اسکول کے انتخاب کی اسکریننگ کے بع

کے طلباء کے اسکول کے انتخاب پر کارروائی کرنے کے لیے اسی طریقہ کار پر عمل  3ٹیریٹری بینڈ 

میں جگہ تفویض  نہیں کی  Bمیں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب طلباء کو حصہ  Aکرے گا۔ حصہ 

گہ تفویض نہیں کی جاتی ہے جب کہ اس میں اسکول کی ج Aجائے گی۔ اگر کسی طالب علم کو حصہ 

میں  Bلڑکا/لڑکی کے اسکول کے تمام انتخاب ختم ہو جائیں تو اس کے بعد، اس لڑکا/لڑکی کو حصہ 

 جگہ تفویض کی جائے گی۔

 

 1میں محدود اسکول کے انتخاب پر کارروائی کرتے وقت، کمپیوٹر سب سے پہلے نیٹ بینڈ  Bحصہ 

انتخاب کی ترجیح کی ترتیب کے مطابق اسکول کی جگہیں تفویض میں طلباء کو ان کے اسکول کے 

میں کسی طالب علم کو اسکول کی جگہ االٹ نہیں کی جا سکتی ہے یہاں تک کہ  1کرے گا۔ اگر نیٹ بینڈ 

اس کے اسکول کے تمام انتخاب ختم ہونے کے بعد، کمپیوٹر اسے اسکول کے نیٹ میں باقی جگہوں سے 

کے تمام طلباء کو اسکول کی جگہیں تفویض کرنے کے بعد، کمپیوٹر  1ینڈ جگہ تفویض کرے گا۔ نیٹ ب

میں طلباء کے انتخاب پر کارروائی کرنے کے لیے اسی طریقہ کار  3اور آخر میں نیٹ بینڈ  2نیٹ بینڈ 

 پر عمل کرے گا۔

 

ری اگر والدین نے ایک سیکنڈری اسکول کا انتخاب کیا ہے جو اس تفویضی دور میں آخر کار سیکنڈ

( جگہوں کی پیشکش نہیں کرے گا تو، اس S1)1( کے تحت سیکنڈریSSPAاسکول پلیسز ایلوکیشن )

 ۔1اسکول کے انتخاب پر کارروائی نہیں کی جائے گی

 

  جواب

 بے ترتیب نمبر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

  

 (3) سوال

نمبر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کا  سینٹرل ایلوکیشن پروگرام چالنے سے پہلے کمپیوٹر کے ذریعے بے ترتیب

استعمال ایک ہی ایلوکیشن بینڈ کے اندر طلباء کی تفویض کی ترتیب کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ 

اگر کسی مخصوص سیکنڈری اسکول کے اسکول کی جگہوں کی طلب رسد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو، 

کھنے والے طالب علم کو پہلے جگہ تفویض کی اسی ایلوکیشن بینڈ کے اندر ایک چھوٹا بے ترتیب نمبر ر

جائے گی۔ بے ترتیب نمبر کا طالب علم کے حوالہ نمبر یا طالب علم کے ذاتی ڈیٹا سے کوئی تعلق نہیں 

ہے۔ تفویض کرنے کے عمل کے دوران، ہر طالب علم کو صرف ایک بے ترتیب نمبر تفویض کیا جائے 

 ونے کے بعد برقرار نہیں رکھا جائے گا۔گا۔بے ترتیب نمبر تفویضی طریقہ کار مکمل ہ

  جواب

 

                                           
چوائس آف اسکولز  1سیکنڈری  اور گا دے حذف کر کو انتخاب)انتخابات( کے اسکول متعلقہ کمپیوٹر دوران، کے کار ریقہتفویضی ط  1

 ( میں اگلے اسکول کے انتخابات )اگر کوئی ہوں( کی طرف بڑھ جائے گا۔Choice Formفارم )
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 سینٹرل ایلوکیشن میں انتخاب سازی کی مشق

 
 کے لیے انتخابی دستاویزات کب حاصل کریں گے؟ CAوالدین 

 

 (4) سوال

6 (P6 طلباء کے موجودہ سائیکل والدین کو سیکنڈری ون چوائس آف سکولز فارم )Choice Form) )

میں  2023اپنے بچوں کے پرائمری سکولوں کے ذریعے وسط اپریل  دستاویزاتاور متعلقہ انتخابی 

کے اوائل تک اپنے بچوں کے پرائمری اسکولز کی طرف سے  2023موصول ہوں گے۔ والدین کو مئی 

کے صارفین کے طور  SSPA e-Platform کو واپس کرنا چاہیے۔ Choice Form  EDBمکمل شدہ

کے ساتھ وابستہ رکھنے والے والدین، کاغذی   iAM Smart"2"+پر مندرج اور اپنے اکاؤنٹ کو 

درخواست جمع کرانے کا انتخاب  CAکے ذریعے   SSPA e-Platformدرخواست فارم کے عالوہ، 

کر سکتے ہیں۔ اگر والدین نے اپنے بچے کے پرائمری اسکول میں کاغذی درخواست فارم جمع کرایا 

ے ذریعے دہری درخواستیں جمع نہ کرائیں، اور اس کے ک SSPA e-Platformہے تو، براہ مہربانی 

کی ویب سائٹ اور متعلقہ دستاویزات میں مقررہ  EDBمزید تفصیالت کا اعالن برعکس بھی نہ کریں۔

 وقت پر کیا جائے گا۔

 

  جواب

 بھرتے وقت والدین کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟  Choice Form چو

 

 (5) سوال

کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، مثالً اس کا تعلیمی فلسفہ، ثقافت، مذہب، طبقاتی والدین کو اسکول 

ڈھانچہ، نشوونما اور کام کے امور، اور اپنے بچوں کی صالحیتوں، جھکاؤ اور دلچسپیوں پر غور کرنا 

 چاہیے تاکہ اسکول کا مناسب انتخاب کیا جا سکے۔

 

 Choice Form  کو حصہA  اور حصہB  میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصہA  کے غیر محدود اسکول

کے انتخاب کے لیے، والدین زیادہ سے زیادہ کسی بھی اسکول نیٹ، بشمول اپنے بچوں کے نیٹ کے 

کے محدود اسکولز  Bجہاں تک حصہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسکولز سے، تین سیکنڈری اسکولز  

تو، والدین کو چاہیے کہ وہ اس نیٹ سے اسکولز کو پُر کریں جس سے ان کے  کے انتخاب کا تعلق ہے

انتخابات کو پُر کریں۔ اگر انہوں نے  30بچے ان کی ترجیحاً تعلق رکھتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو 

میں جن سیکنڈری اسکولز کی نشاندہی کی ہے وہ بھی ان کے بچوں کے اسکول نیٹ میں  Aحصہ 

میں شامل کر سکتے ہیں۔ تاہم، والدین کو ایک ہی حصے میں  Bان اسکولز کو حصہ موجود ہیں تو، وہ 

ایک ہی اسکول کا بار بار انتخاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کے بچوں کو ان اسکولز کی 

 تفویض کے موقع  کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو گا۔

 

کے وسط میں  2023لیں تو، انہیں اپریل مکمل کر  Aجب والدین اسکول کے انتخاب کے ساتھ حصہ 

( سے Handbookپرائمری اسکولز میں تقسیم شدہ ہینڈ بک برائے غیر محدود اسکول کے انتخاب )

ب ( بھی مالحظہ کر سکتے ہیں )منتخwww.edb.gov.hkکا ہوم پیج ) EDBرجوع کرنا چاہیے۔ والدین 

 Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Educationکریں: 

> School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) 

System )یا EDB  پر کال  2891 0088سسٹم کے نمبر  یفون انکوائر یلیٹ یٹکگھنٹے آٹوم 24کے

 5 (Fax Services) > 04 (Secondary School Places < (English) 2 یں)دبائ یںکر

Allocation System: School Listsجب  ۔یںحاصل کر پائ یںفہرست یعےکے ذر یکس(( تاکہ ف

مکمل کر لیں تو، انہیں چاہیے کہ وہ اسکول نیٹ کی  Bوالدین اسکول کے انتخاب کے ساتھ حصہ 

 Choiceچ  جس سے ان کے بچے تعلق رکھتے ہیں۔سیکنڈری اسکول فہرستوں سے رجوع کریں 

 ormsF کے ساتھ، سیکنڈری اسکول کی فہرستیں رجوع کے لیے والدین کو اپریل کے وسط میں

 حوالے  کی جاتی ہیں۔

 

 

  جواب

  

                                           
2+" iAM Smart"براہ مہربانی لیے، کے تفصیالت کی رجسٹریشن" Smart iAM" جائیں پر پیج ہوم 

(https://www.iamsmart.gov.hk) (ہوم :کریں منتخب" iAM Smart> " طریقے کے رجسٹریشن  <رجسٹریشن)۔ 

https://www.edb.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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کو مکمل کریں اگر   Choice Formمرحلے میں  CAکیا والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 

سسٹم میں شریک سیکنڈری اسکولز )شریک سیکنڈری اسکولز( کی جانب  SSPAان کے بچوں کو 

 ( کے کامیاب درخواست دہندگان کے طور پر اطالع موصول ہوئی ہو؟DPسے صوابدیدی جگہوں )

 

 (6) سوال

 DP( کے  Jockey Club Ti-I Collegeچاہے طالب علموں نے شریک سیکنڈری اسکول )بشمول

 SSPA e-Platformتک پرائمری اسکولز یا  2023کے لیے درخواست دی ہو یا نہیں، انہیں اوائل مئی 

۔ یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ واپس کرنا ہو گا  Choice Formمکمل شدہ کو EDBکے ذریعے 

 S1میں  CAتو، پھر بھی انہیں اگر وہ ان اسکولز میں اپنی درخواست دینے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں 

 جگہ تفویض کی جائے گی۔

 

اگر والدین کو صوابدیدی جگہیں کے لیے کامیاب فہرستوں میں ان کے بچوں کے شامل ہونے کے 

 Jockeyبارے میں شریک سیکنڈری اسکولز کی طرف سے مطلع کیا گیا ہے یا ان کے بچوں کو 

Club Ti-I College  تو، انہیں صرف رابطہ معلومات پُر کرنے کے بعد کے ذریعے داخلہ دیا گیا ہے

Choice Form   پر  س بات کی نشاندہی کرنے کے لیے دستخط کرنا ہوں گے کہ انہیں اسکول کے

 انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

 

میں شرکت نہ کرنے  CAمیں   Choice Formاگر والدین اسکول کا کوئی انتخاب نہیں کرتے ہیں۔اور 

مرحلے پر اسکول کی جگہ تفویض کی گئی  DPہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، اور طلباء کو نہ تو کا اپنا اراد

ڈائریکٹ سبسڈی اسکیم سیکنڈری اسکولز / Jockey Club Ti-I Collegeہو، اور نہ ہی ان 

 NDSSسسٹم ) SSPAداخل ہوں جو   (Direct Subsidy Scheme secondary schools)میں

secondary schoolsکت نہ کر رہے ہوں تو، طلباء کو متعین شدہ تفویضی طریق کار کے ( میں شر

 مطابق اسکول کی جگہیں تفویض کی جائیں گی۔

 

  جواب
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 ایلوکیشن بینڈز
 

 ایلوکیشن بینڈز کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟

  

 (7) سوال

کے مطابق ان کے ایلوکیشن بینڈز ملتے ہیں۔  ( کے نتائجIAطلباء کو ان کے سکیلڈ انٹرنل اسیسمنٹ )

کے آخر  P6کے آخر میں، اور دونوں سال کے وسط میں اور  5کے نتائج پرائمری  IAطلباء کے 

کے پری سیکنڈری ون  2018اور  2016میں معیار کے لیے جانچیں جائیں گے، اور اسکول کے 

کے نمونے کے نتائج کی اوسط سے ماپے جائیں  (Pre-S1 HKAT) ہانگ کانگ کے اٹینٹمنٹ ٹیسٹ

کے نمونے کے نتائج  2018یا  2016سال  Pre-S1 HKATگے۔ ان اسکولز کے لیے جن کے پاس 

نہیں ہیں )مثالً ایک نیا شریک اسکول( ہو تو، تمام شریک پرائمری اسکولز جو ایک ہی اسکول نیٹ 

کی اوسط جو کہ کسی مخصوص سال میں کے ہوں جو کہ ٹیسٹ میں شامل ہیں کے نمونے کے نتائج 

 ہو، کی بنیاد پر بطور معیار استعمال ہوں گے۔

 

کے غیر محدود اسکول چوائسز میں اسکول کی جگہیں تفویض کرنے کے لیے،  CAمیں  Aحصہ 

عالقے میں تمام طلباء کے سکیل کردہ نمبروں کو میرٹ کی ترتیب میں رکھا جائے گا۔ پھر طلباء کو 

ین ٹیریٹری بینڈز میں تقسیم کیا جائے گا، جو ہر ایک عالقے میں پرائمری طلباء کی یکساں طور پر ت

کے محدود اسکول چوائسز میں اسکول  CAمیں  Bپر مشتمل ہو گا۔ جہاں تک حصہ  3/1کل تعداد کا 

کی جگہوں کی تفویض کا تعلق ہے تو، ایک ہی اسکول کے نیٹ کے اندر تمام طلباء کے سکیل کردہ 

میرٹ کی ترتیب میں رکھا جائے گا۔ پھر طلباء کو یکساں طور پر تین نیٹ بینڈز میں تقسیم نمبرز کو 

 پر مشتمل ہو گا۔ 3/1کیا جائے گا، جو ہر ایک اسکول نیٹ میں پرائمری طلباء کی کل تعداد کا 

 

میں غیر محدود اسکول کی جگہوں کے لیے طالب  Aکے حصہ  CAجبکہ ٹیریٹری بینڈ کا استعمال 

 Bکے حصہ  CAے تفویض کرنے کی ترتیب کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نیٹ بینڈ علم ک

طلباء کی تعلیمی  P6میں اسکول کی محدود جگہوں کی تفویض کرنے کے لیے ہے۔ ایلوکیشن بینڈ 

کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک مکمل معیار نہیں ہے، اور تفویضی طریقہ کار مکمل ہونے 

 دی طلباء کے ایلوکیشن بینڈ کو برقرار نہیں رکھا جائے گا۔کے بعد انفرا

 

  جواب

اگر کسی طالب علم کے لیے کراس نیٹ تفویض کرنے کی منظوری دی جاتی ہے تو، نئے اسکول 

 نیٹ میں اس کے نیٹ بینڈ کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟

 

 (8) سوال

 یعن  اس لڑکا/لڑیک ےک اپن   لڑکا/لڑیک ےکاس  ،کراس نیٹ ایلوکیشن ےک لیے منظور شدہ طالب علم ےک لیے 
وں کا موازنہ نیے اسکول نیٹ میے   اسکیل کردہ نمبر

اصل اسکول نیٹ میے اسکول میے حاصل کیے ہوئے
وں ےس کیا جائے گا تاکہ  ےس تعلق نیٹ بینڈ  تعیے  ہو سےک کہ وہ لڑکا/لڑیک کسطلباء ےک اسکیل کردہ نمبر

، نیے اسکول نیٹ میے طالب علم کا نیٹ بینڈ اس ےک اصل اسکول ۔ دیگر الفاظ رکھتا یا رکھنی ہ   میے
۔  نیٹ میے موجود نیٹ بینڈ ےس مختلف ہو سکتا ہ 

  جواب
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 سکول نیٹا
 

 اسکول نیٹ کیا ہے؟ سیکنڈری اسکول نیٹ کی حد بندی کیسے کی جاتی ہے؟

 

 (9) سوال

 18ضلعی انتظامیہ کی حدود کے مطابق، پورے عالقے کو اسکول کی جگہوں کی االٹمنٹ کے لیے 

اسکول نیٹ کے ذریعے کیا  CAمیں  Bسیکنڈری اسکول نیٹ میں تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ حصہ 

جاتا ہے۔ ہر اسکول نیٹ میں شریک تمام پرائمری اور سیکنڈری اسکول شامل ہیں جو جسمانی طور 

میں واقع ہیں اور دوسرے اضالع میں متعدد مختلف قسم کے سیکنڈری اسکول جو نیٹ کے پر ضلع 

لیے اسکول کی جگہیں فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے اضالع کے سیکنڈری اسکولز اور اسکولز کی 

جگہیں سال بہ سال مختلف ہو سکتی ہیں۔ موجودہ پالیسی کے مطابق، ان طلباء کے عالوہ جن کی 

نے کی درخواستیں منظور کی گئی ہیں، اصولی طور پر، سیکنڈری اسکول نیٹ کراس نیٹ تفویض کر

جس سے طالب علم کا تعلق ہے اس کا تعین طالب علم کے پرائمری اسکول کے جسمانی مقام سے 

 ہوتا ہے، نہ کہ اس ضلع سے جہاں طالب علم رہتا ہے.

 

  جواب

 اسکول کے نیٹس کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے؟

 

 (10) سوال

پبلک سیکٹر سیکنڈری اسکول کی جگہوں کی فراہمی کا منصوبہ پورے عالقے کی بنیاد پر بنایا جاتا 

ہے۔ اسکول نیٹس اور آبادیاتی نقل و حرکت کے مابین سیکنڈری اسکولز کی غیر مساوی تقسیم کے 

پیش نظر، جب کسی ضلع میں اسکول کی جگہوں کی کمی ہوتی ہے تو نیٹنگ کے انتظامات کرنا 

ک طویل عرصے سے قائم کردہ عمل ہے۔ جن عوامل پر غور کیا جائے گا ان میں ہر ضلع میں ای

اسکول کی جگہوں کی طلب اور رسد، اسکولز کی جگہوں اور دستیابی کے ساتھ ساتھ اسکول نیٹ 

کے درمیان نقل و حمل کے ذرائع تک رسائی، اور نیٹنگ کا قائم کردہ پیٹرن وغیرہ شامل ہیں۔ ہم، 

SSPA یٹی )ممبران جن میں ہر اسکول نیٹ سے سیکنڈری/پرائمری اسکول کے نمائندے اور بڑے کم

سیکنڈری اور پرائمری اسکول کونسلز کے نمائندے شامل ہوں( کے ساتھ مشاورت کے بعد، پورے 

 عمل میں جہاں تک ممکن ہوا مختلف شراکت داروں کی ضروریات کے درمیان توازن قائم کریں گے۔ 

 

دیگر اضالع سے فراہم کردہ سیکنڈری اسکولز اور اسکول کی جگہوں کی تعداد طلب اور رسد کی 

صورتحال کے مطابق سال بہ سال مختلف ہو سکتی ہے۔ والدین کو متعلقہ دور کے لیے نیٹنگ کے 

کے ذریعے ہر سال تقسیم کی جانے والی سیکنڈری اسکول کی فہرستوں  EDBانتظامات کے لیے 

 نا چاہیے۔سے رجوع کر

 

  جواب

 CAدرخواست دہندگان کو مطلع کرنے کے انتظامات )اطالعی انتظامات( کے تحت ، کیا  DPکامیاب 

کی متعلقہ دستاویزات  CAکی متعلقہ دستاویزات میں دکھائے گئے اسکول کے جگہوں کی تعداد 

ے انتخاب کی میں ظاہر ہوں گی جو کہ اپریل سے شروع ہوتا ہے، جس میں، والدین کے اسکولز ک

 کی تعداد کے مطابق کٹوتی کر کے اپڈیٹ کیا جائے گا؟ DPسہولت کے لیے پیش کردہ 

 

 (11) سوال

 DPاطالعی انتظامات کے تحت، بعض طلباء دو شریک سیکنڈری اسکولز سے اپنی کامیاب 

طریق کے مطابق  SSPAدرخواستوں کی اطالعات وصول کر سکتے ہیں اور انہیں آخر کار موجودہ 

ان کی پہلی پسند کے اسکولز میں تفویض کیا جائے گا، جس سے ایک اسکول کی جگہ دستیاب ہو 

کو چھوڑ سکتے  DPپائے گی۔ اس کے عالوہ، بعض کامیاب درخواست دہندگان اپنے لیے تفویض شدہ 

ی جانب سے پیش کردہ جگہوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ ان ک secondary schools  NDSSہیں اور

 SSPAدرخواست دہندگان کے لیے تفویض جگہیں بھی دستیاب کر دی جائیں گی۔ موجودہ  DPکامیاب 

کے ساتھ ریزرو درخواست دہندگان کی  DPطریق کے تحت، بعض طلباء کو ان غیر استعمال شدہ 

کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ لہذا،  CAفویض کی جا سکتی ہے اور باقی جگہیں حیثیت میں جگہ ت

CA  سے متعلق دستاویزات کو اپریل میں والدین میں تقسیم کرنے کے لیے مارچ میں پرنٹ کرنا ہو

 گا۔ 

 

  جواب
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 کراس نیٹ ایلوکیشن کیا ہے؟

 

 (12) سوال

CA  کے حصہB  کے لیے اسکول کی جگہوں کی االٹمنٹ اسکول نیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے اور

اسکول نیٹ جس سے طالب علم کا تعلق ہے اصولی طور پر اس پرائمری اسکول کا اسکول نیٹ ہوتا 

خاص وجوہات کے ساتھ، ایک حقیقی ضرورت ہو  ہے جس میں وہ لڑکا/لڑکی زیر تعلیم رہے۔ اگر

کو اس پرائمری اسکول کے ذریعے متعلقہ ثبوتی  EDBتبدیل کرنے کے لیے، والدین تو، اسکول نیٹ 

دستاویزات کے ساتھ کراس نیٹ ایلوکیشن کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں جہاں ان کا بچہ 

اوائل مارچ سے قبل پڑھ رہا ہے۔ پرائمری اسکول مزید کارروائی کے لیے درخواست کی دستاویزات 

کو بھیجے گا۔ اگر طالب علم کو اسکول نیٹ کے لیے کراس نیٹ  EDBشدہ کاپیاں کی تمام تصدیق 

تفویض کرنے کی منظوری دی جاتی ہے جس سے اس کا ہانگ کانگ کا رہائشی پتہ )یعنی رہائشی 

جگہ جہاں درخواست دہندہ طالب علم رہتا یا رہتی ہو اور جو اس لڑکا/لڑکی کا واحد یا مرکزی گھر 

 میں حصہ لے گا یا لے گی۔ Bکے حصہ  CA، وہ لڑکا/لڑکی نئے اسکول نیٹ میں ہو( متعلقہ ہو تو

 

  جواب

درخواست دینے والے طالب علم کے رہائشی پتے کا اعالن کرتے وقت والدین کو کن باتوں کا خیال 

رکھنا چاہیے اور اگر وہ کراس نیٹ ایلوکیشن کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو وہ کیا متعلقہ 

 دستاویزات فراہم کریں؟ثبوت 

 

 (13) سوال

والدین کو نوٹ کرنا چاہنے کہ درخواست دین  واےل طالب علم کا رہائشی پتہ ہانگ کانگ میے اس کا واحد 
، یعن  وہ رہائش گاہ جہاں درخواست گزار طالب علم رہتا ہ  اور جو  مرکزییا   پتہ ہونا چاہنے

رہائشی
دستاویزات  پنی ےک لیے ثبوتی رہائشی قابل قبول ۔ ہانگ کانگ ےک و کا واحد یا مرکزی گھر ہ  لڑکا/لڑیک اس

میے مہر لگا ہوا کرایہ داری کا معاہدہ، نرخوں اور/یا حکومنی کرایہ ےک لیے ڈیمانڈ نوٹ، کرایہ داری کا 
معاہدہ یا عوایم ہاؤسنگ اتھارٹبے  یک طرف ےس جاری کردہ کرایہ دار کا کرایہ کارڈ، رہائشی ٹییل فون بل، 

 ,.Towngas, Hong Kong Electric Company Ltdمختلف یوٹیلینی کمپنیوں ےک بل، جیےس  اور 

Water Supplies Department ہ۔ دیگر دستاویزات جیسا کہ بینک اسٹیٹمنٹس اور موبائل فون وغبے
۔ اس ےک عالوہ، ہانگ کانگ ےک رہائشی  ز ےک بل

ے
ن دستاویز پر والدی پتہ یک ثبوتی قبول نہیے کیے جائیے ےک

۔مرسل الیہکا نام اور پتہ )یعن   وری ہ   ( کا پرنٹ ہونا ض 
 

  جواب

اگر طلباء نے کراس نیٹ ایلوکیشن کے لیے درخواست دینے سے پہلے ایک یا دو سیکنڈری اسکولز 

 DPکے لیے درخواست دی ہے، اور اپنی کراس نیٹ درخواست کی وجہ سے اپنی  DPمیں 

پُر  Choice Formمرحلے پر چو CAدرخواستیں منسوخ کر دی ہوں تو، کیا ان کے والدین کو 

 کرنا ہو گا؟

 

 (14) سوال

درخواستوں کو منسوخ کر سکتے  DP دونوں یا یکا یکے تحت، طلباء اپن یقطر SSPA موجودہ

 یکا یضرورت ہو۔ اگر انہوں نے اپن یک ینےدرخواست د یےکے ل یلوکیشنا یٹکراس ن یںاگر انہ یںہ

 یںہو، چاہے انہ یاوجہ سے منسوخ کر د یدرخواست ک یٹکراس ن یدرخواستوں کو اپن DP دونوں یا

 DP ہو تو، متعلقہ یاگ یادرخواست دہندگان کے طور پر مطلع ک یابانتظامات کے تحت کام یاطالع

 DP کردہ تمام یشطرف سے پ یاسکولز ک یکنڈریس یک۔ اگر شریخود بخود منسوخ ہو جائے گ

 Choice Form کو  ینگئے ہوں تو، متعلقہ والد یےوجہ سے منسوخ کر د یدرخواست ک یٹکراس ن

پر  Choice Form  ین۔ اگر متعلقہ والدیںحصہ لے سک یںم CA کے بچے انبھرنا ہو گا تاکہ 

 NDSS secondary schools یاور متعلقہ طلباء کو کس یںکرتے ہ یںانتخاب نہ یاسکول کا کوئ

کار کے مطابق  یقطر یضیہو تو، متعلقہ طلباء کو طے شدہ تفو ینہ ک یشکشپ یجگہ ک ینے اسکول ک

 ۔یجائے گ یکر د یضجگہ تفو یاسکول ک

  جواب
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