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Sistema ng Alokasyon ng Mga Lugar sa Sekundaryang Paaralan 2021/2023 

(Para sa Admisyon sa Sekondarya 1 sa Setyembre 2023) 

Mga Madalas na Katanungan 

Mga Lugar na Pagpapasyahan 
 

(1) T Ano ang mga Lugar na Pagpapasyahan (DP)? 
 

 S Ang DP ay mga lugar sa Sekondarya 1 (S1) na inilaan ng mga paaralang sekondarya 

para sa admisyon ng mga mag-aaral sa kanilang sariling paghuhusga. Ang mga 

pamahalaan, may suporta at caput na sekondaryang paaralan ay maaaring 

magreserba nang hindi hihigit sa 30%, at ang Direct Subsidy Scheme (DSS) na 

sekondarayang paaralan na kasali sa Sistema ng Alokasyon ng Mga Lugar sa 

Sekundaryang Paaralan (SSPA) ay maaaring magreserba nang higit sa 30% ng 

kanilang lugar sa S1 bilang DP. 
 

(2) T Ano ang proseso ng pag-aplay para sa isang DP?  
 

 S Ang panahon ng aplikasyon ng DP para sa siklong ito ay mula 3 Enero (Martes) 

hanggang 17 Enero 2023 (Martes). Lahat ng sekondaryang paaralang kabilang sa 

Sistema ng SSPA (mga kalahok na sekondaryong paaralan) ay tumatanggap ng mga 

aplikasyon sa loob ng parehong panahon. 
 

Ang mga magulang ng mga kalahok na mag-aaral ng Primarya 6 (P6) ng 

kasalukuyang siklo ay makakatanggap ng dalawang kopya ng Application Form 

para sa Secondary One Discretionary Place sa pamamagitan ng mga paaralang 

primarya ng kanilang mga anak sa unang bahagi ng Disyembre 2022. Ang mga mag-

aaral na hindi nag-aaral sa mga kabilang na primaryang paaralan ay maaaring 

makakuha ng mga Application Form mula sa Seksyon ng Alokasyon ng Mga Lugar 

sa Paaralan ng Kagawaran ng Edukasyon (EDB) (Address: Office 2, 2/F, Manulife 

Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon; Tel: 2832 7740 at   

2832 7700), oras ng opisina mula 6 Disyembre 2022 hanggang 17 Enero 2023. 
 

Dagdag pa, kaugnay sa estratehiyang “Smart Government”, ang EDB ay 

magpapatuapd ng malawakang digitalisasyon ng admisyon sa S1 nang payugto-

yugto mula 2023. Para sa mga magulang na nakarehistro bilang user sa SSPA     

e-Platform at ikinabit ang kanilang account sa “iAM Smart+”1, maliban sa papel na 

Application Form, maaari bilang piliin na ipasa ang aplikasyon sa DP sa 

pamamagitan ng SSPA e-Platform. Iaanunsiyo ang karagdagang detalye sa website 

ng EDB at mga kaugnay na dokumento sa tamang panahon.  
 

Tungkol sa mga listahan ng mga kalahok na sekondaryang paaralan, ang mga 

magulang ay maaaring sumangguni sa Handbook ng Aplikasyon para sa mga Lugar 

na pagpapasyahan sa Secondary One (Handbook) na ipinamahagi sa mga paaralan 

primarya noong unang bahagi ng Disyembre 2022. Maaari ring bisitahin ng mga 

magulang ang Homepage ng EDB (www.edb.gov.hk) (Piliin ang: Home > Education 

System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation 

Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) upang i-download 

ang Mga Listahan o tawagan ang 24 na oras na Awtomatikong Sistema ng 

Pagtatanong sa Telepono ng EDB sa 2891 0088 (Pindutin ang 2 (Ingles)＞5 (Mga 

Serbisyo sa Fax)＞04 (Sistema ng Alokasyon sa Lugar para sa Mga Sekundaryang 

Paaralan)) upang makuha ang Mga Listahan sa pamamagitan ng fax. 

                                         
1 Para sa detalye sa rehistrasyon sa “iAM Smart+” registration, mangyaring bumisita sa Homepage ng “iAM Smart” 

(www.iamsmart.gov.hk) (Piliin ang: Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods). 

 

https://www.edb.gov.hk/en/
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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(3) T Ilang paaralang sekondarya ang maaaring i-apply ng mga magulang para sa 

kanilang anak sa yugto ng DP? Ano ang resulta ng paggawa ng aplikasyon para 

sa DP sa higit sa dalawang kalahok na paaralang sekondarya?   

 

 S Ang aplikasyon sa DP ay hindi napapailalim sa paghihigpit sa mga distrito. Ang mga 

magulang ay maaaring mag-aplay sa hindi hihigit sa dalawang kalahok na 

paaaralang sekondarya, kung hindi ang tiyansa ng kanilang anak na makakuha ng 

DP ay mawawala. Dapat tandaan ng mga magulang na kapag sila ay nag-aplay sa 

higit sa dalawang kalahok na paaralang sekondaryang para sa DP, balewalain ang 

aplikasyon sa papel o sa pamamagitan ng SSPA e-Platform, ang tiyansa ng kanilang 

anak na makakuha ng DP ay mawawala.  

 

Sa dalawang Application Form na natanggap ng mag-aaral/magulang, ang isa ay 

nagdadala ng Pagkakasunud-sunod na Gustong Paaralan 1 at ang isa ay nagdadala 

ng Pagkakasunud-sunod na Gustong Paaralan 2. Ang Pagkakasunud-sunod na 

Gustong Paaralan 1 ay nangangahulugang ang unang pagpipilian ng mag-aaral at 

ang Pagkakasunud-sunod na Gustong Paaralan 2 ay nangangahulugang ang 

pangalawang pagpipilian ng mag-aaral. Ayon sa natatanging numero ng aplikasyon 

na taglay ng bawat Application Form, ang EDB ay sisiguraduhin na ang una at 

pangalawang pagpipilian ng bawat mag-aaral (papel na Application Form at 

aplikasyon sa pamamagitan ng SSPA e-Platform ay may parehong numero ng 

aplikasyon para sa mga aplikasyon na may parehong pagkakasunud-sunod na 

piniling paaralan). 

 

Kung ang mga magulang ay nagpasa ng papel na Application Form sa Paaralang 

sekondarya, mangyaring huwag magpasa ng katulad na aplikasyon sa SSPA      

e-Platform at vice versa.  Kung ang mga magulang ay nagpasa ng mga katulad na 

aplikasyon (hal. nagpasa na aplikasyon na may parehong numero ng aplikasyon sa 

pamamagitan ng papel at SSPA e-Platform), ag mga aplikasyon na ito ay ituturing 

lamang na isang aplikasyon lang. Kaya ang dobleng aplikasyon ay hindi 

magpapataas ng tiyansa na matalaga sa paaralan. Pakitandaan na ang mga magulang 

ay hindi dapat magsumite ng mga aplikasyon na may parehong numero ng 

aplikasyon sa iba't ibang sekondaryang paaralan ayon sa pagkakabanggit sa 

pamamagitan ng papel na form at SSPA e-Platform. Kung hindi, ang tiyansa na 

kanilang anak na makakuha ng DP ay mawawala.   

 

(4) T Maliban sa pag-aplay nang hindi higit sa dalawang kalahok na paaralang 

sekondarya, ano pa ang dapat tandaan ng mga magulang sa paggawa ng 

aplikasyon sa DP para sa kanilang mga anak?   

 

 S Ang mga mag-aaral na matagumpay sa aplikasyon ng DP ay hindi bibigyan ng lugar 

ng paaralan sa Central Allocation (CA). Samakatuwid, ang mga magulang ay 

dapatna mag-apply sa (mga) paaralan na gusto nila. Dapat tandaan ng mga magulang 

na kapag naipasa na, papel man o sa pamamagitan ng SSPA e-Platform, ang 

Application Form para sa Secondary One Discretionary Place hindi maaaring 

mabawi o makansela, at walang pagbabago na maaaring gawin sa pagkakasunud-

sunod ng kagustuhan sa paaralan. Dapat magkaroon ng maingat na konsiderasyon 

ang mga magulang bago magsumite ng aplikasyon upang makagawa ng angkop na 

pagpipilian. 
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(5) T Ano ang kailangang tandaan ng mga magulang sa pagpili ng paaralan para sa 

kanilang mga anak?  

 

 S Ang mga magulang ay dapat na ikonsidera ang lahat ng aspeto ng isang paaralan, 

hal. pilosopiya sa edukasyon, kultura, relihiyon, istruktura ng klase, pagpapaunlad 

at pagpapatakbo, at ang kakayahan ng kanilang anak, mga gawi at interes upang 

makagawa ng tamang pagpili ng paaralan. 

 

Ang mga paaralan ay maaaring magdesisyon ng kanilang sariling paraan ng 

admisyon, pamantayan at pagtataya ayon sa kanilang pilosopiya sa edukasyon at 

katangian. Ang pamantayan sa admisyon at pagtataya na gagamitin ng paaralan ay 

dapat na patas, makatarungan, bukas, nagbibigay kaalaman, at dapat gawing publiko 

bago ang admisyon, hal. sa pamamagitan ng pagpapaskil sa isang mahalagang lugar 

sa paaralan, pag-upload sa homepage ng paaralan, paglathala sa Profile ng Paaralang 

Sekondarya o pagpapaalam sa aplikante sa pamamagitan ng liham. Ang mga 

paaralan ay maaaring magsagawa ng mga panayam, ngunit hindi dapat magsagawa 

ng anumang nakasulat na pagsusulit. 

 

Ang mga magulang ay maaaring sumangguni sa mga Profile ng Paaralang 

Sekondarya na ipinamahagi ng Committee on Home-School Co-operation noong 

unang bahagi ng Disyembre 2022, o bumisita sa homepage ng mga Profile ng 

Paaralang Sekondarya at homepage ng paaralan para sa pinakabago mula sa 

paaralan. 

   

(6) T Dahil hindi maaaring magsagawa ang mga paaralang sekondarya ng nakasulat 

na pagsusulit para sa layunin sa admisyon, paano nila maaaring matasa ang 

kakayahan ng mga aplikante?  

 

 S Ang mga aplikasyon ay itatasa ayon sa pamantayan sa admisyon at pagtataya na 

itinakda ng mga paaralan, hal. Akademiko at hindi akademikong kakayahan ng mga 

mag-aaral. Ang ilang paaralan ay gagamit din ng mga panayam upang maunawaan 

ang kakayahan. interes, at potensyal upang mapili ang pinakamahusay na mga mag-

aaral para sa admisyon. 

 

(7) T Kapag gumagawa ng aplikasyon ng DP, anong mga dokumento ang kailangang 

isumite sa paaralang sekondarya na pag-aapplayan?  

 

 S Ang mga dokumentong dapat isumite ay ang Application Form para sa Secondary 

One Discretionary Place at ang mga dokumento ayon sa hinihiling ng kinauukulang 

paaralan, hal. Mga card ng ulat sa paaralan ng mga mag-aaral, mga parangal o 

premyo, at mga sertipiko o talaan para sa mga extra-kurikular na aktibidad at 

serbisyo sa pamayanan. Ang pagsumite ng impormasyon na hindi agaran makukuha, 

tulad ng mga sulat rekomendasyon ng pangunahing mga paaralan pati na rin ang 

mga marka o posisyon ng mga mag-aaral sa mga indibidwal na paksa, ay hindi 

kinakailangan. 

 

Kung ang mag magulang ay magpasa ng aplikasyon sa DP sa pamamagitan ng SSPA 

e-Platform, pagkatapos na piliin ang nais na paaralang sekondarya ayon sa 

pagkaksunud-sunod (Pagkakasunud-sunod na Gustong Paaralan 1 o Pagkakasunud-

sunod na Gustong Paaralan 2), kailangan nilang i-upload ang dokumento sa 

pagkakakilanlan ng mag-aaral at/o mga dokumento na kailangan ng mga paaralang 

sekondarya para makumpleto ang aplikasyon.  
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(8) T Ano ang mga pamantayan sa paglalaan ng DP kung ang isang mag-aaral ay 

nag-aplay sa dalawang kalahok na paaralang sekondarya at parehong 

tinanggap ng mga ito?  

 

 S Ayon sa natatanging Application Number na taglay ng bawat Application Form para 

sa Secondary One Discretionary Place ay tutukuyin ng EDB ang una at ikalawang 

pinili ng bawat mag-aaral (ang papel na Application Form at aplikasyon sa 

pamamagitan ng SSPA e-Platform ay may taglay na parehong numero ng aplikasyon 

para sa mga aplikayon sa parehong pagkakasunod sa gustong paaralan). Itutugma 

ng EDB ang kagustuhan ng mga magaaral sa Mga Matagumpay/Nakareserbang 

Listahan para sa Mga Pinagpasyahang Lugar ng mga paaralan. Kung ang isang mag-

aaral ay matagumpay sa parehong paaralan kung saan siya nag-aplayu ang paglalaan 

ay batay sa pagkakasunud-sunod ng kagustuhan ng mag-aaral. Sa madaling salita, 

ang mag-aaral ay ilalaan sa kanyang unang pinili. 

 

Kung nag-aplay ang mga magulang sa isang paaralang sekondarya na sa huli ay 

hindi mag-aalok ng mga lugar ng S1 sa ilalim ng Sistema ng SSPA sa siklo ng 

alokasyong ito, hindi ipoproseso ang aplikasyong iyon. 

 

(9) T Bukod sa pag-aplay ng hindi hihigit sa dalawang kalahok na mga paaralang 

sekondarya, maaari bang mag-aplay ang mga mag-aaral sa Jockey Club Ti-I 

College nang sabay? 

 

 S Oo. Ang panahon ng aplikasyon para sa pagpasok ng S1 sa Jockey Club Ti-I College 

ay mula 3 Enero hanggang 19 Enero 2023. Kung matagumpay ang mga mag-aaral 

sa kanilang aplikasyon sa Jockey Club Ti-I College, hindi sila ilalaan sa DP o 

magkakaroon ng lugar sa CA sa ilalim ng Sistema ng SSPA. Kung hindi sila 

matagumpay sa kanilang aplikasyon, maaari pa rin silang ilaan sa isang lugar na S1 

sa pamamagitan ng Sistema ng SSPA. 

 

(10) T Maaari ring bang mag-aplay ang mga mag-aaral sa Direct Subsidy Scheme na 

mga paaralang sekondarya na hindi kasali sa SSPA (NDSS secondary schools) 

sa parehong panahon? 

 

 S Oo. Dahil walang limitasyon sa bilang ng mga NDSS secondary schools na 

maaaring aplayan ng isang mag-aaral, maaari siyang tanggapin ng iba't ibang NDSS 
secondary schools. Gayunpaman, sa kondisyon na isinuko ng magulang ang 

pinirmahang Parent’s Undertaking at ang orihinal ng Primary 6 Student Record 

Form sa isa sa mga paaralang nag-aalok ng, ito ay magsisilbing isang kompirmasyon 

ng pagtanggap sa lugar na S1 na iniaalok ng mga na nasa NDSS secondary school, 

pati na ang kasunduan na isuko na ang anumang mga lugar na S1 na may subsidyo 

(kasama ang mga subsidized na lugar para sa S1 ng mga nakikilahok na paaralang 

sekundaryo at Jockey Club Ti-I College). Aabisuhan ng paaralan ang EDB tungkol 

sa desisyon ng magulang sa unang bahagi ng Mayo 2023. Sa pagtanggap sa mga 

Matagumpay na Listahan mula sa mga NDSS secondary schools, hindi ilalaan ng 

EDB ang mga mag-aaral sa listahan sa iba pang mga sekondaryang paaralan gamit 

ang Sistema ng SSPA. 
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Pagsasaayos ng pag-abiso ng mga matagumpay na aplikante sa DP (pagsasaayos ng 

notipikasyon) 

 

(11) T Ano ang mga pagsasaayos sa pagbibigay ng abiso sa mga matagumpay DP na 

aplikante (pagsasaayos ng notipikasyon) sa ilalim ng Sistema ng Secondary 

School Places Allocation (SSPA)?  

 

 S Simula sa SSPA 2020, ang lahat ng kalahok na paaralang sekondarya (kabilang ang 

Jockey Club Ti-I College) ay kinakailangang tapusin ang pagproseso sa mga 

aplikasyon ng DP, abisuhan ang mga magulang ng lahat ng matagumpay na 

aplikante na kasama ang kanilang mga anak sa Matagumpay na Listahan para sa 

Lugar ng Pagpapasya sa pamamagitan ng sulat at pagtawag sa telepono sa isang 

tukoy na petsa bago ang Central Allocation (CA) 2 . Ang mga paaralan ay 

kinakailangang panatilihing may-alam ang mga magulang sa pagsasayos ng 

notipikasyon at kolektahin ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa pakikipag-

ugnayan bago ito. Ang ispesipikong petsa para sa siklo ng SSPA na ito ay 31 Marso 

2023. Para s mga magulang na nakarehistro bilang user ng SSPA e-Platform, sila ay 

makakatanggap ng notipikasyon ng mga matagumpay na aplikante ng DP sa 

pamamagitan ng SSPA e-Platform sa parehong araw. Ang mga pagsasaayos ng 

notipikasyon na ito ay hindi aplikable sa mga nakareserba at hindi matagumpay na 

aplikante, o ang maging ang notipikasyon ng resulta ng paglalaan. Ang mga 

magulang na nakatanggap ng notipikasyon mula sa mga kalahok na paaralang 

sekondarya hindi kailangang sumagot ng Choice of Schools Form (Choice Form) sa 

panahon ng CA na magsisimula sa Abril. 

 

Ang nabanggit na mga pagsasaaayos ng notipikasyon ay mga hakbang na pang-

administratibo. Ang umiiral na mekanismo at pamamaraan ng SSPA ay nananatiling 

hindi nagbabago. Ang lahat ng mag-aaral sa siklo ng SSPA na ito ay makakatanggap 

ng mga resulta ng paglalaan ng SSPA (kasama ang mga resulta sa mga yugto ng DP 

at CA) sa 11 Hulyo 2023. 

 

Kung ang mga mag-aaral ay nag-aaral sa mga paaralang primarya na hindi kalahok 

sa Sistema ng SSPA at nilaanan ng lugar na paaralan sa panahon ng DP, ang kalahok 

na paaralang sekondarya o Jockey Club Ti-I College ay tatawagan ang mga 

magulang upang ipaalam sa kanila ang opisyal na resulta ng DP at kaugnay na 

pagsasaayos sa 11 Hulyo 2023 (hal. Ang petsa ng pag-aanunsiyo ng resulta ng 

paglalaan). Kung kinakailangan, ang mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan 

sa (mga) paaralang sekondarya kung saan sila nag-aplay sa 11 Hulyo 2023. 

 

(12) T Kung ang mga mag-aaral ay nagsumite ng mga aplikasyon ng DP sa dalawang 

kalahok na paaralang sekondarya, aabisuhan ba sila bilang matagumpay na 

mga aplikante ng kapwa paaralan? 

 

 S Para sa indibidwal na mga mag-aaral na nagsumite ng mga aplikasyon ng DP sa 

dalawang kalahok na paaralang sekondaryang at naging matagumpay sa parehong 

aplikasyon, ang kanilang ang mga magulang ay makakatanggap ng mga abiso mula 

sa kapwa dalawang kalahok na paaralang sekondarya. Ang mga naturang mag-aaral 

ay bibigyan ng lugar sa mga paaralan na kanilang unang napili ayon sa umiiral na 

mekanismo ng SSPA.  

                                         
2 Mangyaring sumangguni sa EDB Circular No. 18/2019 para sa mga detalye ng pagsasaayos ng pag-abiso ng mga 

matagumpay na aplikante sa mga lugar ng pagpapasya at halimbawang lihim notipikasyon. 
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(13) T Sa ilalim na pagsasaayos ng notipikasyon, ang mga reserba at hindi 

matagumpay na aplikante ba ay maagang aabisuhan ng mga kalahok na 

paaralang sekondarya ng resulta ng kanilang aplikasyon? 

 

 S Sa ilalim na pagsasaayos ng notipikasyon, ang mga kalahok na paaralang 

sekondarya ay aabisuhan lamang ang mga matagumpay na aplikante sa kanilang 

pagkakasama sa Listahan ng Matagumpay sa Lugar ng Pagpapasya na paaralan. Ang 

mga paaralan ay hindi pinahihitulutan na bigyan ng abiso ang mga reserba at hindi 

matagumpay na aplikante ng resulta ng kanilang aplikasyon sa DP upang maiwasan 

ang hindi inaasahang hindi pagkakaintidihan. 

   

(14) T Kailan aabisuhan ang mga reserbang aplikante ng mga kalahok na paaralang 

sekondara na sila ay nalaanan ng DP?  

   

 S Ang mga pagsasaayos ng notipikasyon ay hindi aplikable sa mga reserba at hindi 

matagumpay na aplikante. Ang lahat ng mag-aaral (kasama ang mga reserbang 

aplikante) sa siklo ng SSPA na ito ay makatatanggap ng opisyal na resulta ng 

paglalaan mula sa EDB sa 11 Hulyo 2023. 

   

(15) T Matapos matanggap ang mga abiso mula sa mga kalahok na paaralang 

sekondarya paaralan, kailangan bang banggitin ng mga magulang ang 

kanilang pagkakasunud-sunod ng kagustuhan sa paaralan sa mga paaralang 

kinauukulan at kompirmahin ang kanilang pagtanggap sa inalok na DP? 

 

 S Ayon sa umiiral nang Sistema ng SSPA, hindi kailangang banggitin ng mga 

magulang kanilang pagkakasunud-sunod ng kagustuhan sa paaralan sa mga 

paaralang inaplyan nila. Ang mga abiso mula sa mga kalahok na paaralang 

sekondarya sa mga magulang sa ilalim ng bagong pagsasaaayos ng notipikasyon ay 

hindi isang opisyal na paglalabas ng mga resulta ng paglalaan. Samakatuwid, hindi 

kailangang banggitin ng mga magulang ang kanilang pagkakasunud-sunod ng 

kagustuhan sa paaralan sa mga kinauukulang paaralan o kompirmahin ang kanilang 

pagtanggap sa inalok na DP matapos makatanggap ng mga abiso sa matagumpay na 

mga aplikasyon ng DP ng kanilang mga anak. 

 

(16) T Pagkatapos matanggap ang notipikasyon mula sa mga kalahok na paaralang 

sekondarya bilang matagumpay na aplikante ng DP, maaari bang naguhin ng 

mga magulang ang pagkakasunud-sunod na kagustuhang paaralan para sa 

kanilang mga anak?  

   

 S Ayon sa umiiral na mekanismo ng SSPA, kapag naipasa na, ito man ay papel o sa 

pamamagiran ng SSPA e-Platform, ang Application Form para sa Secondary One 

Discretionary Place ay hindi maaaring bawiin o kanselahin, at walang pagbabago 

ang maaaring gawin sa pagkakasunod sa kagustuhan sa paaralan. Samakatuwid, ang 

mga magulang ay hindi pinahihitulutan na baguhin ang pagkakasunod sa kagustuhan 

sa paaralan pagkatapos na makatanggap ng notipikasyon ng matagumpay DP na 

aplikasyon ng kanilang anak mula sa mga kalahok na paaralang sekondarya. 
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(17) T Maaaring bang itanong ng mga kalahok na paaralang pang-sekondarya ang 

mga magulang tungkol sa pagkakasunud-sunod ng napili mga paaralan nng 

kanilang mga anak? 

   

 S Ayon sa umiiral na Sistema ng SSPA, ang mga magulang na nag-aplay sa DP para 

sa kanilang anak ay hindi kailangang banggitin ang kanilang pagkakasunud-sunod 

sa kagustuhan sa paaralan sa mga kinauukulang paaralan. Ang umiiral na 

mekanismo ng SSPA ay nananatiling hindi nagbabago sa ilalim ng pagsasaayos ng 

notipikasyon. Samakatuwid, ang mga kalahok na paaralang sekondarya ay hindi 

dapat magtanong sa mga magulang ang tungkol sa kaugnay na impomasyon.  

   

(18) T Para sa mga magulang na natanggap ang abiso mula sa mga kalahok na 

paaralang sekondarya para sa matagumpay na aplikasyon ng kanilang anak sa 

DP, maaari ba nilang itakwil ang DP at sagutan ang Choice Form para 

makilahok sa CA?  

   

 S Ayon sa umiiral na mekanismo ng SSPA, ang lahat ng mag-aaral na nilaanan ng DP 

ay hindi lalaaan ng ibang lugar sa paaralan sa panahon ng CA. Samakatuwid, ang 

mga magulang ng matagumpy na aplikante sa DP ay hind kinakailangang gumawa 

ng pagpili ng iskwelahan sa Choice Form. Kahit na sila ay gumawa ng pagpili ng sa 

Choice Form at the CA stage which begins in April, their children will still be 

allocated to the secondary schools they have successfully applied to at the DP stage 

according to the existing mechanism. 

   

(19) T Ang mga pagsasaayos ng na notipikasyon ay pareho ng opisyal na paglalabas 

ng resulta ng DP? Pagkatapos matanggap ang abiso mula sa mga kalahok na 

paaralang sekondarya bilang matagumpay na aplikante ng DP, kailangan bang 

kompletuhin kaagad ng mga magulang ang proseso ng rehistrasyon sa mga 

paaralan? 

 

 S Ang pagsasaayos ng notipikasyon ay isang hakbang na administratibo ay hindi 

katulad ng paglabas ng pinal na resulta ng paglalaan. Ang umiiral na mekanismo at 

pamamaraan ng SSPA ay nananatiling hindi nagbabago. Ang lahat ng estudyante sa 

siklo ng SSPA na ito ay makakatanggap ng resulta ng paglalaan sa SSPA (kasama 

ang resulta ng panahon ng DP at CA) sa Hulyo tulad ng dati.  

 

Dahil ang mga abiso mula sa mga kalahok na paaralang sekondarya sa mga magulan 

ay hindi saing opisyal na paglabas ng resulta ng paglalaan, ang mga magulang ay 

hindi kinakailangang kompletuhin agad ang proseso ng rehistrasyon sa mga 

paaralan. Ang mga magulang ay makakatanggap ng Allocation Slips at Admission 

Slips pagkatapos na opisyal na paglalabas ng resulta ng SSPA sa 11 Hulyo 2023.  

Mula doon, ang mga magulat ay kailangang kompletuhin ang proseso ng 

rehistrasyon sa mga paaralang sekondarya sa loob ng ispesipikong panahon (hal. 

Mula 13 July hanggang 14 July 2023).  

   

  



Tagalog 

8 

(20) T Ano ang kailangang tandaan ng mga kalahok na paaralang sekondarya kapag 

kanilang inabisuhan ang mga magulang ng matagumpay na aplikante sa DP sa 

pamamagitan ng sulat at telepono sa isang ispesipikong petsa?  

   

 S Kapag nakatanggap ng aplikasyon sa DP mula sa mga maglang (lalo na sa mga 

magulang na nakatira/nagtatrabaho sa labas ng Hong Kong), dapat silang 

paalalahanan ng mga paaralan na i-update ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan 

sa tamang panahon. Ang mga magulang ay dapat may alam sa pagsasaayos ng 

notipikasyon ng mga matagumpay na aplikante ng DP sa pamamagitan ng sulat at 

telepono sa isang ispesipikong petsa. Dagdag pa, ang mga paaralan ay dapat 

gumawa ng nararapat na pagsasaayos ayon sa sitwasyon ng paaralan, kasama ang 

pagreserba ng oras na kailangan sa pagpapadala ng nakasulat na abiso ng pagsama 

ng kanilang anak sa Listahan ng Matagumpay sa mga Lugar ng Pagpapasya sa isang 

ispesipikong petsa, pag-iskedyul ng oras sa pagtawag sa telepno sa mga magulang, 

pagsasagawa ng pagsasayos para sa mga magulang na hindi maaaring makausap sa 

ispesipikong petsa, atbp. 

 
(21) T Paano dapat isagawa ng mga kalahok na paaralang sekondarya ang mga 

katanungan sa telepono kung matagumpay o hindi ang kanilang mga anak 

bilang mga aplikante sa DP sa mga paaralan? 
   

 S Dahil sa kahirapan na beripikahin ang pagkakakilanlan ng tumatawag sa telepono, 

ang mga paaralan ay hindi iminumungkahi na banggitin ang impormasyon ng bawat 

isang matagumpay na aplikante ng DP kapag nakatanggap ng mga katanungan 

upang hindi malabag ang Ordinansa sa Personal na Datos (Pagkapribado). Ang mga 

paaralan ay maaaring abisuhan ang mga magulang ng mga paraan kung saan ang 

mga magulang ng mga matagumpay na aplikante sa DP ay aabisuhan, at ipaalala na 

ang mga magulang na nakarehistro bilang user ng SSPA e-Platform ay maaaring 

makatanggap rin ng notipikasyon ng mga matagumpay na aplikante ng DP sa 

pamamagitan ng SSPA e-Platform sa parehong araw. Kung may ibang katanungan 

ang mga magulang, maaari itong asikasuhin ng mga paaralan ayon sa mekanismo 

ng paaralan.  
   

(22) T Maliban sa pag-abiso sa mga magulang ng matagumpay na aplikante ng DP sa 

pamamagitan ng sulat at telepono, maaari bang gumamit ng ibang paraan ang 

mga paaralang sekondarya upang abisuhan sila? 
   

 S Bilang karagdagan sa pag-abiso sa mga magulang ng mga matagumpay na aplikante 

ng DP sa pamamagitan ng sulat at telepono, ang mga paaralan ay maaari ding 

abisuhan ang mga magulang ng mga matagumpay na aplikante ng DP sa anumang 

paraang kinakailangan. Ngunit ang mga paaralan ay kinakailangan na sumunod sa 

prinsipiyo at kinakailangan ng Ordinansa sa Personal na Datos (Pagkapribado) 

kapag inaabisuhan ang mga magulang sa ibang paraan.  
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(23) T Ang ilang mag-aaral ay inabisuhan ng kalahok na paaralang sekondarya 

bilang matagumpay na aplikante ng DP at inalok din ng lugar na S1 ng isang 

NDSS secondary school.  Kung magdesisyon sila na tanggihan ang alok mula 

sa NDSS secondary school, bakit kailangan nilang bawiin ang mga orihinal ng 

pinirmahang Parent’s Undertaking at ang Tala ng Mag-aaral sa Primary 6 

mula sa kinauukulang NDSS secondary school? Kung ang mga dokumento ay 

hindi nabawi, ang mag-aaral ba ay ilalaan din sa kalahok na paaralang 

sekondarya? 

 

 S Ayon sa umiiral na mekanismo, sa prinsipyo ng epektibong paggamit ng 

pampublikong pondo, ang mga NDSS secondary schools ay kokolektahin sa mga 

magulang ng mag-aaral na tinanggap ang lugar na S1 na inalok ang pinirmahang 

Parent’s Undertaking kasama aang orihinal na Primary 6 Student Record Form para 

kumpirmahin ang pagtanggap ng alok at ang pagtakwil ng lugar ng S1 (kasama ang 

lugar ng S1 ng kalahok na paaralang sekondarya at Jockey Club Ti-I College) na 

nakalaan sa Sistema ng SSPA, upang maiwasan ang mga mag-aaral na maokupa ang 

dalawang lugar sa paaralang sekondarya nang magkasabay. Sa ilalim ng 

pagsasayaos ng notipikasyon, kung ang mag-aaral ay inabisuhan ng kalahok na 

paaralang sekondarya (kasama ang Jockey Club Ti-I College) bilang matagumpay 

na aplikante ng DP at inalok din ng lugar ng S1 ng isang NDSS secondary school, 

maaari silang magdesisyon kung tanggihan ang alok mula sa NDSS secondary 

school sa loob ng ispesipikong panahon sa Abril (hal. sa loob ng 5 araw ng trabaho 

pagkatapos na matanggap ang mga abiso mula sa mga paaralan bilang isang 

matagumpay na aplikante ng DP sa katapusan ng Marso; ang huling petsa ng 

notipikas sa mga NDSS secondary schools para sa SSPA 2023 ay 12 April 2023 sa 

normal na sitwasyon). Kung ang mga magulan at hindi nag-abiso sa kinauukulang 

NDSS secondary schools at bawiin ang mga orihinal ng nakapirmang Parent’s 

Undertaking at ang Primary 6 Student Record Form sa loob ng ispesipikong 

panahon, sa ilalim na mekanismo, ang mag-aaral ay isasama pa rin sa Listahan ng 

Matagumpay na Kalahok na Mag-aaral ng mga NDSS schools na ipapasa sa unang 

bahagi ng Mayo at hindi sila lalaanan ng lugar ng S1 ng kalahok na paaralang 

sekondarya, kasama iyong pinili bilang isang matagumpay na aplikante ng DP. 
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(24) T Maaari bang tanggihan ng mga NDSS secondary schools ang hiling ng 

magulang na mabawi ang mga orihinal na nakapirmang Parent’s Undertaking 

at ang Primary 6 Student Record Form?  

   

 S Ang kasalukuyang pagsasaayos para sa pagkolekta ng mga orihinal na nakapirmang 

Parent’s Undertaking at Primary 6 Student Record Form bilang kumpirmasyon ng 

desisyon ng magulang ay nakabase sa prinsipyo sa lubos na paggamit ng 

pampublikong yaman at upang maiwasan ang mga mag-aaral na okupahin ang 

dalawang nakasubsisdyong lugar sa paaralang sekondarya nang magkasabay. Sa 

ilalim ng pagsasaayos ng notipikasyon, kung ang mga magulang ng matagumpay na 

aplikante ng DP ay magdesisyong tanggihan ang alok mula sa NDSS secondary 

schools, maaari nilang abisuhin ang kinauukulang NDSS secondary schools at 

bawiin ang orihinal na nakapirmang Parent’s Undertaking at Primary 6 Student 

Record Form sa loob ng isang ispesipikong panahon (hal. sa loob ng 5 araw ng 

trabaho pagkatapos na matanggap ang mga abiso mula sa mga paaralan bilang isang 

matagumpay na aplikante ng DP sa katapusan ng Marso; ang huling petsa ng 

notipikas sa mga NDSS secondary schools para sa SSPA 2023 ay 12 April 2023 sa 

normal na sitwasyon). Ang NDSS secondary schools ay kailangang ibalik ang 

kaukulang dokumento ayon sa hiling ng mga magulang. Kapag nabawi na ang 

orihinal na pinirmahang Parent’s Undertaking, magsisilbi itong kumpirmasyon na 

ang mga magulang ay isinuko ang lugar sa NDSS secondary schools. Dahil rito, 

dapat magkonsidera nang mabuti ng mga magulang bago gumawa ng anumang 

desisyon. 

   

(25) T Kung ang mga magulang ng matagumpay na aplikante ng DP ay hindi binawi 

ang mga orihinal ng nakapirmang Parent’s Undertaking at Primary 6 Student 

Record Form mula sa NDSS secondary schools sa loob ng ispesipikong 

panahon, maaari ba nilang bawiin ang mga dokumentong ito mula sa mga 

paaralan pagkatapos upang isuko ang lugar sa NDSS secondary schools? 

 

 S Sa ilalim ng umiiral na pagsasaayos, ang mga magulat ay ipapa sa NDSS secondary 

schools ang orihinal ng nakapirmang Parent’s Undertaking at Primary 6 Student 

Record Form bilang kumpirmasyon ng pagtanggap ng alok mula sa NDSS 

secondary schools at pagsuko sa ibang lugar ng S1 (kasama ang lugar ng S1 ng 

kalahok na paaralang sekondarya at Jockey Club Ti-I College) na ilalaan gamit ang 

Sistema ng SSPA. Sa kabilang banda, sa ilalim ng pagsasaayos ng notipikasyon, may 

ilang mag-aaral na maaaring tanggihan ang lugar sa paaralan na alok ng NDSS 

secondary schools pagkatapos makatanggap ng abiso mula sa kalahok na paaralang 

sekondarya bilang matagumpay na aplikante ng DP, ang mga magulang ay maaaring 

bawiin ang orihinal ng nakapirmang Parent’s Undertaking at Primary 6 Student 

Record Form mula sa NDSS secondary schools sa loonb ng ispesipikong panahon 

upang ang NDSS secondary schools ay maaaring tumanggap ng ibang mag-aaral 

sang-ayon sa kanilang waiting list upang mapuno ang mga bakante, at ipasa ang 

kanilang Listahan ng Matagumpay na Mag-aaral sa EDB sa unang bahagi ng Mayo. 

Kaugnay nito, sa normal na pagkakataon, ang mga magulang ng matagumpay na 

aplikante ng DP ay hindi bawiin ang orihinal ng nakapirmang Parent’s Undertaking 

at Primary 6 Student Record Form mula sa NDSS secondary schools pagkatapos ng 

ispesipikong panahon. 
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(26) T Kung nabawi ng mga magulang ang orihinal ng nakapirmang Parent’s 

Undertaking at Primary 6 Student Record Form mula sa NDSS secondary 

schools upang kumpirmahin ang pagsuko ng lugar sa paaralan na inalok, 

maaari ba nilang hilingin sa NDSS secondary schools na tanggapin ulit ang 

kanilang anak sa hinaharap?  

   

 S Kung nabawi ng mga magulang ang orihinal ng nakapirmang Parent’s Undertaking 

at Primary 6 Student Record Form mula sa NDSS secondary schools, 

nanganngahulugan itong nagdesisyon silang isuko ang lugar na inalok ng NDSS 
secondary schools. Pagkatapos ng paglabas ng resulta ng SSPA results sa Hulyo, 

kung ang mga magulang ay nais na mag-aplay muli para sa lugar ng S1 sa NDSS 
secondary schools, ang mga paaralan ay maaaring magdesisyon kung tatanggapin 

ang mag-aaral sang-ayon sa kanilang mekanismo ng admisyon ng mag-aaral. 

 

(27) T Maaari bang baguhin ng kalahok na paaralang sekondarya ang Listahan ng 

Matagumpay/Reserba para sa Lugar na Pagpapasiya pagkatapos ipasa sa 

EDB? 

 

 S Ang mga kalahok na paaralang sekondarya ay kinakailangan ipasa ang Listahan ng 

Matagumpay/Reserba para sa Lugar na Pagpapasiya sa EDB bago o sa isang 

ispesipikong petsa (ang ispesipikong petsa para sa SSPA 2023 ay 30 Marso 2023). 

Dapat suriing mabuti ang Listahan bago ipasa. Pagkatapos ipasa ang listahan,  ang 

mga paaralan ay hindi pinahhintulutan na gumawa ng anumang pagbabago maliban 

sa ispesyal na pagkakataon (hal. ang mga aplikante ay hindi karapat-dapat para sa 

aplikasyon sa DP, ang bilang ng matagumpay na aplikante ng DP na inabisuhan ng 

paaralan ay higit sa quota ng DP ng paaralan, atbp.). Kung mayroong mga ispesyal 

na pagkakataon, ang paaralan ay dapat na magbigay ng nakasulat na paliwanag sa 

EDB at humingi ng pahintulot sa EDB sa lalong madaling panahon bago nila 

abisuhan ang mga magulang ng apektadong mag-aaral. 

   

(28) T Kung ang mga mag-aaral ay hindi pa naabisuhan ng kalahok na paaralang 

sekondarya bilang matagumpay na aplikante ng DP, ibig sabhin ba nito na sila 

ay hindi paglalaanan ng lugar sa panahon ng DP? 

 

 S Sa ilalim ng pagsasaayos ng notipikasyon, ang ilang sa mga mag-aaral ay maaaring 

matanggap ang abiso ng kanilang matagumpay na aplikasyon sa DP mula sa 

dalawang kalahok na paaralang sekondarya at sila ay ilalaan sa mga paaralan na 

kanilang unang pinili ayon sa umiiral na mekanismo ng SSPA , kaya isang lugar ang 

nakalaan. Dagdagpa, ilan sa mga matagupmay na aplikante ay maaaring isuko ang 

DP na nakalaan sa kanila at tanggapin ang lugar na inalok ng NDSS secondary 

schools. Ang mga lugar na inilaan sa mga matagumpay na aplikante ng DP ay 

magiging bakante. Kaya ang ibang mag-aaral na hindi pa naabisuhan ay maaaring 

mapaglaanan ng lugar ng S1 sa mga paaralan na kanilang inaplayan sa panahon ng 

DP bilang mga reserbang aplikante. 
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(29) T Maaari bang lumapit ang mga magulang sa ibang kagustuhang paaralang 

sekondarya at mag-aplay para sa admisyon pagkatapos na maglabas ng abiso 

ang kalahok na paaralang sekondarya sa mga matagumpay na aplikante ng 

DP? 

 

 S Sa ilalim ng umiiral na mekanismo ng SSPA, ang mga lugar ng S1 ng mga paaralan, 

pagkatapos na alisin ang mga umuulit at quota sa DP, ay gagamitin para sa CA.  

Ang mga paaralang sekondarya ay hindi dapat magsagawa ng anumang proseso ng 

admisyon (kasama ang proseso ng pagtanggap ng mga aplikasyon, pagpili o 

pagtanggap ng mga mag-aaral) upang mapunan ang anumang posibleng hindi 

nagamit na lugar bago ang paglabas ng resulta ng paglalaan sa Hulyo. Ito ay para 

maiwasan ang hindi kinakailangang pag-aalala sa mga magulang at mag-aaral at 

gumawa ng hindi patas na sitwasyon. Dahil rito ang mga magulang ay hindi 

kailangang lumapit sa ibang kagusuthang paaralang sekondarya upang maiwasan 

na maapektuhan ang operasyon ng paaralan.  

 

(30) T Kailangan ba ang mga kalahok na paaralang primarya na magpasa na resulta 

ng internal na pagtatasa ng mga mag-aaral na naabisuhan bilang matagumpay 

na aplikante ng DP para sa kalkulasyon ng kanilang allocation band?  

   

 S Sa ilalim ng pagsasaayos ng notipikasyon, ang umiiral na mekanismo ng SSPA ay 

nananatiling hindi nagbabago. Ang mga kalahok na paaralang primarya ay 

kailangang ipasa ang resulta ng internal na pagtatasa (IA) sa katapusan ng Primary 

5, sa kalagitnaan at sa katapusan ng Primary 6 para sa lahat ng mag-aaral (kasama 

iyong mga naabisuhan ng kalahok na paaralang sekondarya bilang matagumpay na 

aplikante ng DP o iyong mga natanggap ng NDSS secondary schools). Sa panahon 

ng CA, ang mga nakaiskalang marka ng lahat ng mga kalahok na mag-aaral sa 

teritoryo/parehong school net ay aayusin ayon sa pagkakasunod ng merito ng isang 

kompyuter. Pagkatapos ang mga mag-aaral ay pantay na hahatiin sa tatlong 

teritoryo/net band, ang bawat isa ay mayroong isang-katlo ng kabuuang bilang ng 

mga kalahok na mag-aaral sa teritoryo/parehong school net. Sa madaling salitam 

ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat band ay tutukuyin ng kabuuang bilang ng 

mga kalahok na mag-aaral. Sa ilalim ng pagsasaayos ng notipikasyon, ang 

allocation band ng lahat ng mga kalahok na mag-aaral (kasama iyong mga 

naabisuhan bilang matagumpay na aplikante ng DP) ay kakalkulahin batay sa 

kanilang nakaiskalang resulta ng IA. 

 

(31) T Bakit magbibigay ang EDB sa bawat kalahok na paaralang primarya ng 

listahan nito ng matagumpay na aplikante ng DP sa unang bahagi ng Abril?  

   

 S Ang EDB ay magbibigay sa bawat kalahok na paaralang primarya ng listahan nito 

ng mga matagumpay na aplikante ng DP sa unang bahagi Abril upang makatulong 

sa pagpapaalala sa mga magulang na hindi nila kailangang gumawa ng pagpili ng 

paaralan sa panahon ng CA, at magbigay ng karampatang suporta sa mga mag-aaral 

na hindi nakatanggap ng abiso bilang paghahanda para sa CA. Ang mga pangalan 

ng kauukulang mga paaralang sekondarya, ang pagkakasunud-sunod ng kagustuhan 

sa paaralan sa aplikasyon ng DP applications o maging ang mapili ang mga mag-

aaral bilang matagumpay na aplikante ng DP sa isa o dalawang paaralang 

sekondarya ay hindi ipapakita sa listahan. 
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(32) T Maaaro bang banggitan ng mga paaralang primarya o seckondarya ang 

proporsyon o bilang ng mga mag-aaral na naabisuhan bilang matagumpay na 

aplikante ng DP?  

   

 S Sa ilalim ng pagsasaayos ng notipikasyon, ang mga individual na mag-aaral ay 

maaaring piliin bilang matagumpay na aplikante ng DP ng dalawang kalahok na 

paaralang sekondarya. Pagkatapos sila ay ilalaan sa mga paraalan na kanilang unang 

pinili at ang ilang matagumpay na aplikante ay maaaring piliin na mag-aral sa NDSS 

secondary schools. Kaya ang ilang mag-aaral na hindi napili bilang matagumpay na 

aplikante ng DP ay maaaring may pagkakataon pa na malaanan ng DP bilang mga 

reserbang aplikante. Ang mga Mag-aaral sa Listahan ng Matagumpay DP sa mga 

Lugar sa Pagpapasya ng isang paaralan ay maaaring hindi mapaglaanan ng 

paaralang iyon. Dagdag pa, ang mapili o hindi ang mga mag-aaral bilang 

matagumpay na aplikante sa panahon ng DP ay apektado ng iba’t ibang salik, 

kasama na ang istratehiya ng mga magulang sa pagpili ng paaralan, bilang ng mga 

aplikante, pamantayan sa admisyon at mga pagmamarka, at ang bilang ng mga lugat 

sa paaralan, atbp. Kaya ang proporsyon o bilang ng mga mag-aaral na nakatanggap 

ng abiso ng kanilang matagumpay na aplikasyong sa DP sa mga kalahok na 

paaralang sekondarya ay hindi nagpapahiwatig ng akedemikong lebel o kabuuang 

kagalingan ng paaralan. Ang mga paaralang primarya o sekondarya ay hindi 

pinahihintulutang banggitin ang mga kaugnay na impormasyon/datos upang 

maiwasan na maapektuhan ang istratehiya ng ibang mag-aaral sa pagpili ng paaralan 

sa panahon ng CA stage. 
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