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 2023/2021سیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن سسڻم 
 میں داخلے کے لیے) 1میں سیکنڈری  2023(ستمبر 

 سواالتجانیوالے اکثر پوچھے 

 صوابدیدی جگہیں

 )1( سوال ) کیا ہیں؟DPصوابدیدی جگہیں (

DP  1سیکنڈری )S1 جگہیں ہیں جو کہ سیکنڈری اسکولز کی طرف سے طلباء کی اپنی صوابدید پر داخلے (
سے زیاده ریزرو نہیں  30%کے لیے تفویض کی جاتی ہیں۔ حکومتی، امداد یافتہ اور کیپٹ سیکنڈری اسکول 

) سسڻم SSPA) جو سیکنڈری اسکولز پلیسز ایلوکیشن (DSSرکھ سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ سبسڈی اسکیم (
 کے طور پر ریزرو رکھ سکتے ہیں۔ DPسے زیاده  30جگہوں کا % S1میں شریک ہوں، وه اپنی 

 جواب

DP کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟  )2( سوال

(منگل) تک ہے۔ تمام  2023جنوری  17جنوری (منگل) سے  3درخواست کی مدت  DPاس دور کے لیے 
سسڻم میں شریک ہیں (شریک سیکنڈری اسکولز) وه اسی مدت کے اندر  SSPA سیکنڈری اسکولز جو

 درخواستیں قبول کرتے ہیں۔

میں اپنے بچوں کے پرائمری  2022) طلباء کے والدین اوائل دسمبر P6( 6موجوده دور کے شریک پرائمری 
اسکولز کی طرف سے سیکنڈری ون صوابدیدی جگہ کے لیے درخواست فارم کی دو نقول وصول کریں گے۔ 

) کے اسکول پلیسز ایلوکیشن سیکشن EDBشریک پرائمری اسکولز میں زیر تعلیم طلباء ایجوکیشن بیورو (
)Office 2, 2/F, Manulife Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon  ؛

دفتری اوقات کے دوران  2023جنوری  17تا  2022دسمبر  6) سے 2832 7700اور  2832 7740ڻیلی فون 
 درخواست فارمز وصول کر سکتے ہیں۔

سے شروع ہونے  2023سال  EDBکی حکمت عملی کے مطابق،   ”Smart Government“اس کے عالوه،
-SSPA eوالدین جو وه  داخلوں کی جامع ڈیجیڻالئزیشن کو نافذ کرے گا۔ S1والے مراحل کے ذریعے 

Platform  صارفین کے طور پر رجسڻرڈ ہیں اور، کاغذی درخواست فارم سے ہٹ کر اپنے اکاؤنٹ“iAM 
”+Smart1  کے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں، وهPlatform-e SSPA  کے ذریعےDP  درخواستیں جمع کرانے

کی ویب سائٹ اور متعلقہ دستاویزات میں مقرره  EDBکا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیالت کا اعالن 
  وقت پر کیا جائے گا۔

میں کی شروعات  2022، والدین دسمبر  تو جہاں تک شریک سیکنڈری اسکولز کی فہرستوں کا تعلق ہے
یکنڈری ون ڈسکریشنری پلیسز (ہینڈ بک) کے لیے درخواست کی ہینڈ بک پرائمری اسکولز میں تقسیم شده س

ہوم پیج ذیل کے کے  EDBلؤڈ کرنے کے لیے  سے رجوع کر سکتے ہیں۔ والدین فہرستوں کو ڈاؤن
)www.edb.gov.hk:کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں (منتخب کریں ( System and Home > Education 

Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > 
Secondary School Places Allocation (SSPA) System(  یاEDB  گھنڻے آڻومیڻک ڻیلی فون  24کے

 5 (Fax Services) > 04 < (English) 2 دبائیں)پر کال کریں  2891 0088انکوائری سسڻم کے نمبر 
(Secondary School Places Allocation System: School Lists))  تاکہ فیکس کے ذریعے فہرستیں

 حاصل کر پائیں۔

 جواب

1 ”+iAM Smart“براه مہربانی لیے، کے تفصیالت کی کی رجسڻریشن ”iAM Smart“ پیج ( کے ہومwww.iamsmart.gov.hk پر جائیں (
)Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods۔( 

http://www.edb.gov.hk/en
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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DP  مرحلے پر والدین کتنے سیکنڈری اسکولز میں اپنے بچے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں؟ دو سے
  درخواستیں دینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ DPزائد شریک سیکنڈری اسکولز کو 

 

 )3( سوال

DP  کی درخواست اضالع کی پابندی سے مشروط نہیں ہے۔ والدین دو سے زائد شریک سیکنڈری اسکولز
حاصل کرنے کا موقع ضائع  DPمیں درخواست نہیں دے سکتے ہیں، بصورت دیگر ان کے بچے کے لیے 

یں کے لیے دو سے زائد شریک سیکنڈری اسکولز م DPہو جائے گا۔والدین کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر وه 
کے ذریعے جمع ہوں،  SSPA e-Platformدرخواست دیتے ہیں، چاہے درخواستیں کاغذی شکل میں ہوں یا 

 حاصل کرنے کا موقع ضائع تصور ہو گا۔ DPان کے بچے کے لیے 
 

کی  1طالب علم/والدین کو موصول ہونے والے دو درخواست فارموں میں سے، ایک میں اسکول کی ترجیح 
کی ترتیب کا  1کی ترتیب موجود ہوتی ہے۔ اسکول کی ترجیح  2ترتیب اور دوسرے میں اسکول کی ترجیح 

کی ترتیب کا مطلب طالب علم کی دوسری پسند  2مطلب طالب علم کی پہلی پسند ہے اور اسکول کی ترجیح 
ہر طالب علم کے پہلے اور  EDBہے۔ ہر درخواست فارم میں موجود منفرد درخواست نمبر کی بنیاد پر، 

کے ذریعے درخواست میں  SSPA e-Platformدوسرے انتخاب کا پتہ لگائے گا (کاغذی درخواست فارم اور 
 اسکول کی ترجیح کی ایک ہی ترتیب کے ساتھ درخواستوں کے لیے ایک ہی درخواست نمبر ہوتا ہے)۔

 
-SSPA eکرایا ہے تو، براه مہربانی  اگر والدین نے سیکنڈری اسکول میں کاغذی درخواست فارم جمع

Platform  کے ذریعے دہری درخواستیں جمع نہ کرائیں، اور اس کے برعکس بھی نہ کریں۔ اگر والدین نے
دونوں کے ذریعے ایک ہی  SSPA e-Platformدہری درخواستیں جمع کرائی ہیں (یعنی کاغذی فارم اور 

اسکول میں جمع کرائی ہیں تو)،  ان درخواستوں کو صرف درخواست نمبر والی درخواستیں ایک ہی سیکنڈری 
ایک درخواست کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ لہذا، دہری درخواستوں سے اسکول تفویض کیے جانے کے 

نوٹ کریں کہ والدین کو ایک ہی درخواست نمبر والی درخواستیں  امکانات میں اضافہ نہیں ہو گا۔براه مہربانی
کے ذریعے مختلف سیکنڈری اسکولز میں جمع نہیں کرانی  SSPA e-Platformاور  بالترتیب کاغذی فارم

 حاصل کرنے کا موقع ضائع ہو جائے گا۔ DPچاہئیں۔ بصورت دیگر، ان کے بچے کے 
 

  جواب

شریک سیکنڈری اسکولز میں درخواست دینے کے عالوه، والدین کو اپنے بچوں کے لیے  یںنہ دو سے زائد
DP درخواست دیتے وقت کیا نوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ 

 

 )4( سوال

DP ) درخواست میں کامیاب ہونے والے طلباء کو سینڻرل ایلوکیشنCA میں اسکول کی جگہ تفویض نہیں (
کی جائے گی۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وه اپنی پسند کے اسکول (اسکولز) میں درخواست دیں۔ والدین کو 

 SSPA e-Platformکرنا چاہیے کہ ایک بار جمع کرائے جانے، قطع نظر یہ کاغذی شکل میں یا  یہ بھی نوٹ
کے ذریعے ہو، سیکنڈری ون صوابدیدی جگہ کے لیے درخواست فارم کو دوباره حاصل یا منسوخ نہیں کیا 

الدین کو جا سکتا ہے، اور اسکول کی ترجیح کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہذا، و
 درخواست جمع کرانے سے پہلے بہت احتیاط سے غور کرنا چاہیے تاکہ مناسب انتخاب کیا جا سکے۔

 

  جواب
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 والدین کو اپنے بچوں کے لیے اسکول کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
 

 )5( سوال

کا تعلیمی فلسفہ، ثقافت، مذہب، طبقاتی ڈھانچہ، والدین کو اسکول کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہئے، مثالً اس 
ترقی اور عمل، اور اپنے بچوں کی صالحیتیں، جھکاؤ اور دلچسپیاں پیش نظر رکھنی چاہئیں تاکہ اسکول کا 

 مناسب انتخاب کیا جا سکے۔
 

اسکول اپنے تعلیمی فلسفے اور خصوصیات کے مطابق اپنے داخلے کے طریقہ کار، داخلے کے معیار اور 
زن کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسکول کے ذریعے اختیار کرده داخلے کے معیارات اور و

عطائے وزن کو بے عیب، منصفانہ، واضح اور تعلیمی اعتبار سے درست ہونا چاہیے، اور داخلے سے پہلے 
یج پر اپ لوڈ کرکے، اسے عام کیا جانا چاہیے، مثالً اسکول کی نمایاں جگہ پر نمائش کرکے، اسکول کے ہوم پ

سیکنڈری اسکول کے پروفائل میں یا ہر درخواست دہنده کو تحریری طور پر مطلع کر کے ایسا کیا جائے۔ 
 اسکول انڻرویوز کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی شکل میں کوئی تحریری امتحان نہیں لیا جانا چاہیے۔

 
اسکول کواپریشن کے ذریعے تقسیم کرده سیکنڈری اسکول -کے اوائل میں کمیڻی آن ہوم 2022والدین دسمبر 

پروفائلز سے رجوع کر سکتے ہیں، یا اسکول کی تازه ترین پیشرفت کے لیے سیکنڈری اسکول پروفائلز ہوم 
 پیج اور اسکول کے ہوم پیج پر جا سکتے ہیں۔

  جواب

   
صد کے لیے کسی بھی فارم میں تحریری امتحان لینے کی اجازت چونکہ سیکنڈری اسکولز کو داخلے کے مق

 نہیں ہے، وه درخواست دہندگان کی کارکردگی کا اندازه کیسے لگا سکتے ہیں؟
 

 )6( سوال

درخواستوں کی جانچ داخلہ کے معیارات اور اسکولز کے مقرر کرده عطائے وزن کی بنیاد پر کی جائے گی، 
ر تعلیمی کارکردگی۔ بعض اسکول داخلے کے لیے موزوں طلباء کو منتخب مثالً طلباء کی تعلیمی اور غی

کرنے کے لیے درخواست دہندگان کی اہلیت، دلچسپی اور صالحیت کو سمجھنے کے لیے انڻرویوز کا استعمال 
 بھی کریں گے۔

 

  جواب

DP  درخواست دیتے وقت، درخواست کرده سیکنڈری اسکول میں کن دستاویزات کو جمع کرنے کی ضرورت
 پڑتی ہے؟

 

 )7( سوال

جمع کرائے جانے والے دستاویزات میں سیکنڈری ون صوابدیدی جگہ کے لیے درخواست فارم اور متعلقہ 
ارڈز، ایوارڈز یا انعامات، اور اسکول کے تقاضے کے مطابق دستاویزات، مثالً طلباء کے اسکول رپورٹ ک

غیر نصابی سرگرمیوں اور کمیونڻی سروس کے لیے سرڻیفکیٹ یا ریکارڈز شامل ہو سکتے ہیں۔ فوری طور 
پر دستیاب نہ ہونے والی معلومات، جیسا کہ پرائمری اسکولز کے تعریفی خطوط کے ساتھ ساتھ انفرادی 

 کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔مضامین میں طلباء کے اسکورز یا پوزیشنز کی جمع 
 

کی  2کی ترتیب یا اسکول کی ترجیح  1اگر  والدین کو اسکول کی ترجیح کی ترتیب (اسکول کی ترجیح 
کے ذریعے  SSPA e-Platformترتیب) کے مطابق ترجیحی سیکنڈری اسکولز کا انتخاب کرنے کے بعد، 

DP  درخواست جمع کرانی ہو تو، انہیں درخواست کی تکمیل کے لیے طالب علم کی شناختی دستاویزات اور/یا
 سیکنڈری اسکولز کو درکار دستاویزات اپلوڈ کرنا ہوں گی۔

 

  جواب
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اگر کسی طالب علم نے شریک دو سیکنڈری اسکولز میں درخواست دی ہے اور دونوں نے اسے قبول کرلیا 
 تفویض کرنے کے کیا معیار ہیں؟ DPہے تو 

 

 )8( سوال

ہر  EDB سیکنڈری ون صوابدیدی جگہ کے لیے ہر درخواست فارم پر منفرد درخواست نمبر کی بنیاد پر،
کے  SSPA e-Platformطالب علم کے پہلے اور دوسرے انتخاب کا پتہ لگائے گا (کاغذی درخواست فارم اور

ذریعے درخواست اسکول کی ترجیح کے حوالے سے ایک ہی ترتیب کے ساتھ درخواستوں کے لیے ایک ہی 
صوابدیدی جگہوں کے لیے اسکولز کی کامیاب/ریزرو  EDBدرخواست نمبر رکھتی ہے)۔ اس کے بعد 

ن دونوں اسکولز فہرستوں کے مقابل میں طلباء کی ترجیحات کا تقابل کرے گا۔ اگر کوئی طالب علم لڑکا/لڑکی ا
میں کامیاب ہو جاتا ہے جن کے لیے وه درخواست دیتا یا دیتی ہے تو، تفویض کا فیصلہ طالب علم کی ترجیح 
 کی ترتیب پر مبنی ہو گا۔ دوسرے الفاظ میں، طالب علم لڑکا/لڑکی کو اس کی پہلی پسند تفویض کی  جائے گی۔

 
 SSPAست دی ہے جو آخر کار اس تفویضی دور میں اگر والدین نے ایک ایسے سیکنڈری اسکول میں درخوا

 جگہیں پیش نہیں کرے گا تو، اس درخواست پر کارروائی نہیں کی جائے گی۔ S1سسڻم کے تحت 
 

  جواب

شریک سیکنڈری اسکولز میں درخواست دینے کے عالوه، کیا طلباء ایک ہی وقت میں  یںنہ دو سے زائد
Jockey Club Ti-I College میں درخواست دے سکتے ہیں؟ 

 

 )9( سوال

جنوری  19جنوری تا  3داخلے کے لیے درخواست کی مدت  S1میں  Jockey Club Ti-I Collegeجی ہاں۔  
میں اپنی درخواست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں  Jockey Club Ti-I Collegeتک ہے۔ اگر طلباء  2023

یا جگہ تفویض نہیں کی جائے گی۔ اگر وه اپنی درخواست میں  DPمیں  CAسسڻم کے تحت  SSPAتو، انہیں 
 جگہ تفویض کی جا سکتی ہے۔ S1سسڻم کے ذریعے  SSPAناکام رہتے ہیں تو، اس کے باوجود انہیں 

 

  جواب

کیا طلباء بیک وقت ایسے ڈائریکٹ سبسڈی اسکیم سیکنڈری اسکولز کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں 
 ) میں شریک نہ ہوں؟SSPA )NDSS secondary schoolsجو 

 

 )10( سوال

کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے جس میں ایک طالب علم  NDSS secondary schoolsجی ہاں. چونکہ 
قبول کر سکتے ہیں۔  NDSS secondary schoolsدرخواست دے سکتا ہے، اس لیے اس لڑکا/لڑکی کو کئی 

سڻوڈنٹ ریکارڈ فارم کی اصل پیشکش  6تاہم، بشرطیکہ والدین نے والدینی دستخط شده معاہدے اور پرائمری 
کی طرف سے پیش  NDSS secondary schoolکرنے والے اسکولز میں سے کسی ایک کو دے دی ہو، یہ 

 Jockeyشریک سیکنڈری اسکولز اور جگہوں (بشمول  S1جگہ کی قبولیت اور دیگر سبسڈی والی  S1کرده 
Club Ti-I College  کیS1  جگہوں) کو ترک کرنے کے معاہده کی تصدیق کے طور پر کام کرے گی ۔

 NDSS secondary schools کو مطلع کرے گا۔ EDBتک والدین کے فیصلے سے  2023اسکول اوائل مئی 
دیگر سیکنڈری اسکولز کی فہرست میں شامل  EDBسے شریک طلباء کی کامیاب فہرستیں موصول ہونے پر، 

 سسڻم کے ذریعے تفویض نہیں کرے گا۔ SSPAطلباء کو 
 

  جواب
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 درخواست دہندگان کو مطلع کرنے کے انتظامات (اطالعی انتظامات) DPکامیاب 
 

 ) پانے والےDP) سسڻم کے تحت کامیابی سے صوابدیدی جگہیں (SSPAسیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن (
 درخواست دہندگان (اطالعی انتظامات) کو مطلع کرنے کے کیا انتظامات ہیں؟

 

 )11( سوال

SSPA  سے شروع ہونے والے، تمام شریک سیکنڈری اسکولز (بشمول  2020سالJockey Club Ti-I 
College ،کو (DP  کی درخواستوں پر کارروائی کرنے کے بعد، تمام کامیاب درخواست دہندگان کے والدین

کو صوابدیدی جگہوں کے لیے کامیابی کی فہرستوں میں ان کے بچوں کی شمولیت کے بارے میں سنڻرل 
اسکولز کے لیے  2 ) سے پہلے ایک متعین تاریخ تک بذریعہ خط اور فون مطلع کرنا ہو گا۔CAایلوکیشن (

ضروری ہے کہ وه والدین کو اطالعی انتظامات سے اچھی طرح آگاه رکھیں، اور رابطہ کی ضروری معلومات 
-SSPA eہے۔  2023مارچ  31دور کے لیے متعین تاریخ  SSPAاس پہلے سے جمع کر کے رکھیں۔

Platform  صارفین کے طور پر مندرج والدین کے لیے، وه اسی دنSSPA e-Platform  کے ذریعے کامیاب
DP  درخواست دہندگان کے لیے اطالعات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اطالعی انتظامات ریزرو اور ناکام

درخواست دہندگان پر الگو نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی تفویضی نتائج کی اطالعات پر نافذالعمل ہیں۔ متعلقہ والدین 
ن والدین کو شریک سیکنڈری اسکولز کی جانب سے کو اطالعات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ج

مرحلے پر چوائس  CAکامیاب درخواستوں کی اطالعات موصول ہوئی ہے انہیں اپریل میں شروع ہونے والے 
 ) پُر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔Choice Formآف اسکولز فارم (

 
طریق کار اور طریقہ کار میں کوئی تبدیلی  SSPAمذکوره اطالعی انتظامات انتظامی اقدامات ہیں۔ موجوده 

 DPتفویضی نتائج (بشمول  SSPAکو  2023جوالئی  11دور کے تمام طلباء  SSPAنہیں کی گئی ہے۔ اس 
 مراحل کے نتائج) وصول کریں گے۔ CAاور 

 
 DPسسڻم میں حصہ نہیں لے رہے ہیں اور انہیں  SSPAاگر طلباء پرائمری اسکولز میں زیر تعلیم ہیں جو 

 Jockey Club Ti-I Collegeمرحلے پر اسکول کی جگہ تفویض کی گئی ہے تو، شریک سیکنڈری اسکول یا 
کو متعلقہ انتظامات (یعنی  2023جوالئی  11کے نتائج اور  DPوالدین کو کال کریں گے تاکہ وه انہیں حکومتی 

لدین سیکنڈری اسکول (اسکولز) تفویضی نتائج کے اعالن کی تاریخ) سے آگاه کریں۔ اگر ضروری ہو تو، وا
 کو درخواست دی ہوئی ہو۔ 2023جوالئی  11سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جہاں انہوں نے 

  جواب

 
درخواستیں جمع کرائی ہوں تو، کیا انہیں بالترتیب دونوں  DPاگر طلباء نے دو شریک سیکنڈری اسکولز میں 

 اسکول کامیاب درخواست دہندگان کے طور پر مطلع کریں گے؟
 

 (12) سوال
 

درخواستیں جمع کرائی ہوں اور دونوں  DPایسے انفرادی طلباء جنہوں نے دو شریک سیکنڈری اسکولز کو 
درخواستوں میں کامیاب رہے ہوں، ان کے والدین کو بالترتیب شریک دو سیکنڈری اسکولز سے اطالعات 

طریق کار کے مطابق ان کی پہلی پسند کے اسکولز میں  SSPAمتعلقہ طلباء کو موجوده  موصول ہوں گی۔
 تفویض کیا جائے گا۔

 

  جواب

 
  

                                           
 لیے کے تفصیالت کی اطالعی خط کے نمونے اور انتظامات کے کرنے مطلع کو دہندگان درخواست کے جگہوں صوابدیدی کامیاب  2

 کریں۔ مالحظہ 18/2019 نمبر سرکلر EDB مہربانیبراه 
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انتظامات کے تحت، کیا ریزرو اور ناکام درخواست دہندگان کو شریک سیکنڈری اسکولز کی طرف اطالعی 
 سے ان کی درخواست کے نتائج کی پیشگی اطالع دی جائے گی؟

 )13( سوال

   
اطالعی انتظامات کے تحت، شریک سیکنڈری اسکولز سے صرف کامیاب درخواست دہندگان کو صوابدیدی 
جگہیں کے لیے اسکولز کی کامیاب فہرستوں میں ان کی شمولیت کی اطالع دینا ضروری ہے۔ غیر ضروری 

درخواست کے نتائج کے ریزرو اور ناکام درخواست  DPغلط فہمیوں سے بچنے کے لیے اسکولز کو اپنے 
 دہندگان کو مطلع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

  جواب

   
 DPریزرو درخواست دہندگان کو شریک سیکنڈری اسکولز کی طرف سے کب مطلع کیا جائے گا کہ انہیں 

 تفویض کی گئی ہے؟
 )14( سوال

   
دور میں تمام طلباء (بشمول  SSPAاطالعی انتظامات ریزرو اور ناکام درخواست دہندگان پر الگو نہ ہیں۔ اس 

 سے حکومتی تفویضی نتائج پائیں گے۔ EDBکو  2023جوالئی  11ریزرو درخواست دہندگان) 
  جواب

   
شریک سیکنڈری اسکولز سے اطالعات موصول ہونے کے بعد، کیا متعلقہ والدین کو اپنے اسکول کی 

کو قبول کرنے کی  DPترجیحات کی ترتیب کو متعلقہ اسکولز کے سامنے ظاہر کرنا ہو گا اور پیش کرده 
 تصدیق کرنا ہو گی؟

 

 )15( سوال

سسڻم کے مطابق، والدین پر اسکول کی ترجیح کی ترتیب ان اسکولز پر ظاہر کرنا ضروری  SSPAموجوده 
نہ ہے جن کے لیے انہوں نے درخواست دی ہے۔ اطالعی انتظامات کے تحت شریک سیکنڈری اسکولز کی 

الدین طرف سے والدین کو موصول ہونے والے نوڻیفکیشنز تفویضی نتائج کا باضابطہ اجراء نہیں ہیں۔ لہذا، و
 DPپر اسکول کی ترجیح کی ترتیب ان اسکولز پر ظاہر کرنا ضروری نہ ہے، اور نہ ہی بچوں کی کامیاب 

 کو قبول کرنے کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ DPدرخواستوں کی اطالع ٌانے کے بعد پیش کرده 
 

  جواب

ات موصول ہونے درخواست دہندگان کے طور پر شریک سیکنڈری اسکولز کی طرف سے اطالع DPکامیاب 
 کے بعد، کیا والدین اپنے بچوں کے لیے اسکول کی ترجیحات کی ترتیب کو تبدیل کر سکتے ہیں؟

 )16( سوال

   
-SSPA eطریق کار کے مطابق، ایک بار جمع کرانے پر، چاہے کاغذی شکل میں ہو یا  SSPAموجوده 

Platform  کے ذریعے، سیکنڈری ون صوابدیدی جگہ کے لیے درخواست فارم کو بازیافت یا منسوخ نہیں کیا
جا سکتا ہے، اور اسکول کی ترجیح کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہذا، والدین کو اس بات 

استوں کی اطالع درخو DPکی اجازت نہیں ہے کہ وه شریک سیکنڈری اسکولز سے اپنے بچوں کی کامیاب 
 موصول ہونے کے بعد اسکول کی ترجیحات کی ترتیب کو تبدیل کر پائیں۔

  جواب

   
کیا شریک سیکنڈری اسکول والدین سے ان کے بچوں کے اسکول کی ترجیحات کے بارے میں پوچھ سکتے 

 ہیں؟
 )17( سوال

   
کے لیے درخواست دیتے ہیں، انہیں  DPسسڻم کے تحت، جو والدین اپنے بچوں کے لیے  SSPAموجوده 

متعلقہ اسکولز کو اپنی اسکول کی ترجیحات کی ترتیب کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اطالعی انتظامات 
طریق کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے، شریک سیکنڈری اسکولز کو  SSPAکے تحت موجوده 

 وچھ تاچھ نہیں کرنی چاہیے۔والدین سے متعلقہ معلومات کے بارے میں پ

  جواب

 
درخواستوں کے شریک سیکنڈری اسکولز سے  DPان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کی کامیاب 

 Choiceمیں شرکت کے لیے  CAسے دستبردار ہو سکتے ہیں اور  DPنوڻیفیکیشن حاصل کیے ہیں، کیا وه 
Form  کو پُر کر سکتے ہیں؟ 

 )18( سوال

   
مرحلے پر اسکول  CAتفویض کی گئی ہے، انہیں  DPطریق کار کے تحت، تمام طلباء جنہیں  SSPAموجوده 

 Choiceدرخواست دہندگان کے والدین کو  DPکی دوسری جگہیں االٹ نہیں کی جائیں گی۔ لہذا، کامیاب 
Form نے والے پر اسکول کے انتخاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر انہوں نے اپریل میں شروع ہو

CA  مرحلے پرChoice Form  پر اسکول کے انتخاب کیے ہیں، تب بھی ان کے بچوں کو موجوده طریق کار
مرحلے پر کامیابی کے ساتھ درخواست دینے والے سیکنڈری اسکولز میں تفویض کیا جائے  DPکے مطابق 

 گا۔

  جواب
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درخواست دہندگان کے طور  DPنتائج کے حکومتی اجراء کے برابر ہیں؟ کامیاب  DPکیا اطالعی انتظامات 
پر شریک سیکنڈری اسکولز سے اطالعات موصول ہونے کے بعد، کیا والدین کو متعلقہ اسکولز کے ساتھ 

 رجسڻریشن کے طریقہ کار کو ایک ساتھ مکمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟
 

 )19( سوال

 SSPAانتظامی اقدامات کے طور پر اطالعی انتظامات حتمی تفویض نتائج کے اجراء جیسے نہیں ہیں۔ موجوده 
دور کے تمام طلباء معمول کے مطابق  SSPAطریق کار اور طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس 

 ل کریں گے۔مراحل کے نتائج) وصو CAاور  DPتفویضی نتائج (بشمول  SSPAجوالئی میں 
  

جیسا کہ شریک سیکنڈری اسکولز کی طرف سے والدین کو نوڻیفیکیشنز تفویضی نتائج کا باضابطہ اجراء نہیں 
ہیں، والدین کو متعلقہ اسکولز کے ساتھ رجسڻریشن کے طریقہ کار کو ایک ساتھ مکمل کرنے کی ضرورت 

بطہ اجراء کے بعد تفویضی رسیدیں اور کے نتائج کے باضا SSPAکو  2023جوالئی  11نہیں ہے۔ والدین کو 
جوالئی  14جوالئی سے  13داخلہ رسیدیں موصول ہوں گی۔ تب تک، والدین کو ایک مخصوص مدت (یعنی 

 تک) کے اندر تفویض شده سیکنڈری اسکولز کے ساتھ رجسڻریشن کے طریقہ کار کو مکمل کرنا ہو گا۔  2023
 

  جواب

   
 DPشریک سیکنڈری اسکولز کو کن باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جب وه متعین تاریخ پر کامیاب 

 درخواست دہندگان کے والدین کو خط اور فون کے ذریعے مطلع کرتے ہیں؟
 )20( سوال

   
درخواستیں وصول کرتے وقت (خاص طور پر ان والدین کے لیے جو ہانگ کانگ سے باہر  DPوالدین سے 

مقیم/کام کر رہے ہوں)، اسکولز کو چاہیے کہ وه مناسب وقت پر رابطہ معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کی یاد 
مطلع درخواست دہندگان کو خط اور فون کے ذریعے  DPدہانی کرائیں۔ والدین کو متعین تاریخ پر کامیاب 

کرنے کے انتظامات سے بھی اچھی طرح آگاه کیا جانا چاہیے۔ اس کے عالوه، اسکولز کو اپنے اسکول کی 
بنیاد پر حاالت کے مطابق مناسب انتظامات کرنے چاہئیں، بشمول ڈاک کے لیے درکار وقت کو محفوظ رکھنا 

ن کو اسکولز کی صوابدیدی جگہوں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کامیاب درخواست دہندگان کے والدی
کے لیے کامیاب فہرستوں میں متعین تاریخ پر ان کے بچوں کی شمولیت کی تحریری اطالع موصول ہو جائے، 
اور متعلقہ والدین کو فون کال کرنے کا وقت طے کرنا، ان والدین کے لیے انتظامات وضع کرنا جن سے متعین 

 ره کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔تاریخ پر رابطہ نہیں کیا جا سکتا، وغی

  جواب

   
شریک سیکنڈری اسکولز کو والدین سے فون پر مکالمہ کیسے کرنا چاہیے کہ آیا ان کے بچے اسکولز کے 

 درخواست دہندگان ہیں یا نہیں؟ DPکامیاب 
 )21( سوال

   
فون پر کال کرنے والے کی شناخت کی تصدیق کرنے میں دشواریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، اسکولز کو 
مشوره دیا جاتا ہے کہ وه پرسنل ڈیڻا (پرائیویسی) آرڈیننس کی خالف ورزی نہ کرنے کے لیے ایسے استفسارات 

اسکول والدین کو ان طریقوں  درخواست دہندگان کی معلومات کو ظاہر نہ کریں۔ DPکرتے وقت انفرادی کامیاب 
درخواست دہندگان کے والدین کو مطلع کیا جائے گا، اور انہیں یاد  DPسے آگاه کر سکتے ہیں جن میں کامیاب 

کے  SSPA e-Platformصارفین کے طور پر مندرج والدین بھی اسی دن  SSPA e-Platformدالئیں کہ 
ت موصول کر سکتے ہیں۔ اگر والدین دیگر استفسارات درخواست دہندگان کے لیے اطالعا DPذریعے کامیاب 

 کریں تو، اسکول ان کو اپنے اسکول پر مبنی انکوائری طریق کار کے مطابق نپڻا سکتے ہیں۔

  جواب

   
درخواست دہندگان کے والدین کو خط اور فون کے ذریعے مطلع کرنے کے عالوه، کیا سیکنڈری  DPکامیاب 

 اسکولز انہیں مطلع کرنے کے لیے دیگر ذرائع استعمال کر سکتے ہیں؟
 )22( سوال

   
درخواست دہندگان کے والدین کو خط اور فون کے ذریعے مطلع کرنے کے عالوه، اگر ضروری  DPکامیاب 

درخواست دہندگان کے والدین کو مطلع کر سکتے ہیں۔  DPہو تو اسکول دوسرے طریقوں سے بھی کامیاب 
نے کی اس کے باوجود، اسکولز کو پرسنل ڈیڻا (پرائیویسی) آرڈیننس کے اصولوں اور تقاضوں کی تعمیل کر

 ضرورت ہوتی ہے جب متعلقہ والدین کو دیگر ذرائع سے مطلع کیا جائے۔

  جواب
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جاتا ہے  یادرخواست دہندگان کے طور پر مطلع ک DP یابکام یںاسکولز م یکنڈریس یکطلباء کو شر بعض
 NDSSہے۔ اگر وه  یجات یک یبھ یشکشپ یجگہ ک S1طرف سے  یک NDSS secondary schoolاور 

secondary school هکے دستخط شد ینوالد یںتو، انہ یںکرتے ہ یصلہکو مسترد کرنے کا ف یشکشپ یک 
 NDSS secondary schoolمتعلقہ  یزاتاصل دستاو یفارم ک یکارڈسڻوڈنٹ ر 6 یاور پرائمر یحلف یانب

 یکآخر کار طلباء کو شر یاہے تو، ک یجات یک یںنہ یافتباز یک یزاتاگر دستاو یں؟چاہئ ینیواپس ل یوںسے ک
 گے؟ یںجائ یےاسکولز االٹ کر د یکنڈریمتعلقہ س

 

 )23( سوال

 NDSS secondary schools نظر، یشوسائل کے مؤثر استعمال کے پ یکار کے مطابق، عوام یقطر موجوده
اصل  یفارم ک یکارڈسڻوڈنٹ ر 6 یاور اس کے ساتھ پرائمر یحلف یانسے دستخط شده ب ینان طلباء کے والد

 یسبسڈ یگروه د ہطے ہو ک یہہو سکے اور  یقتصد یک یتقبول یک یشکشگے تاکہ پ یںوصول کر یزاتدستاو
) Jockey Club Ti-I Collegeجگہوں اور  S1 یاسکولز ک یکنڈریس یکجگہوں سے (بشمول شر S1شده 

 یکہوں، تاکہ متعلقہ طلباء کو ا یہوئ یضتفو یعےسسڻم کے ذر SSPA یںجو کہ انہ یںسے دستبردار ہو رہے ہ
انتظامات  یجا سکے۔ اطالع روکاجگہوں کے حصول سے  یاسکولز ک یکنڈریوالے س یدو سبسڈ یںوقت م یہ

 DP یاب) کو کامJockey Club Ti-I Collegeاسکولز (بشمول  یکنڈریس یککے تحت، اگر طلباء کو شر
 S1جانب سے  یک NDSS secondary school یکاہے اور  یاگ یادرخواست دہندگان کے طور پر مطلع ک

مخصوص مدت کے اندر  یکا یںم یلاپر یاکہ آ یںکر سکتے ہ یصلہہے تو، وه ف یگئ یک یبھ یشکشپ یجگہ ک
NDSS secondary school تقر یعنیجائے ( یاکو مسترد کر د یشکشاس پ یک ً کار کے اندر جب کہ  یاما 5 یبا

مل گئے ہوں؛ عام حاالت  یفیکیشنزدرخواست دہندگان اسکولز سے نوڻ DP یاببطور کام یںاواخر مارچ م یںانہ
 2023 یلاپر 12 یختار یآخر یک یفیکشنکے نوڻ NDSS secondary schools یےکے ل SSPA 2023 یںم

کے دستخط شده  یناور والد یںکرتے ہ یںکو مطلع نہ NDSS secondary schoolsمتعلقہ  ینہے)۔اگر والد
 یک ینےفارم واپس نہ ل یکارڈمدت کے اندر ر مقررهطلباء کے  6 یاور پرائمر یزاصل دستاو یک یحلف یانب

 یطلباء ک یابکام یںکے شروع م یمئ یطلباء اب بھ متعلقہکار کے مطابق،  یقطر د، موجو ۔یںصورت م
NDSS schools داخلہ  یںاسکولوں م یکنڈریوالے س ینےشامل ہوں گے اور اس طرح حصہ ل یںفہرست م

ہو،  یاگ یادرخواست گزاران کے طور پر منتخب ک DP یابکام یںجہاں انہ یں، بشمول ان م جائے گا۔ یال یںنہ
 ۔یگ یںجائ یک یںنہ یضتفو یںجگہ S1 یکوئ

 

  جواب
 
 
 
 

اسڻوڈنٹ ریکارڈ فارم  6والدین کے دستخط شده بیان حلفی اور پرائمری  NDSS secondary schoolsکیا 
 کی اصل بازیافت کے لیے والدین کی درخواستوں کو مسترد کر سکتے ہیں؟

 )24( سوال

   
طلباء کے ریکارڈ  6والدین کے فیصلے کی تصدیق کے طور پر والدین کے دستخط شده بیان حلفی اور پرائمری 

فارم کی اصل دستاویز جمع کرنے کا موجوده انتظام عوامی وسائل کے استعمال کو بہتر بنانے اور متعلقہ طلباء 
کو دو سبسڈی والے سیکنڈری اسکول کی جگہوں پر قبضہ کرنے سے روکنے کے اصول پر مبنی ہے۔ اسی 

 NDSS secondaryدگان کے والدین درخواست دہن DPوقت اطالعی انتظامات کے تحت، اگر کامیاب 
schools  کی جانب سے پیشکش کو مسترد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو، وه متعلقہNDSS secondary 
schools  6کو مطلع کر سکتے ہیں اور والدین کے دستخط شده بیان حلفی کی اصل دستاویز اور پرائمری 

درخواست دہندگان  DPمارچ کے آخر میں کامیاب سڻوڈنٹ ریکارڈ فارم کو وقت کی ایک مخصوص مدت (یعنی 
 SSPAکام کے دنوں کے اندر ہوتی ہے،  5کے طور پر اسکولز سے اطالعات موصول ہونے کے بعد تقریباً 

اپریل  12کو اطالع دینے کی آخری تاریخ عام حاالت میں  NDSS secondary schoolsکے لیے  2023سال 
کو والدین کی درخواست پر متعلقہ  NDSS secondary schoolsہے) میں حاصل کر سکتے ہیں۔  2023

دستاویزات واپس کرنا ہوں گی۔ ایک بار والدین کے دستخط شده بیان حلفی کی اصل دستاویز بازیافت ہو جائے 
میں اسکول  NDSS secondary schoolsتو، یہ اس بات کی تصدیق کے طور پر کام کرے گی کہ والدین نے 

 ہیں۔ اس طرح، والدین کو فیصلہ کرنے سے پہلے احتیاط سے غور کرنا چاہیے۔ کی جگہیں ترک کر دی

  جواب
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سے  NDSS secondary schoolsدرخواست دہندگان کے والدین ایک مقرره مدت کے اندر  DPاگر کامیاب 
اسڻوڈنٹ ریکارڈ فارم کی اصل دستاویز بازیافت نہیں کرتے  6والدین کے دستخط شده بیان حلفی اور پرائمری 

 NDSSہیں تو، کیا وه بعد میں متعلقہ اسکولز سے ان دستاویزات کو دوباره حاصل کرسکتے ہیں تاکہ  
secondary schools میں اسکول کی جگہوں سے دستبردار ہوا جائے؟ 

 

 )25( سوال

کی  NDSS secondary schoolsکو  NDSS secondary schoolsموجوده انتظامات کے تحت، والدین 
جگہوں سمیت)  S1جگہوں (بشمول حصہ لینے کی  S1جانب سے پیشکشوں کی منظوری کی تصدیق اور دیگر 

طالب علم کا  6کے حوالے کرنے کے لیے والدین کے دستخط شده معاہدے کی اصل دستاویز اور پرائمری 
سسڻم کے ذریعے  Jockey Club Ti-I College (SSPAریکارڈ فارم جمع کرائیں گے۔ سیکنڈری اسکول اور 

 NDSSتفویض کیے جائیں گے۔ دوسری طرف، اطالعی انتظامات کے تحت، جیسا کہ بعض طلباء 
secondary schools  کی طرف سے پیش کرده اسکول کی جگہوں کوDP دہندگان  کے کامیاب درخواست

کی طرف سے اطالع موصول ہونے کے بعد مسترد کر  NDSS secondary schoolsکے طور پر شریک 
سکتے ہیں، متعلقہ والدین ایک مقرره مدت کے اندر سیکنڈری سکولوں سے والدین کے دستخط شده کے معاہدے 

 NDSSیں تاکہ سڻوڈنٹ ریکارڈ فارم کو دوباره حاصل کر سکتے ہ 6کی اصل دستاویز اور پرائمری 
secondary schools  دوسرے طلباء کو ان کی ویڻنگ لسڻوں کے مطابق داخل کر سکیں۔ آسامیاں، اور شریک

کو جمع کرائیں۔ اس سلسلے میں، عام حاالت میں،  EDBطلباء کی اپنی کامیاب فہرستیں مئی کے اوائل تک 
سے والدین  NDSS secondary schoolsدرخواست دہندگان کے والدین کو مقرره مدت کے بعد  DPکامیاب 

سڻوڈنٹ ریکارڈ فارم کو دوباره حاصل نہیں کرنا  6کے دستخط شده بیان حلفی کی اصل دستاویز اور پرائمری 
 چاہیے۔

  جواب

   
سے والدین کے دستخط شده بیان حلفی کی اصل دستاویز اور  NDSS secondary schoolsاگر والدین نے 

سڻوڈنٹ ریکارڈ فارم کو پیش کرده اسکول کی جگہوں کے حوالے کرنے کی تصدیق کے لیے  6پرائمری 
سے اپنے بچوں کو مستقبل میں دوباره داخل  NDSS secondary schoolsحاصل کیا ہے تو، کیا وه متعلقہ 

 کرنے کی درخواست کرسکتے ہیں؟

 )26( سوال

   
اسڻوڈنٹ  6سے والدین کے دستخط شده بیان حلفی اور پرائمری  NDSS secondary schoolsاگر والدین نے 

 NDSSریکارڈ فارم کی اصل دستاویز کی بازیافت کی ہے تو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے 
secondary schools  کی طرف سے پیش کرده جگہوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ جوالئی میں

SSPA د، اگر والدین متعلقہ کے نتائج کے اجراء کے بعNDSS secondary schools  میںS1  جگہوں کے
لیے دوباره درخواست دینا چاہیں گے تو، اسکول یہ فیصلہ کرسکتے ہیں کہ آیا ان کے اسکول پر مبنی طلباء 

 کے داخلہ کے طریقہ کار کے مطابق طلباء کو داخل کیا جائے۔

  جواب

 
کو جمع آوری کے بعد صوابدیدی جگہوں کے لیے کامیاب/ریزرو فہرستوں  EDBکیا شریک سیکنڈری اسکول 

 میں ترمیم کر سکتے ہیں؟
 

 )27( سوال

شریک سیکنڈری اسکولز کو صوابدیدی جگہوں کے لیے کامیاب/ریزرو فہرستیں ایک متعین تاریخ کو یا اس 
 30کے لیے اس کی متعین تاریخ  SSPA 2023کو جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے ( EDBسے پہلے 

ہے)۔ اسکولز کو جمع کرانے سے پہلے انتہائی احتیاط کے ساتھ فہرستوں کی جانچ کرنی چاہیے۔  2023مارچ 
فہرستیں جمع کروانے کے بعد، اسکولز کو ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے خاص حاالت 

کے کامیاب درخواست دہندگان کی تعداد  DPدرخواست کے اہل نہ ہوں،  DPکے (مثالً درخواست دہندگان 
کو تحریری وضاحت  EDBکوڻہ سے زیاده ہو، وغیره)۔ اگر خاص حاالت ہوں تو، اسکولز کو  DPاسکول کے 

سے پیشگی  EDBفراہم کرنی چاہیے اور متاثره طالب علموں کے والدین کو مطلع کرنے سے پہلے جلد از جلد 
 ا چاہیے۔منظوری لین

  جواب
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درخواست دہندگان کے طور پر کامیاب قرار دے  DPاگر طلباء کو شریک سیکنڈری اسکولز کی طرف سے 
مرحلے پر اسکول کی جگہ تفویض نہیں کی  DPکر مطلع نہ کیا گیا ہو تو، کیا اس کا مطلب ہے کہ انہیں 

 جائے گی؟
 

 )28( سوال

درخواستوں کی  DPاطالعی انتظامات کے تحت، بعض طلباء دو شریک سیکنڈری اسکولز سے اپنی کامیاب 
طریق کار کے مطابق ان کی پہلی پسند کے  SSPAاطالعات وصول کر سکتے ہیں اور انہیں آخر کار موجوده 

اسکولز میں تفویض کیا جائے گا، جس سے ایک اسکول کی جگہ دستیاب ہو گی۔ اس کے عالوه، بعض کامیاب 
کی  NDSS secondary schoolsکو چھوڑ سکتے ہیں اور  DPدرخواست دہندگان اپنے لیے تفویض شده 

درخواست دہندگان کے لیے تفویض جگہیں  DP۔ ان کامیاب جانب سے پیش کرده جگہوں کو قبول کر سکتے ہیں
جگہ  S1بھی دستیاب کر دی جائیں گی۔ اس لیے، بعض طلبا جن کو مطلع نہیں کیا گیا ہے انہیں اسکولز میں 

مرحلے پر  DPتفویض کی جا سکتی ہے جس میں انہوں نے ریزرو درخواست دہندگان کی حیثیت میں 
 درخواست دی ہو۔

 

  جواب

الدین دیگر ترجیحی سیکنڈری اسکولز سے رابطہ کر سکتے ہیں اور شریک سیکنڈری اسکولز کی جانب کیا و
درخواست دہندگان کا نوڻیفیکیشن جاری کرنے کے بعد داخلے کے لیے درخواست دے  DPسے کامیاب 
 سکتے ہیں؟

 

 )29( سوال

کوڻہ کے منہا کیے جانے کے DPجگہیں، ریپیڻر اور  S1کے تحت، اسکولز کی  طریق کار SSPAموجوده 
کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ سیکنڈری اسکولز کو جوالئی میں تفویضی نتائج کے اجراء سے  CAبعد، 

پہلے کسی بھی ممکنہ غیر استعمال شده جگہوں کو پُر کرنے کے لیے داخلے کا کوئی طریقہ ہائے کار (بشمول 
اخل کرنے کا طریقہ کار) اختیار نہیں کرنا چاہیے ۔ یہ درخواستیں قبول کرنے، طلباء کو منتخب کرنے یا د

والدین اور طلباء پر غیر ضروری دباؤ النے سے بچنے اور غیر منصفانہ حاالت سے گریز کے لیے ہے۔ اسی 
طرح، والدین کو اسکول کے امور کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے دیگر ترجیحی سیکنڈری اسکول اسکولز 

 نا چاہیے۔سے رابطے میں نہیں رہ
 

  جواب

کیا شریک پرائمری اسکولز کو اب بھی ایسے طلبا کے داخلی تشخیصی نتائج کی جمع آوری کی ضرورت ہے 
 درخواست دہندگان کے طور پر مطلع کیا گیا ہو؟ DPجنہیں ان کے ایلوکیشن بینڈز کے حساب سے کامیاب 

 )30( سوال

   
کا موجوده طریقہ کار بدستور برقرار ہے۔ شریک پرائمری اسکولز کو اب  SSPAاطالعی انتظامات کے تحت 

کے وسط میں اور اس کے آخر میں داخلی  6کے آخر میں، پرائمری  5بھی تمام طلباء کے لیے پرائمری 
درخواست دہندگان  DP) کے نتائج جمع کروانے کی ضرورت ہوتی ہے (بشمول وه جو کامیاب IAتشخیص (

 NDSS secondaryکے طور پر شریک سیکنڈری اسکولز کی طرف سے مطلع کیے گئے ہوں یا وه جنہیں 
schools  نے داخلہ دیا ہو)۔CA  مرحلے میں، عالقے/یکساں اسکول نیٹ میں شریک تمام طلباء کے سکیلڈ

باء کو یکساں طور پر تین عالقے/نیٹ نمبرز کو کمپیوڻر کے ذریعے میرٹ کی ترتیب میں رکھا جائے گا۔ پھر طل
بینڈز میں تقسیم کیا جائے گا، ہر ایک عالقہ/اسی اسکول نیٹ میں شریک طلباء کی کل تعداد کا ایک تہائی پر 
مشتمل ہو گا۔ دوسرے الفاظ میں، ہر بینڈ میں طلباء کی تعداد کا تعین شریک طلباء کی کل تعداد سے ہوتا ہے۔ 

درخواست دہندگان کے طور پر  DPتمام شریک طلباء (بشمول وه جنہیں کامیاب  اطالعی انتظامات کے تحت،
  نتائج کے معیار کی بنیاد پر شمار کیا جائے گا۔ IAمطلع کیا گیا ہو) کو ان کے 

 

  جواب

EDB  اپریل کے شروع میں ہر شریک پرائمری اسکول کو کامیابDP  درخواست دہندگان کی متعلقہ فہرست
 کیوں فراہم کرے گا؟

 )31( سوال

   
EDB  ہر شریک پرائمری اسکول کو اپریل کے شروع میں کامیابDP  درخواست دہندگان کی متعلقہ فہرست

فراہم کرے گا تاکہ پرائمری اسکولز کو متعلقہ والدین کو یاد دالنے میں سہولت فراہم کی جا سکے کہ انہیں 
CA  مرحلے پر اسکول کے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان طالب علموں کوCA  کی تیاری میں

 DPمناسب مدد فراہم کی جائے گی جن کو اطالع موصول نہیں ہوئی۔ متعلقہ سیکنڈری اسکولز کے نام، 
سکولز کی طرف درخواستوں میں اسکول کی ترجیح کی ترتیب اور  یہ کہ آیا طلباء کو ایک یا دو سیکنڈری ا

 درخواست دہندگان کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، کو فہرستوں میں نہیں دکھایا جائے گا۔ DPسے کامیاب 

  جواب
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 DPکیا پرائمری یا سیکنڈری اسکول ایسے طلباء کے تناسب یا تعداد کو ظاہر کر سکتے ہیں جنہیں کامیاب 
 درخواست دہندگان کے طور پر مطلع کیا گیا ہے؟

 )32( سوال

   
 DPاطالعی انتظامات کے تحت، انفرادی طلباء کو دو شریک سیکنڈری اسکولز کی طرف سے کامیاب 

درخواست دہندگان کے طور پر منتخب کیا جا سکتا ہے۔ انہیں باآلخر ان کی پہلی پسند کے اسکولز تفویض 
میں تعلیم حاصل کرنے  NDSS secondary schoolsکیے جائیں گے اور بعض کامیاب درخواست دہندگان 

درخواست دہندگان کے طور پر منتخب نہیں کیا  DPکا انتخاب کرسکتے ہیں۔ لٰہذا، بعض طلباء جنہیں کامیاب 
تفویض کیے جانے کا موقع مل سکتا ہے۔  DPگیا ہے، انہیں اب بھی ریزرو درخواست دہندگان کی حیثیت میں 

رخواست کے نتائج تصور نہیں ہوتی ہیں۔ کسی اسکول کے د DPدیگر الفاظ میں، ایسی معلومات حتمی 
صوابدیدی جگہیں کے لیے کامیاب فہرست میں شامل طلباء کو آخر حتمی طور پر وہی اسکول ہی تفویض نہیں 

مرحلے پر طلباء کو کامیاب درخواست دہندگان کے طور پر منتخب کیا  DPکیا جا سکتا ہے۔ اس کے عالوه، 
ختلف عوامل، بشمول اسکولز کے انتخاب کے لیے والدین کی حکمت عملی، درخواست جائے گا یا نہیں، یہ م

دہندگان کی تعداد، داخلہ کے معیار اور عطائے وزن، اور اسکول کی جگہوں کی تعداد، وغیره سے متاثر ہوتا 
درخواستوں کی اطالع حاصل کرنے والے  DPہے۔ اس لیے، شریک سیکنڈری اسکولز کی طرف سے کامیاب 

باء کا تناسب یا تعداد دراصل متعلقہ اسکولز کی تعلیمی سطح یا مجموعی کارکردگی کا اشاره نہیں ہے۔ طل
مرحلے  CAپرائمری یا سیکنڈری اسکولز کو متعلقہ معلومات/ڈیڻا کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ 

 سے بچایا جا سکے۔ پر اسکولز کو منتخب کرنے کے لیے دیگر طلباء کی حکمت عملیوں کو متاثر ہونے

  جواب
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