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ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਆਵੰਟਨ ਸਸਸਟਮ 2021/2023 

(ਸਸਤੰਬਰ 2023 ਸਵਿੱ ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ) 

ਅਕਸਰ ਪ ਿੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਆਮ 

 

(1) ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਆਵੰਟਨ (SSPA) ਸਸਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? 

 

 ਉ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 (P6) ਵਿਵਿਆਰਥੀ SSPA ਵਿਿਟਮ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਬਵਲਕ ਿੈਕਟਰ ਿੈਕੰਡਰੀ 1 

(S1) ਵਿਿੱ ਚ ਜਗਹਾ ਲੈ ਿਕਿੇ ਹਨ। SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਿੋ ਪ੍ੜਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ: ਿਿੈ-ਇਿੱਛਤ 

ਿਪ੍ੇਿ (DP) ਅਤ ੇਕੇਂਿਰੀ ਆਿੰਟਨ (CA)। 

 

DP ਪ੍ੜਾਅ ਲਈ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਧੇ SSPA ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿ ੇਹੋਏ ਵਕਿੇ ਿੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਿੇ ਿੋ ਤੋਂ ਿਿੱਧ 

ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕੋ ਿਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿੇ ਿਕਿੇ ਹਨ। ਿਕ ਲ ਆਪ੍ਣੇ S1 ਿਥਾਨਾਂ ਿੇ 30% ਤੋਂ 
ਿਿੱਧ DP ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਿੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਿਕਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਵਿਿੱ ਵਖਆ ਿਰਸ਼ਨ 

ਅਤ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਿੇ ਿਕਿੇ ਹਨ। 
 

CA ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ, ਕੰਵਪ੍ਊਟਰ ਰਾਹੀਂ SSPA ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਆਿੰਵਟਤ  

ਕੀਤ ੇਬੈਂਡ, ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਿੀ ਿਕ ਲ ਿੀ ਪ੍ਿੰਿ ਅਤ ੇਬੇਤਰਤੀਬ ੇਨੰਬਰਾਂ ਿੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਕ ਲ ਿੀਆਂ ਿੀਟਾਂ 
ਆਿੰਵਟਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਿਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  CA ਵਿਿੱ ਚ ਮੁੜ ਿਥਾਨ ਆਿੰਵਟਤ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। DP ਅਤ ੇCA ਿੇ 

ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਿੱ ਚ ਇਕੋ ਿਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। SSPA ਵਿਿਟਮ ਬਾਰ ੇ

ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਮਾਪ੍ੇ SSPA ਵਿਿਟਮ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤ ੇਿੀਡੀਓ ਿਾ ਹਿਾਲਾ ਿੇ ਿਕਿੇ ਹਨ। 
 

 

ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਸਕੂਲ 

 

(2) ਪਰ S1 ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਸਕੂਲ ਸਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ P6 ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਲਈ 

ਕੀ ਪਰਬੰਧ ਹਨ? 

 

 ਉ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੀਪ੍ੀਟਰ ਅਤ ੇDP ਕਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, CA ਪ੍ੜਾਅ ਵਿਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਫੀਡਰ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ 

ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਫੀਡਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆ ਂਥਾਿਾਂ ਿਾ 85% ਰਾਖਿਾਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਇਿੱਕ ਨਾਮਜ਼ਿ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਮਜ਼ਿ ਕੀਤ ੇਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆ ਂਥਾਿਾਂ 
ਿਾ 25% ਰਾਖਿਾਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਿਾ ਹੈ। ਫੀਡਰ/ਿਾਖਲ ਕੀਤ ੇਿਕ ਲ ਿਾ ਇਿੱਕ P6 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਰਾਖਿੀਂ 
ਜਗਹ ਿਾਿਤ ੇਯੋਗ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੈਂ ਟ ਬੈਂਡ 1 ਜਾਂ 2  ਵਿਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤ ੇਉਿਨੇ ਭਾਗ-B ਪ੍ਰਵਤਬੰਵਧਤ 
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ਿਕ ਲ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਿੰਿ ਿਜੋਂ ਫੀਡਰ/ਿਾਖਲ ਕੀਤ ੇਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਨ ੰ  ਚੁਵਣਆ 

ਹੈ। ਜੇ ਵਲੰਕਡ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਨੈੈੱਟ ਬੈਂਡ 3 ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਾਰੇ 3 

ਬੈਂਡਾਂ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗ।ੇ ਮਾਪ੍ੇ ਫੀਡਰਾਂ/ਿਾਖਲ ਕੀਤ ੇਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ(ਿਕ ਲਾਂ) ਤੋਂ ਵਿਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਪ੍ੁਿੱ ਛਵਗਿੱਛ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਨ। 
 

ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਰਾਖਿੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿੰਟਨ 

ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਮ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਨੈੈੱਟ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ੇਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਿੇਗਾ ਜਿੋਂ 
ਤਿੱਕ ਿਾਰੀਆਂ ਰਾਖਿੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿੀਆਂ। ਿ ਜੇ ਪ੍ਾਿੇ, ਿਾਰੀਆਂ ਅਣਿਰਤੀਆਂ ਰਾਖਿੀਆ ਂ

ਥਾਿਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਨ ੰ  ਆਿੰਟਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਿਜੋਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਜੇਕਰ ਵਕਿੇ ਫੀਡਰ ਜਾਂ ਿਾਖਲ ਕੀਤ ੇਿਕ ਲ ਿੇ P6 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਕਰਾਿ-ਨੈੈੱਟ ਆਿੰਟਨ ਲਈ 

ਿਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਡਰ ਿੀ ਰਾਖਿੀਂ ਿੀਟ ਜਾਂ ਿਾਖਲ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ(ਿਕ ਲਾਂ) ਲਈ 

ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। 
 

(3) ਪਰ ਮਾਪ ੇਸਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦ ੇਹਨ ਸਕ ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵਿੱ ਚ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 

 

 ਉ ਮਾਪ੍ੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲ ਿੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਿੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਿਾਲ 

ਿਤੰਬਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲ ਿਾ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਿ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਇਿ ਿੀ 
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਮਾਪ੍ੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਵਿਿੱ ਧੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲ ਨਾਲ ਿੀ ਿੰਪ੍ਰਕ 

ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਨ। 
 

(4) ਪਰ ਆਪਣ ੇਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵਿੱ ਚ ਆਵੰਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਕਸੇ P6 ਸਵਸਦਆਰਥੀ 
ਵਾਸਤ,ੇ ਕੀ ਉਸਨੰੂ ਭਾਗ-A ਅਣ-ਪਰਤੀਬੰਸਧਤ ਸਕੂਲ ਚੋਆਇਸ ਅਤੇ ਭਾਗ-B ਪਰਸਤਬੰਸਧਤ ਸਕੂਲ 

ਚੋਆਇਸ ਦੋਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਸਕੂਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਜੋਂ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ? 

 

 ਉ CA ਪ੍ੜਾਅ ਵਿਿੱ ਚ, ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਿ ਕੀਤ ੇਿਕ ਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਕੇਿਲ ਭਾਗ-B ਪ੍ਰਵਤਬੰਵਧਤ 

ਿਕ ਲ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗ-B ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਿੰਿ ਿਜੋਂ 
ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਿ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਿ ਕੀਤ ੇਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, 

ਭਾਗ-A ਵਿਿੱ ਚ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਿ ਕੀਤ ੇਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਇਿੱਛਾ 
'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
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(5) ਪਰ ਕੀ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਯੋਗ ਸਵਸਦਆਰਥੀ/ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵਿੱ ਚ ਆਵੰਸਟਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

 

 ਉ ਵਕਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਿਿ ੇਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਿ ਕੀਤ ੇਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ 

ਵਿਿੱ ਚ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਿਾ: 
 

  (ਏ) ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਿਾਰ ਭਾਗ-B ਪ੍ਰਵਤਬੰਵਧਤ ਿਕ ਲ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਹਲੇ 

ਪ੍ਿੰਿੀਿਾ ਿਕ ਲ ਿਜੋਂ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਾਂਵਕਤ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਿੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ; 
 

  (ਬੀ) 
 

ਯੋਗ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਿ P6 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਕ ਲ ਿੀਆਂ ਰਾਖਿੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਿੀ ਕੁਿੱ ਲ ਵਗਣਤੀ ਤੋਂ 
ਿਿੱਧ ਹਨ; 

 

  (ਿੀ) 
 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੇ ਿਫਲਤਾਪ੍ ਰਿਕ ਵਕਿੇ ਹਰੋ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿ-ੈਇਿੱਛਤ ਿਥਾਨ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਭਾਗ-A ਿੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਵਧਤ ਿਕ ਲ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 
ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਕ ਲ ਿਥਾਨ ਆਿੰਟਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 
 

  (ਡੀ) ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਕਰਾਿ-ਨੈੈੱਟ ਆਿੰਟਨ ਲਈ ਿਿੀਕਾਰ ਕਰ ਵਿਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
 

"Through-train" ਸਕੂਲ 

 
(6) ਪਰ "Through-train" ਸਕੂਲ ਸਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ P6 ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਲਈ S1 ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ 

ਕੀ ਪਰਬੰਧ ਹਨ? 

 

 ਉ ਵਕਿੇ "through-train" ਿਕ ਲ ਿਾ ਇਿੱਕ P6 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ 

ਵਿਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਿਕਿਾ ਹੈ।  ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਿੇ DP 

ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਬਵਿਡੀ ਿਕੀਮ ਿੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਿੇ S1 ਿਥਾਨ(ਿਾਂ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਿਥਾਨ ਆਿੰਟਨ ਵਿਿਟਮ (NDSS secondary schools) (ਚਾਹ ੇਿਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ 
ਨਾ ਹੋਣ), ਜਾਂ CA ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਿਾ/ਿੀ ਹੈ, ਉਿ ਨ ੰ  ਵਲੰਕ ਕੀਤ ੇਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਿੱ ਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੱਗੇ 
ਿਧਣ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਿੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
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(7) ਪਰ ਕੀ ਦੂਜੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ "through-train" ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵਿੱ ਚ 

ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ? 

 

 ਉ ਿਾਰੇ "through-train" ਿਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਵਿਧਾਂਤ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਵਲੰਕ ਕੀਤ ੇ

ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ S1 ਿਥਾਨਾਂ ਿੀ ਿੰਵਖਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਵਲੰਕ ਕੀਤ ੇਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲ 

ਵਿਿੱ ਚ P6 ਗਰੈਜ ਏਟਾਂ ਿੀ ਿੰਵਖਆ ਨਾਲੋਂ  ਿਿੱ ਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਿੇ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੀ DP ਜਾਂ CA ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਿਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ। ਮਜੌ ਿਾ 
ਅਤ ੇਨਿੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਿੋਿੇਂ ਿਕ ਲਾਂ, "through-train" ਿਕੰੈਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ DP 

ਜਾਂ CA ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਿ ਜ ੇਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੀਪ੍ੀਟਰ ਿਥਾਨਾਂ ਿੀ 
ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿਾਖਲਾ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, S1 ਿਥਾਨਾਂ ਿੀ ਕੁਿੱ ਲ ਵਗਣਤੀ ਿੇ 15% ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ। 
 

ਸਸਿੱ ਧੀ ਸਬਸਸਡੀ ਸਕੀਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 

 
(8) ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਪ ੇਆਪਣ ੇਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਸਡੀ ਸਕੀਮ (DSS) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵਿੱ ਚ 

ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਸਧਆਨ ਸਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

 ਉ ਮਾਪ੍ੇ ਨੋਟ ਕਰ ਿਕਿ ੇਹਨ ਵਕ DSS ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਫੀਿਾਂ ਲੈ ਿਕਿੇ ਹਨ। ਿੈਕੰਡਰੀ 3 ਿੀ ਿਮਾਪ੍ਤੀ 
'ਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ DSS ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੈਕੰਡਰੀ 4 (S4) ਵਿਿੱ ਚ ਪ੍ਿਉੱਨਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵਿਿੱ ਵਖਆ ਵਬਊਰੋ (EDB) ਿਿੱਲੋਂ  ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਰ ਿਕ ਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ 
ਉਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  S4 ਵਿਿੱ ਚ ਕੇਂਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

(9) ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਕੈਪਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ DSS 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ? 

 

 ਉ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ DSS ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਿਾਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਆਿੰਟਨ ਿੀ ਵਿਿਿਥਾ ਮ ਲ ਰ ਪ੍ ਵਿਿੱ ਚ 

ਿਰਕਾਰੀ, ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਤ ੇਕੈਵਪ੍ਊਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਿਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਵਿਿਾਏ ਇਿ ਿੇ ਵਕ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ DSS ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਆਪ੍ਣੇ S1 ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਿਾ 30% ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਭਾਗ DP ਿਜੋਂ 
ਰਾਖਿਾਂ ਰਿੱਖ ਿਕਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ DSS ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਿੇ S1 ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਨ ੰ  CA ਿੇ 

ਭਾਗ-B ਪ੍ਰਵਤਬੰਵਧਤ ਿਕ ਲ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ "ਨੋ-ਚਿਾਇਿ-ਨੋ-ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ" ਵਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਿੰਵਟਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਿ ਜੇ ਸ਼ਬਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ DSS ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਨ ੰ  ਤਿ ਤਿੱਕ 

ਆਿੰਵਟਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਿਕ ਲ ਨ ੰ  CA ਿੇ ਭਾਗ-B ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਜੋਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ। 
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(10) ਪਰ NDSS secondary schools ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪਰਸਕਸਰਆ ਕੀ ਹੈ? 

 

 ਉ NDSS secondary schools ਲਈ, ਉਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਅਤ ੇ ਿਮਾਂ-ਿਾਰਣੀ ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਖਲਾ ਿੇ ਿਕਿੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਿੰਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। NDSS secondary schools ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਿੀ 
ਕੋਈ ਿੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਜਿ ਲਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਿਕਿਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਿਾਖਲਾ ਿਕ ਲਾਂ ਿੁਆਰਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਪ੍ਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। NDSS secondary schools ਨ ੰ  ਮਈ ਿੇ ਸ਼ੁਰ  ਤਿੱਕ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿਫਲ ਿ ਚੀਆਂ EDB ਨ ੰ  ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। NDSS secondary schools ਿੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਿਫਲ ਿ ਚੀਆਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਿੇ S1 ਿਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਿੰਵਟਤ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਜਿ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਿਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਿਜੋਂ ਚੁਣ ੇਗਏ ਹੋਣਗ।ੇ 
 

ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ 
 
(11) ਪਰ SSPA ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਸਹਤ, ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ (NCS) ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਆਵੰਟਨ ਦੇ 

ਕੀ ਪਰਬੰਧ ਹਨ? 

 

 ਉ ਿਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ , ਚਾਹ ੇਉਹ ਵਕਿੇ ਿੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਿਥਾਨ ਿੇ ਹੋਣ, ਨ ੰ  SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਤਵਹਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿੇ ਿਕ ਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਖਲੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਿੇ ਮੌਕੇ ਵਮਲਿ ੇਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਵਨਰਪ੍ਿੱ ਖ 

ਅਤ ੇਪ੍ਾਰਿਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਿ ਜੇ ਸ਼ਬਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਿਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ (NCS ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਮੇਤ) 

ਨ ੰ  ਉਿੇ ਵਿਧੀ ਿੇ ਅਨੁਿਾਰ ਇਿੱਕ S1 ਿਥਾਨ ਆਿੰਵਟਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। NCSਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ DP 

ਪ੍ੜਾਅ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਵਕਿੇ ਿੀ ਿੋ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਿਕਿੇ ਹਨ। CA ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ 

ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਗ-A ਿੇ ਵਕਿੇ ਿੀ ਿਕ ਲ ਨੈੈੱਟ ਵਿਚੋਂ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਵਤੰਨ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਅਤ ੇ

ਭਾਗ-B ਵਿਚ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ 30 ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਿਕ ਲ ਨੈੈੱਟ ਵਿਚ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਿਾਰ 

ਚੁਣ ਿਕਿੇ ਹਨ। 
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(12) ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵੰਟਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਸਹਤ, NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 

 ਉ NCS ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਿਕ ਲ ਿੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ਵਹਲ ਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, 
ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਇਿ ਿੇ ਵਿਵਿਅਕ ਿਰਸ਼ਨ, ਿਿੱ ਵਭਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ, ਵਿਕਾਿ ਅਤੇ 
ਆਚਰਣ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ, ਝੁਕਾਅ ਅਤ ੇਰੁਚੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਕੇੇੇ ਇਿੱਕ ਢੁਕਿਾਂ 
ਿਕ ਲ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ੍ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਮਾਪ੍ੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਿੀ ਿਲਾਹ ਲੈ ਿਕਿੇ 
ਹਨ ਵਜਿੱ ਥ ੇਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬਿੱਚ ੇਪ੍ੜਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਿਕ ਲ ਿੇ ਨਿੀਨਤਮ ਵਿਕਾਿ ਲਈ ਿਕ ਲ ਿੇ ਹੋਮਪ੍ੇਜ 

'ਤੇ ਜਾ ਿਕਿੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿੇ ਿਕ ਲਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ NCS ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪ੍ਆ ਂ

ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ, EDB ਨੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਿੀਆ ਂਪ੍ਰਮੁਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਕ ਲ ਿਾਖਲੇ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, NCS ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ ਿਮਕਾਲੀ 
ਵਿਆਵਖਆ ਿਿੇਾਿਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਿਮਰਵਪ੍ਤ ਬਰੀਵਫੰਗ ਿੈਸ਼ਨ ਹਰ ਿਾਲ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤ ੇਜਾਂਿੇ ਹਨ। 
 

ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਿਕ ਲ ਿੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਵਿਿਤਵਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 2015/16 ਿਕ ਲੀ 
ਿਾਲ ਤੋਂ, ਹੋਮ-ਿਕ ਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (CHSC) ਨੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਵਪ੍ਰੰ ਵਟਡ ਿੰਿਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਿਨ ੰ  NCS ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ P6 ਵਿਿੱ ਚ ਪ੍ੜਹ ਰਹੇ NCS 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪ੍ਆ ਂਨ ੰ  ਿੰਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

2018/19 ਿਕ ਲੀ ਿਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿ ੇਹੋਏ, NCS ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਿਮਰਥਨ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਲਾਂ ਿੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਿੱ ਚ "NCS ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂ

ਲਈ ਵਿਿੱ ਵਖਆ ਿਹਾਇਤਾ" 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਿਿੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਿਾਰੇ ਪ੍ਬਵਲਕ ਿੈਕਟਰ 

ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਅਤ ੇ ਵਿਿੱ ਧੀ ਿਬਵਿਡੀ ਿਕੀਮ ਿਾਲੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਜੋ NCS ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  
ਿਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇਿਾਧ  ਫੰਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਕਾਲਮ ਿੇ ਤਵਹਤ NCS 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਚੀਨੀ ਵਿਿੱ ਵਖਆ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕ ਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿੰਮਵਲਤ ਵਿਿੱ ਖਣ ਿੇ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੀਕ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲ ਿੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ CHSC ਿੈੈੱਬਪ੍ੇਜ ਿੇ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਿੰਿਕਰਣਾਂ  'ਤੇ  ਅਿੱਪ੍ਲੋਡ  

ਕੀਤ ੇਜਾਂਿੇ ਹਨ। 
 

2019/20 ਿਕ ਲੀ ਿਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿ ੇਹੋਏ, EDB ਨੇ ਿਬੰਧਤ ਿਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਬੰਵਧਤ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਿਾਂ 
ਬਾਰ ੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾ ਿਕ ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਤ ੇਿਕ ਲ ਿੈੈੱਬਪੰ੍ਵਨਆਂ ਿੇ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਿੰਿਕਰਣਾਂ ਿੀ ਿਮਿੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਨ ਕਰਨ ਿੀ ਮੰਗ 

ਕਰਕੇ ਨਿੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਕਾਲਮ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਿਧਾ ਵਿਿੱ ਤਾ ਹੈ। EDB ਿਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਿੈਕੰਡਰੀ 
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(13) ਪਰ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਚੀਨੀ ਸਸਿੱ ਸਖਆ ਨੰੂ ਸ ਸਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ EDB ਦ ਆਰਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਹੜ੍ ੇਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ? 

 

 ਉ ਿਰਕਾਰ NCS ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਮਰਥਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹ,ੈ ਵਜਿ ਵਿਿੱ ਚ ਿਥਾਨਕ ਵਿਿੱ ਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਅਨੁਕ ਲਣ 

ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨ ੰ  ਿੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  2014/15 ਿੇ ਿਕ ਲੀ ਿਰਹ ੇ
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ, EDB ਨੇ ਵਿਿਤਵਰਤ ਿਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤ ੇਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕ ਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ "ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਿ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱ ਖਣ ਿੇ 

ਫਰੇਮਿਰਕ" ("ਲਰਵਨੰਗ ਫਰੇਮਿਰਕ") ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ, ਿਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਿਧੀਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਜਕਰਯਗੋ 

ਿਾਧਾ, ਅਤ ੇਵਿਿੱ ਖਣ ਅਤ ੇਪ੍ੜਹਾਉਣ ਿੇ ਿਰੋਤਾਂ ਿੀ ਵਿਿਿਥਾ, ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੀ ਵਿਖਲਾਈ ਅਤ ੇਿਕ ਲਾਂ 
ਨ ੰ  ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾ ਿਹਾਇਤਾ,  ਆਵਿ। ਤਾਂ ਜੋ NCS ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱ ਖਣ ਿਾਿਤ ੇਿਕ ਲਾਂ 
ਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਿੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ, ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਿੰਮਵਲਤ ਵਿਿੱ ਖਣ ਿੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿੀ 
ਵਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ। 
 

ਿਹਾਇਤਾ ਿੇ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਿੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ EDB ਿੈਬਪ੍ੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 

ਿਕ ਲ ਿਥਾਨ ਆਿੰਟਨ ਿੈਕਸ਼ਨ 

ਵਿਿੱ ਵਖਆ ਵਬਊਰ ੋ
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