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 2023/2021 سیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن سسٹم

 میں داخلے کے لیے( 1میں سیکنڈری  2023)ستمبر 

 اکثر پوچھے گئے سواالت

 
 عمویم

 
 ؟کیا ہ    سسٹم (SSPA) سیکنڈری اسکول پلیسز ایلوکیشن

 
 (1) سوال

( جگہ حاصل S1) 1سسٹم میں حصہ لے کر پبلک سیکٹر سیکنڈری  SSPA( طلباء P6) 6پرائمری اہل 

( اور سینٹرل DPسسٹم کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے: صوابدیدی جگہیں ) SSPAکر سکتے ہیں۔ 

 (۔CA) ایلوکیشن

 

DP  مرحلے کے لیے، طلباء براہ راست اضالع میں سے کسی میں بھیSSPA دو سے زائد  میں شریک

 DPسے زائد  30%جگہوں کا  S1سیکنڈری اسکولز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اسکول اپنی 

کے طور پر محفوظ نہیں کر سکتے ہیں اور طلباء کو ان کے تعلیمی نظریے اور خصوصیات کے مطابق 

 داخلہ دے سکتے ہیں۔

 

CA  مرحلے پر، کمپیوٹرSSPA ن بینڈ، والدین کے اسکولز کے میں شریک طلباء کو ان کے ایلوکیش

 انتخاب اور بے ترتیب نمبر کے مطابق اسکول کی جگہیں تفویض کرتا ہے۔

 

کے  CAاور  DPمیں جگہیں االٹ نہیں کی جائیں گی۔  CAدرخواست دہندگان کو دوبارہ  DPکامیاب 

سسٹم کی تفصیالت  SSPAمیں ایک ہی وقت میں جاری کیے جائیں گے۔  2023حکومتی نتائج جوالئی 

 سسٹم پر معلوماتی کتابچہ اور ویڈیو سے رجوع کر سکتے ہیں۔ SSPAکے لیے، والدین 

  جواب

 
 فیڈر اور نامزد اسکول

 
؟ S1 طالب علم ےک لیں  P6فیڈر/نامزد اسکول میں زیر تعلیم   داخلہ ےک کیا انتظامات ہیں

 
 (2) سوال

مرحلے پر ایک فیڈر سیکنڈری اسکول  CAکے منہا کیے جانے کے بعد،  DPعام طور پر، ریپیٹر اور 

، اور ایک نامزد سیکنڈری اسکول 85%کو اپنے فیڈر پرائمری اسکول )اسکولز( کے لیے بقیہ جگہوں کا 

اپنے نامزد کردہ پرائمری اسکول کے لیے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ فیڈر/نامزد  25%کو بقیہ جگہوں کا 

میں ہے اور اس نے 2 یا  1ب علم مخصوص جگہ کے لیے اہل ہے اگر وہ نیٹ بینڈ طال P6اسکول کا 

اسکول کے انتخاب میں فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول کو اپنی پہلی پسند کے طور پر  محدود Bحصہ 

بینڈز کے  3طلباء کو قبول کرتا ہے تو، تمام  3منتخب کیا ہے۔ اگر منسلک سیکنڈری اسکول نیٹ بینڈ 

ہوں گے۔ والدین فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول )اسکولز( سے براہ راست استفسارات کر سکتے طلباء اہل 

 ہیں۔

 

اگر اہل طلباء کی تعداد ریزرو شدہ جگہوں کی تعداد سے زیادہ ہے تو، تفویض کرنے کے لیے ترجیحی 

جگہیں پُر ترتیب طالب علم کے نیٹ بینڈ اور بے ترتیب نمبر پر مبنی ہو گی جب تک کہ تمام مخصوص 

نہیں ہو جاتیں۔ دوسری طرف، تمام غیر استعمال شدہ محفوظ جگہیں، اگر کوئی ہوں، خود بخود تفویض 

 کرنے کے لیے خالی جگہوں کے طور پر استعمال ہو جائیں گی۔

 

طالب علم کو کراس نیٹ تفویض کرنے کی منظوری دی جاتی ہے  P6اگر فیڈر یا نامزد کردہ اسکول کے 

 مخصوص جگہ یا نامزد سیکنڈری اسکول )اسکولز( کے لیے اہل نہیں ہو گا۔ تو، وہ فیڈر کی

  جواب
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 میں فیڈر/نامزد  )اسکولز(والدین کیےس جان سکیے ہیں کہ آیا ان ےک بچوں ےک پرائمری اسکول
 ؟ہیں سیکنڈری اسکول 

 

 (3) سوال

)پروفائل( ےس متعلقہ معلومات حاصل والدین ہر سال ستمبر میں شائع ہونے واےل پرائمری اسکول پروفائل 
۔ پرائمری اسکول کا فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول پروفائل میں درج کیا جائے گا۔ والدین  کر سکتے ہیں

۔  معلومات ےک لتں براہ راست پرائمری اسکول ےس بیھ رابطہ کر سکتے ہیں
 

  جواب

طالب علم کے لیے جو اپنے فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول کے لیے تفویض کیے جانے کا اہل  P6ایک 

غیر  Aحصہ ہو، کیا اس لڑکا/لڑکی کو فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول کو اپنے یعنی اس لڑکا/لڑکی کے 

محدود اسکول چوائسز دونوں کے حوالے سے اسکول کی چوائسز  Bحصہ محدود اسکول چوائس اور 

 ے کی ضرورت پڑتی ہے؟  میں رکھن

 

 (4) سوال

CA  حصہ مرحلے میں، فیڈر/نامزد اسکولز کے لیے مخصوص جگہوں کا اطالق صرفB  کے محدود

میں پہلی پسند کے  Bحصہ اسکولز کے انتخاب پر ہوتا ہے۔ والدین کو فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول کو 

میں فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول کو شامل کرنا والدین کی  Aحصہ طور پر شامل کرنا چاہیے۔ تاہم، 

 اپنی صوابدید پر ہے۔

 

  جواب

ےک فیڈر/نامزد سیکنڈری  کو اس  یعنز لڑکا/لڑیک کیا فیڈر/نامزد پرائمری اسکول ےک اہل طالب علم
  نہیں یک جگہ تفویضاسکول میں 

 
 ؟جائے یک

 

 (5) سوال

جگہ کو درج ذیل وجوہات یک بنا پر اس ےک فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول میں لڑکا/لڑیک  ایک طالب علم 
۔ تفویض نہیں یک جا سکتے   ہے

 

  جواب

کے محدود اسکول انتخاب میں اپنی  Bحصہ طالب علم لڑکا/لڑکی نے فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول کو 

 پہلی اسکول پسند کے طور پر نہ بنایا ہو؛

 

(a)  

 اہل طلباء کی تعداد اسکول کی محفوظ کردہ جگہوں سے زیادہ ہو جائے؛ P6فیڈر/نامزد 

 

(b) 

 

 

طالب علم نے کامیابی سے کسی دوسرے سیکنڈری اسکول میں صوابدیدی جگہ حاصل کر لی ہو یا 

 میں غیر محدود اسکول کے انتخاب میں اس کو اسکول کی جگہ تفویض کی گئی ہو؛ یا Aحصہ 

 

(c) 

 

 

 کراس نیٹ ایلوکیشن کی منظوری دی گئی ہو۔طالب علم کے لیے 

 

(d)  

 
"train-Throughاسکول " 

 
"Through-train اسکول میں زیر تعلیم "P6  طالب علم کے لیےS1 کے داخلہ  انتظامات کیا ہیں؟ 

 

 (6) سوال

"Through-train اسکول کا "P6  طالب علم اپنے منسلک سیکنڈری اسکول میں براہ راست جانے کا

کے لیے یا ڈائریکٹ سبسڈی  DPانتخاب کر سکتا ہے۔ اگر طالب علم شریک سیکنڈری اسکولز کے 

جگہ )جگہوں( کے لیے درخواست دے جو سیکنڈری اسکول پلیسز  S1اسکیم کے سیکنڈری اسکولز کی 

( میں حصہ نہ لے رہا ہو )چاہے کامیاب ہو یا نہ ہو(، NDSS secondary schoolsایلوکیشن سسٹم )

میں شرکت کرے تو،  اس لڑکا/لڑکی کو منسلکہ سیکنڈری اسکول میں براہ راست آگے جانےکا  CAیا 

 حق برقرار رکھنے کی اجازت نہ ہو گی۔

  جواب
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پڑھنے کا موقع " سیکنڈری اسکول میں through-trainکیا دیگر پرائمری اسکولز کے طلباء کو "

 ملتا ہے؟

 

 (7) سوال

" اسکولز کو اس اصول کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے کہ منسلک سیکنڈری through-trainتمام "

گریجویٹس کی تعداد سے  P6جگہوں کی تعداد اس کے منسلک پرائمری اسکول میں  S1اسکول میں 

میں شرکت کر  CAمیں درخواست یا  DPزیادہ ہونی چاہیے تاکہ دیگر پرائمری اسکولز کے طلباء کو 

" سیکنڈری اسکول، موجودہ اور نئے، دونوں طرح through-trainکے اب بھی داخلہ دیا جا سکے۔ "

کے ذریعے دیگر پرائمری اسکولز  CAدرخواست یا  DPسے چل رہے ہیں، اور انہیں اصولی طور پر 

جگہوں کی اپنی  S1جانے کے بعد، کے طلباء کو داخلہ دینے کے لیے، ریپیٹر جگہوں کے منہا کیے 

 سے کم نہیں رکھنی چاہیے۔ 15%کل تعداد کے 

  جواب

 
 زسبسڈی اسکیم سیکنڈری اسکول ڈائریکٹ

 
( سیکنڈری اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں DSSاگر والدین اپنے بچوں کو ڈائریکٹ سبسڈی اسکیم )

 تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟

 

 (8) سوال

سیکنڈری اسکول فیس وصول کر سکتے ہیں۔ طلباء کو سیکنڈری  DSSوالدین کو یاد رکھنا چاہیے کہ 

( میں ترقی دی جا سکتی S4) 4سیکنڈری اسکولز میں سیکنڈری  DSSکی تکمیل پر ان کے اپنے  3

میں مرکزی طور پر نہیں  S4( کے زیر انتظام دوسرے اسکولز میں EDBہے اور ایجوکیشن بیورو )

 ا جائے گا۔رکھ

 

  جواب

سیکنڈری اسکولز کے لیے، حکومتی، امداد یافتہ اور کیپٹ سیکنڈری اسکولزکے مقابلے   DSSشریک 

 الٹمنٹ انتظامات میں کیافرق ہے؟

 

 (9) سوال

امداد یافتہ  ان کےاالٹمنٹ انتظامات بنیادی طور پر حکومتی، سیکنڈری اسکولز کے لیے، DSSشریک 

سیکنڈری اسکول  DSSاور کیپٹ سیکنڈری اسکولز کے برابر ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ شریک 

 S1سیکنڈری اسکولز کی  DSSکے طور پر اور شریک  DPسے زائد  30%جگہوں کا  S1اپنی 

میں محدود اسکول کے انتخاب میں "نو چوائس  Bحصہ کے  CAجگہوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ 

سیکنڈری اسکول کے  DSSوکیشن" کے اصول پر تفویض کیے گئے ہیں، یعنی طلباء کو شریک نو ایل

میں انتخاب میں سے  Bحصہ کے  CAلیے تفویض نہیں کیا جائے گا جب تک کہ انہوں نے اسکول کو 

 ایک کے طور پر شامل نہ کیا ہو۔

 

  جواب

NDSS secondary schools میں داخلہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ 

 

 (10) سوال

NDSS secondary schools  کے لیے معاملہ یہ ہے کہ، وہ اپنے طریقہ کار اور نظام االوقات کے

سسٹم کے ذریعے طلباء کو جگہ تفویض نہیں کی  SSPAمطابق طلباء کو داخلہ دے سکتے ہیں اور 

کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے جس میں طلباء درخواست  NDSS secondary schoolsجائے گی۔ 

 NDSS secondary schoolsدے سکتے ہیں، اور داخلہ اسکولز کے مقرر کردہ معیار پر مبنی ہے۔ 

کو جمع کرانے کی ضرورت ہوتی  EDBکو مئی کے اوائل تک شریک طلباء کی اپنی کامیاب فہرستیں 

اء کی کامیاب فہرستوں میں شامل طلباء کو شریک کے شریک طلب NDSS secondary schoolsہے۔ 

جگہوں کے ساتھ تفویض نہیں کیا جائے گا، بشمول وہ درخواست گزاران جن  S1 سیکنڈری اسکولز کی

 درخواست دہندگان کے طور پر منتخب کیا گیا ہو۔ DPکو کامیاب 

 

  جواب
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 طلباء گفتاریغیں چینز  
 

SSPA ( سسٹم کے تحت، غیر چینی بولنے والےNCSطلباء کے لیے کیااالٹمنٹ کا انتظام ہیں؟ ) 

 

 (11) سوال

سسٹم کے تحت پبلک  SSPA، قطع نظر اس کے کہ ان کی نسلیں یا جائے پیدائش کیا ہے، تمام اہل طلباء

سیکٹر کے اسکولز میں داخلے کے مساوی مواقع سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جو کہ منصفانہ اور شفاف 

جگہ  S1طلباء( کو اسی طریقہ کار کے مطابق  NCSدوسرے الفاظ میں، تمام اہل طلباء )بشمول ہے۔

مرحلے پر کسی بھی دو شریک سیکنڈری اسکولز میں  DPطلباء  NCSتفویض کی جائے گی۔ 

میں کسی بھی اسکول نیٹ  Aحصہ مرحلے پر انتخاب کے لیے، وہ  CAدرخواست دے سکتے ہیں۔ 

سے زیادہ سے زیادہ تین سیکنڈری اسکولز کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ترجیحات کی نسبت 

سیکنڈری اسکولز کا انتخاب کر سکتے  30ادہ میں اپنے اسکول نیٹس میں زیادہ سے زی Bحصہ سے 

 ہیں۔

 

  جواب

 طلباء کو اسکول کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ NCSموجودہ تفویض انتظامات کے تحت، 

 

 (12) سوال

NCS  طلباء کے والدین کو اسکول کے تمام پہلوؤں، مثالً اس کا تعلیمی فلسفہ، ثقافت، مذہب، طبقاتی

ڈھانچہ، ترقی اور امور کار، اور اپنے بچوں کی صالحیتیں، جھکاؤ اور دلچسپیوں پر غور کرنا چاہیے،  

ے سکتے ہیں تاکہ اسکول کا مناسب انتخاب کیا جا سکے۔ والدین ان پرائمری اسکولز سے مشاورت ل

جہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہوں، اور اسکول کی تازہ ترین پیشرفت کے لیے اسکول کے ہوم پیج پر 

طلباء کے والدین کی مدد کرنے کے لیے،  NCS جائیں۔ پبلک سیکٹر کے اسکولز کے انتخاب میں

EDB م کی نے مختلف نسلوں کی بڑی زبانوں میں اسکولز میں داخلے کے بارے میں معلومات فراہ

طلباء کے والدین کے لیے ہر سال بیک وقت ترجمانی کی خدمات کے ساتھ  NCSہیں۔ اس کے عالوہ، 

 وقف شدہ بریفنگ سیشن منعقد کیے جاتے ہیں۔

 

کے  16/2015والدین کو اسکول کے انتخاب کے بارے میں مزید جامع معلومات فراہم کرنے کے لیے، 

میں زیر  NCS ( نےCHSCتعلیمی سال سے شروعات کر کے، کمیٹی آن ہوم اسکول کوآپریشن )

مطالعہ ان طلباء کے والدین میں تقسیم کے لیے سیکنڈری اسکول پروفائلز کا انگریزی میں طبع شدہ 

 میں زیر تعلیم ہوں۔ P6ورژن شائع کیا ہے جو پرائمری اسکولز کی طرف سے 

 

طلباء کے لیے ان کی مدد کے بارے میں  NCSتعلیمی سال سے شروعات کرتے ہوئے،  19/2018

طلباء کے لیے  NCSمعلومات فراہم کرنے کے لیے اسکولز کے سیکنڈری اسکول پروفائلز میں "

تعلیمی تعاون" پر ایک علیحدہ کالم شامل کیا گیا ہے۔ تمام پبلک سیکٹر سیکنڈری اسکولز اور ڈائریکٹ 

فراہم کی جاتی طلباء کو داخل کرتے ہیں انہیں اضافی فنڈنگ  NCSم سیکنڈری اسکولز جو سبسڈی اسکی

طلباء کی چینی سیکھنے کو بڑھانے اور اسکولز میں ایک جامع  NCSہے اور ان کو اس کالم کے تحت 

سیکھنے کا ماحول بنانے کے لیے اضافی امدادی اقدامات کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 

 ویب پیج کے چینی اور انگریزی ورژن پر اپ لوڈ کی جاتی ہیں۔ CHSCی اسکول پروفائلز سیکنڈر

 

نے نئے شامل کیے گئے کالم میں مزید اضافہ  EDBتعلیمی سال سے شروعات کرتے ہوئے،  20/2019

کیا ہے اور متعلقہ اسکولز سے متعلقہ امدادی اقدامات کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کا 

اسکولز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ سیکنڈری اسکول پروفائلز اور  EDBبہ کیا گیا ہے۔ مطال

 اسکول کے ویب پیجز کے چینی اور انگریزی ورژن کے مواد میں بڑھوتری جاری رکھیں۔

 

  جواب
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EDB  کی طرف سےNCS  طلباء کو چینی زبان سیکھنے میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے

 ان کے لیے امدادی اقدامات کیے ہیں؟

 

 (13) سوال

طلباء کے کمیونٹی میں انضمام کی حوصلہ افزائی اور معاونت فراہم کرنے کے لیے  NCSحکومت 

پرعزم ہے، جس میں مقامی تعلیمی نظام میں ان کی ابتدائی موافقت اور چینی زبان پر عبور کی سہولت 

نے بہتر معاونتی اقدامات کا ایک سلسلہ نافذ کیا  EDBکے تعلیمی سال سے،  15/2014بھی شامل ہے۔ 

جس میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولز میں "چائنیز لینگویج کریکولم سیکنڈ لینگویج لرننگ فریم  ہے

ورک" )"تربیتی فریم ورک"( کا نفاذ، اسکولز کو اضافی فنڈنگ، اور سیکھنے اور سکھانے کے وسائل 

طلباء کی  NCSکی فراہمی، اساتذہ کی تربیت اور اسکولز کو پیشہ ورانہ مدد وغیرہ، شامل ہیں تاکہ 

چینی زبان سیکھنے کے لیے اسکولز کی معاونت ہو پائے، اور ایک جامع تربیتی ماحول تشکیل دیا جا 

 سکے۔

 

 مالحظہ کریں. ویب صفحہ EDBامدادی اقدامات کی تفصیالت کے لیے، براہ مہربانی۔

 

  جواب

 
 

 اسکول پلیسز ایلوکیشن سیکشن

 ایجوکیشن بیورو

 2022ستمبر 

 

https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/ncs-students/about-ncs-students/index.html

