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Hệ Thống Phân bổ Suất học Trung học 2021/2023 

(Cho Tuyển sinh vào Trung học 1 vào Tháng 9, 2023) 

Câu hỏi thường gặp 

 

Câu hỏi chung 

 

(1) H Hệ thống Phân bổ Suất họcTrường Trung học (SSPA) là gì? 

 

 Đ Học sinh Tiểu học 6 (P6) đủ điều kiện có thể nhận được một suất học tại Trung học 1 

(S1) công lập thông qua việc tham gia vào Hệ thống SSPA. Hệ thống SSPA được chia 

thành hai giai đoạn: Suất xét tuyển (DP) và Phân bổ Tập trung (CA). 

 

Đối với giai đoạn DP, học sinh có thể nộp đơn cho không quá hai trường trung học 

tham gia SSPA tại bất kỳ quận nào. Các trường có thể dành không quá 30% suất học 

S1 của họ làm DP và nhận học sinh theo triết lý và đặc điểm giáo dục của họ 

 

Ở giai đoạn CA, máy tính phân bổ suất học cho học sinh tham gia SSPA theo phạm 

vi phân bổ, sự lựa chọn của cha mẹ về trường học và số ngẫu nhiên. 

 

Những người ứng tuyển DP thành công sẽ không được phân bổ lại vị trí ở CA. Kết 

quả chính thức của DP và CA sẽ được công bố cùng lúc vào tháng 7 năm 2023. Để 

biết chi tiết về Hệ thống SSPA, cha mẹ có thể tham khảo tờ rơi thông tin và video trên 

Hệ thống SSPA. 

 

 

Trường chuyển tiếp và trường cử tuyển 

 

(2) H Quy trình nhập học Trung học 1 (S1) đối với học Tiểu học 6 (P6) đang học tại 

các trường chuyển tiếp/cử tuyển diễn ra như thế nào? 

 

 Đ Nhìn chung, sau khi trừ đi số học sinh bị lưu ban và DP, một trường trung học chuyển 

tiếp sẽ phải giữ lại 85% số suất học còn lại cho (các) trường tiểu học chuyển tiếp cùng 

cùng ngạch chuyển tiếp, và mỗi trường trung học cử tuyển phải giữ lại 25% số suất 

học còn lại cho (các) trường tiểu học cử tuyển trong cùng ngạch ở Giai đoạn CA Một 

học sinh P6 của một trường chuyển tiếp/cử tuyển có đủ điều kiện để có một suất dự 

bị nếu học sinh đó nằm trong Phổ điểm Tuyến trường 1 hoặc 2 và chọn trường trung 

học chuyển tiếp/cử tuyển là lựa chọn ưu tiên số 1 ở Phần B Lựa chọn Trường Bị Giới 

hạn. Nếu trường trung học được liên kết chấp nhận học sinh Phổ điểm Tuyến trường 

3, học sinh ở cả 3 phổ sẽ đủ điều kiện. Cha mẹ có thể liên hệ trực tiếp (các) trường 

trung học chuyển tiếp/cử tuyển để giải đáp thắc mắc. 

 

Nếu số học sinh đủ tiêu chuẩn vượt qua số suất dự bị, thì thứ tự ưu tiên phân bổ sẽ 

được căn cứ theo Phổ điểm Tuyến trường của học sinh và số ngẫu nhiên cho đến khi 

các suất dự bị được phân bổ hết. Mặt khác, tất cả các suất dự bị nếu không được sử 

dụng hết thì sẽ tự động được dùng để phân bổ cho những học sinh khác. 

 

Nếu học sinh P6 của một trường chuyển tiếp hoặc trường cử tuyển được duyệt phân 

bổ trái tuyến, thì học sinh đó không đủ tiêu chuẩn để có suất dự bị ở (các) trường 

trung học chuyển tiếp hoặc cử tuyển. 
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(3) H Làm cách nào để cha mẹ có thể biết liệu trường tiểu học của con có trường 

chuyển tiếp/cử tuyển hay không? 

 

 Đ Cha mẹ có thể lấy thông tin liên quan từ Hồ sơ trường Tiểu học (Profile) được công 

bố vào tháng 9 hàng năm. (Các) trường trung học chuyển tiếp/cử tuyển của một trường 

tiểu học sẽ được liệt kê trong Profile. Cha mẹ cũng có thể liên hệ trực tiếp với trường 

tiểu học để biết thông tin. 

 

(4) H Đối với một học sinh P6 đủ điều kiện để được phân bổ vào trường trung học 

chuyển tiếp/cử tuyển, có cần phải đưa trường chuyển tiếp/cử tuyển làm một 

trong các lựa chọn trường học của mình trong cả Phần A Lựa chọn Trường học 

Không hạn chế và Phần B Lựa chọn Trường bị Hạn chế không?  

 

 Đ Trong giai đoạn CA, các chỗ dành riêng cho các trường chuyển tiếp/cử tuyển chỉ áp 

dụng cho Phần B Lựa chọn Trường bị Hạn chế. Phụ huynh nên đưa trường chuyển 

tiếp/cử tuyển làm lựa chọn đầu tiên trong Phần B. Tuy nhiên, việc có đưa trường 

chuyển tiếp/cử tuyển vào Phần A hay không là do phụ huynh quyết định. 

 

(5) H Liệu có trường hợp học sinh đủ điều kiện của một trường tiểu học chuyển tiếp/cử 

tuyển sẽ không được phân bổ vào trường trung học chuyển tiếp/cử tuyển hay 

không? 

 

 Đ Một học sinh có thể không được phân bổ vào trường trung học chuyển tiếp/cử tuyển 

của mình vì những lý do sau: 

 

  (a) Học sinh đã không chọn trường trung học chuyển tiếp/cử tuyển làm trường đầu 

tiên của mình trong Phần B Lựa chọn Trường bị Hạn chế theo yêu cầu; 

 

  (b) 

 

Số học sinh P6 đủ điều kiện chuyển tiếp/cử tuyển đông hơn số suất học dự bị 

của trường;  

 

  (c) 

 

Học sinh đã ứng tuyển được một chỗ học tùy ý ở một trường trung học khác 

hoặc đã được phân bổ một chỗ học trong Phần A Lựa Chọn Trường Không Hạn 

Chế; hoặc 

 

  (d) Học sinh đã được chấp thuận để phân bổ trái tuyến. 

 

 
Trường “Through-train” 

 
(6) H Quy trình nhập học Trung S1 đối với học Tiểu P6 đang học tại các trường 

“through-train” diễn ra như thế nào? 

 

 Đ Học sinh P6 của trường “through-train” có thể chọn lên thẳng với các trường liên kết 

trực tiếp với trường mình theo học. Nếu học sinh nộp đơn xét tuyển DP vào trường 

trung học tham gia hệ thống hoặc (các) suất S1 của các trường trung học thuộc 

Chương trình Trợ cấp Trực tiếp không tham gia vào Hệ thống Phân bổ Suất học Trung 

học (NDSS secondary schools) (không phân biệt có trúng tuyển hay không), hoặc 

tham gia vào CA, thì học sinh đó không được phép bảo lưu quyền lên thẳng trường 

trung học liên thông. 
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(7) H Học sinh của các trường tiểu học khác có cơ hội học ở trường “through-train” 

không? 

 

 Đ Tất cả các trường “through-train” đều phải tuân thủ nguyên tắc rằng số lượng suất học 

S1 trong một trường trung học liên kết phải vượt quá số học sinh P6 tốt nghiệp trong 

trường tiểu học liên kết để học sinh của các trường tiểu học khác vẫn có thể được 

nhận thông qua việc nộp đơn DP hoặc tham gia CA. Về nguyên tắc, các trường trung 

học “through-train”, hiện có và mới hoạt động phải dành không ít hơn 15% tổng số 

suất học S1, sau khi khấu trừ các suất học trùng lặp, để tiếp nhận học sinh của các 

trường tiểu học khác thông qua đơn DP hoặc CA. 

 

Các Trường Trung học thuộc Chương trình Trợ cấp Trực tiếp 

 
(8) H Cha mẹ cần lưu ý gì nếu muốn gửi theo học con ở trường trung học thuộc 

Chương Trình Trợ cấp Trực tiếp (DSS)? 

 

 Đ Cha mẹ cần lưu ý rằng các trường trung học DSS có thể yêu cầu đóng phí. Học sinh 

có thể được chuyển lên Trung học 4 (S4) tại các trường trung học DSS sau khi hoàn 

thành Trung học 3 và sẽ không được phân bổ tập trung vào S4 ở các trường khác do 

Bộ Giáo dục (EDB) hỗ trợ. 

 

(9) H Đối với các trường trung học DSS tham gia hệ thống, phương thức phân bổ khác 

nhau như thế nào so với các trường trung học công lập, trường được hỗ trợ và 

trường được trợ cấp? 

 

 Đ Đối với các trường trung học DSS tham gia hệ thống, phương thức phân bổ cơ bản 

giống với phương thức phân bổ của các trường công lập, trường được hỗ trợ và trường 

được trợ cấp. Sự khác biệt duy nhất là các trường trung học DSS tham gia hệ thống 

có thể giữ lại hơn 30% suất S1 làm suất DP và suất S1 của các trường trung học DSS 

tham gia hệ thống được phân bổ theo nguyên tắc “Không chọn thì không phân bổ” ở 

Phần B Lựa chọn Trường Bị Hạn chế ở Giai đoạn CA, ví dụ học sinh sẽ không được 

phân bổ vào trường trung học DSS tham gia hệ thống nếu không đưa tên trường vào 

danh sách lựa chọn ở Phần B của Giai đoạn CA. 

 

(10) H Quy trình tuyển sinh đối với NDSS secondary schools như thế nào? 

 

 Đ NDSS secondary schools có thể tuyển sinh theo quy trình và lịch trình riêng và sẽ 

không được phân bổ học sinh theo Hệ thống Phân bổ Suất học Trung học SSPA 

System. Học sinh không bị hạn chế số lượng NDSS secondary schools mà họ muốn 

nộp hồ sơ, và việc tuyển sinh được dựa theo các tiêu chí của trường đề ra. NDSS 

secondary schools được yêu cầu nộp Danh sách Trúng tuyển vào lên EDB vào đầu 

Tháng 5. Học sinh có tên trong Danh sách Trúng tuyển của NDSS secondary schools 

sẽ không được phân bố suất S1 vào các trường trung học tham gia hệ thống, bao gồm 

các trường đã chọn học sinh đó trúng tuyển suất DP. 
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Học sinh không nói Tiếng Trung 

 
(11) H Theo hệ thống SSPA, phương thức phân bổ cho học sinh không nói tiếng Trung 

(NCS) như thế nào? 

 

 Đ Tất cả học sinh đủ điều kiện, không phân biệt chủng tộc hoặc nơi sinh, đều có cơ hội 

nhập học như nhau tại các trường công lập theo Hệ thống SSPA, hệ thống này là công 

bằng và minh bạch. Nói cách khác, tất cả học sinh đủ điều kiện (bao gồm cả những 

học sinh NCS) sẽ được phân bổ suất S1 theo cùng một cơ chế như nhau. Học sinh 

NCS có thể nộp đơn đến hai trong bất kỳ trường trung học tham gia hệ thống ở giai 

đoạn DP. Khi lựa chọn trường ở giai đoạn CA, họ cũng có thể chọn tối đa ba trường 

từ bất kỳ tuyến trường nào ở Phần A và tối đa 30 trường trung học cùng tuyến ở Phần 

B theo thứ tự trường ưu tiên của học sinh đó.  

 

(12) H Theo phương thức phân bổ hiện hành, học sinh NCS nên lựa chọn trường học 

như thế nào 

 

 Đ Cha mẹ của học sinh NCS nên xem xét tất cả các khía cạnh của một trường học, ví 

dụ: triết lý giáo dục, văn hóa, tôn giáo, cấu trúc lớp học, sự phát triển và hoạt động 

cũng như khả năng, khuynh hướng và sở thích của con cái họ để đưa ra lựa chọn 

trường học phù hợp. Cha mẹ có thể xin lời khuyên từ các trường tiểu học mà con họ 

đang theo học và truy cập trang chủ của trường để biết những bước tiến mới nhất của 

trường. Để hỗ trợ phụ huynh của học sinh NCS trong việc chọn trường công lập, EDB 

đã cung cấp thông tin về việc nhập học vào các trường bằng các ngôn ngữ chính của 

các chủng tộc khác nhau. Bên cạnh đó, các buổi họp giao ban dành riêng với dịch vụ 

thông dịch đồng thời được tổ chức hàng năm cho phụ huynh của học sinh NCS. 

 

Để cung cấp cho cha mẹ thông tin toàn diện hơn về việc lựa chọn trường học, bắt đầu 

từ năm học 2015/16, Uỷ ban Hợp tác Giáo dục Tại nhà (CHSC) đã xuất bản phiên 

bản in bằng tiếng Anh của Hồ sơ Trường trung học để phát cho phụ huynh của NCS. 

học sinh học tại P6 thông qua các trường tiểu học. 

 

Bắt đầu từ năm học 2018/19, một mục riêng về “Hỗ trợ Giáo dục cho Học sinh NCS” 

đã được thêm vào Hồ sơ Trung học để các trường cung cấp thông tin về việc hỗ trợ 

học sinh NCS. Tất cả các trường trung học khu vực công lập và các trường trung học 

thuộc Chương trình Trợ cấp Trực tiếp nhận học sinh NCS và được cung cấp thêm kinh 

phí phải nêu rõ trong cột này các biện pháp hỗ trợ bổ sung để tăng cường học tiếng 

Trung của học sinh NCS và tạo môi trường học tập hòa nhập trong trường học . Hồ 

sơ Trường Trung học được tải lên phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh của trang web 

CHSC. 

 

Bắt đầu từ năm học 2019/20, EDB đã nâng cao hơn nữa mục mới được bổ sung bằng 

cách yêu cầu các trường liên quan cung cấp thêm thông tin về các biện pháp hỗ trợ 

liên quan. EDB khuyến khích các trường tiếp tục làm phong phú thêm nội dung của 

phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh của Hồ sơ trường trung học và các trang web của 

trường. 
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(13) H Các biện pháp hỗ trợ cho học sinh NCS do EDB cung cấp để tạo điều kiện cho 

việc học tiếng Trung? 

 

 Đ Chính phủ cam kết khuyến khích và hỗ trợ sự hòa nhập của học sinh NCS vào cộng 

đồng, bao gồm tạo điều kiện để học sinh sớm thích nghi với hệ thống giáo dục địa 

phương và thông thạo tiếng Trung. Bắt đầu từ năm học 2014/15, EDB đã thực hiện 

một loạt các biện pháp hỗ trợ nâng cao bao gồm việc thực hiện “Cơ cấu Học tập Ngôn 

ngữ Thứ hai của Chương trình Tiếng Trung Quốc” (“Cơ cấu Học tập”) ở các trường 

tiểu học và trung học, làm tăng đáng kể tài trợ bổ sung cho các trường học, cung cấp 

các nguồn tài liệu học tập và giảng dạy, đào tạo giáo viên và hỗ trợ chuyên môn cho 

các trường học, v.v. để tạo điều kiện hỗ trợ các trường học cho việc học tiếng Trung 

của học sinh NCS và tạo ra một môi trường học tập hòa nhập. 

 

Để biết thêm chi tiết về các biện pháp hỗ trợ, vui lòng truy cập EDB webpage. 

  

 
 

Bộ phận Phân bổ Suất học 

Bộ Giáo dục 

Tháng 9 2022 

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

