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ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2019/2021
ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ (ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਅੱਲੋਕਾਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਮਾਪਪ੍ਆਾਂ ਲਈ ਨੋਟ੍ਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
1.

ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ {(ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਅੱਲੋਕਾਸ਼ਨ) (CA)} ਪ੍ੜਾਅ ਨੂੰ ਦੋ ਹ ੱਹਸਆਂ ਹਵੱਚ ਵੰਹਡਆ
ਹਿਆ ੈ:
•

ਭਾਿ A "ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ": ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਲਈ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਕੈਂਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਲਈ (ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਸਮੇਤ) ।

•

ਭਾਿ B "ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ": ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਲਈ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਕੈਂਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਲਈ।

ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਸਭ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰੇਿਾ। ਜੇ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਿ B ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (SSPA) ਹਸਸਟ੍ਮ ਹਵੱਚ ਹ ੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ, ਰੀਪ੍ੀਅਟ੍ਰ
ਅਤੇ ਅਖਹਤਆਰੀ ਸਥਾਨਾਂ (DP) ਦੀ ਕਟ੍ੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ (S1) ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ CA ਲਈ
ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ੈ। CA ਸਥਾਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ, ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 10% ਹਨਰਧਾਹਰਤ
ਕੀਤੇ ਿਏ ੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 90% ਹ ੱਸਾ ਭਾਿ B1 ਹਵੱਚ ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਨ।
ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਹਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਹਕ DP ਅਤੇ CA ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ S1 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਹਸਰਫ
ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਨ। ਵੰਡ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਹਤਮ ਹਿਣਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ੋ ਸਕਦੀ ੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਸਧਾਂਤ
2.

CA ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵੰਡ ਬੈਂਡ, ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਧਾਹਰਤ ੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ
3.

ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਹਕਰਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (IA) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 5 ਦੇ ਅੰਤ ਹਵੱਚ,
ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਦੇ ਅੰਤ ਹਵੱਚ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਬੈਂਡ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ
ਨ। ਾਲਾਂਹਕ, COVID -19 ਦੇ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਸੱਹਖਆ ਹਬਰੋ (EDB) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ,
ਜੇ ਜਰੂਰੀ ੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 5 ਦੂਜੀ ਹਮਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਪ੍ਹ ਲੀ ਹਮਆਦ ਦੇ IA ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੈਹਰਟ੍ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ SSPA 2019/2021 ਹਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ੍ ਹਵੱਚ ਜਮਹਾ ਕਰੋ. ਰੇਕ
ਸਕੂਲ ਦੇ IA ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹ ਤ ਸਕੇਹਲੰ ਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ੋਣਿੇ।

1

ਭਾਿ A ਅਤੇ B ਹਵੱਚ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਦ/ਥਰੂ-ਟ੍ਰੇਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁੱਲਹੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਹਧਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ
ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।ੈ ਵੇਰਹਵਆਂ ਲਈ, ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੋਟ੍ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਿਰਾਫ਼ 17 ਅਤੇ 18 ਦੇਖ।ੋ
1

ਸਕੇਹਲੰ ਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
4.

ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ੋ ਸਕਦੇ ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਮਆਰ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ੋ ਸਕਦਾ ੈ, ਇਸ ਲਈ ਇ ਉੱਹਚਤ ਨ ੀ ਂ ੈ ਹਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ IA ਨਤੀਹਜਆਂ ਨੂੰ ਹਸੱਧੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਿਤਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹ ੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
IA ਨਤੀਹਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕੇਹਲੰ ਿ ਹਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ
ਅੰਕ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। SSPA 2019/2021 ਹਵੱਚ ਸੀਏ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018
ਹਵੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਾਂਿਕਾਂਿ ਐਟ੍ਵੀਹਟ੍ਜ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ resultsਸਤਨ ਨਤੀਜੇ ਸਕੇਹਲੰ ਿ ਟ੍ੂਲ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨ।

ਵੰਡ ਬੈਂਡ
5.

ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅੰਕਹੜਆਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੈਹਰਟ੍ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹਵੱਚ ਰੱਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ੈ ਅਤੇ ਹਤੰਨ
ਵੰਡ ਬੈਂਡਾਂ ਹਵੱਚ ਵੰਹਡਆ ਜਾਂਦਾ ੈ। ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਹਰਟ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹਵੱਚ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਹਫਰ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਤੰਨ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡਾਂ ਹਵੱਚ ਵੰਹਡਆ ਜਾਵੇਿਾ, ਰੇਕ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਹ ੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿਣਤੀ ਦਾ 1/3 ਹ ੱਸਾ ੰਦ
ੁ ਾ ਏ । ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਹਰਟ੍ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ
ਹਵੱਚ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਹਫਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਤੰਨ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡਾਂ ਹਵੱਚ ਵੰਹਡਆ ਜਾਏਿਾ, ਰੇਕ
ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਹਵੱਚ ਹ ੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿਣਤੀ ਦਾ 1/3 ਹ ੱਸਾ ੰਦ
ੁ ਾ ਏ । ਵੰਡ
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਪ੍ੂਰੀ ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਅਕਤੀਿਤ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨ ੀ ਂ ਰੱਹਖਆ
ਜਾਵੇਿਾ।

ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ
6.

ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਹਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨ,
ਉਸੇ ਵੰਡ ਬੈਂਡ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ੈ। ਜੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੰਿ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ੋ ਜਾਂਦੀ ੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੰਡ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇੱਕ ਛੋਟ੍ਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਦਾ
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਨੱ ਜੀ ਅੰਕਹੜਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨ ੀ ਂ ੈ, ਅਤੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਪ੍ੂਰੀ ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨ ੀ ਂ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇਿਾ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਦੀ ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
7.

ਮਾਪ੍ੇ ਭਾਿ A "ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ" ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਨੈੱਟ੍ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ੇ ਭਾਿ B "ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ" ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਨੈੱਟ੍ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ।

8.

ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਪ੍ੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 18 ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਹਵੱਚ ਵੰਹਡਆ ਹਿਆ ੈ। ਉਨਹਾਂ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੌਸ-ਨੈੱਟ੍ ਵੰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ੋ ਿਈਆਂ ਨ, ਉ
ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸੰਬੰਹਧਤ ੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਨਰਧਾਹਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦਾਹਖਲ ੈ ਨਾ ਹਕ ਉ ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਹਜੱਥੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਰਹ ੰਦਾ ੈ। ਰੇਕ
ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਹਵੱਚ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸ਼ਾਹਮਲ ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਜ਼ਹਲਹ ਆਂ
ਂ ੇ ਨ। ਦੂਜੇ ਹਜ਼ਹਲਹ ਆਂ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਨੈੱਟ੍ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮੁ ੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨ।
2

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ
9.

CA 'ਤੇ, ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ, ਜੋ ਹਕ ਭਾਿ B ਹਵੱਚ
ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ।

10.

ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਕਰਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਿਾ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਇ
:ੈ ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਖੇਤਰੀ
ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਏ ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਹ ਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਹ ਲੇ
ਹਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਹਮਤ ਵੰਡ ਲਈ ਅਲੱ ਿ ਰੱਖੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰੇਿਾ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਉਪ੍ਲੱ ਬਧ ਸਥਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਹ ਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਚੁਣਦੇ ਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਜੇਕਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਹ ਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਿਣਤੀ
ਉਪ੍ਲੱ ਬਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ,ੈ ਤਾਂ ਛੋਟ੍ੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ
ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹ ਲੀ ਚੋਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਉਸੇ ਹਵਧੀ ਨਾਲ ਿੈਰ-ਹਨਯੁ ਕਤ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੋਣ
(ਜੇਕਰ ਕੋਈ )ੈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਿਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਵੱਚ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਦੀ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ੈ)। ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1
ਹਵਚਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 2 ਹਵੱਚ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਵੱਚ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 3 ਲਈ ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ੈ।

11.

ਭਾਿ 'A' ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਸੀਹਮਤ
ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਿੇ ਵਧੇਿਾ। ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਫਲ
ਰਹ ਣ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਸਥਾਨ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਜੇਕਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਖਤਮ ੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨ ੀ ਂ ੰਦ
ੁ ੀ
ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।

12.

ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ। ਇਸ ਭਾਿ ਹਵੱਚ ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ
ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰੇਿਾ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਇ
ੈ: ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਹ ਲੀ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਿਾ। ਜੇਕਰ ਸੀਹਮਤ ਵੰਡ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਰੱਖੇ ਿਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ
ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਹ ਲੀ
ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨ,ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਜੇ ਹਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹ ਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ੈ, ਤਾਂ ਛੋਟ੍ੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ
ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ
1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਹ ਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਉਸੇ ਹਵਧੀ ਨਾਲ
ਬੈਂਡ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਿਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਨੂੰ ਦੁ ਰਾਇਆ ਜਾਏਿਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨਹਾਂ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਜ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨ ੀ ਂ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,
ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ2 ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਿਾ। ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ
1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ, ਤਾਂ ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਨੈਟ੍ ਬੈਂਡ 2 ਦੇ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਲਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਵੱਚ ਉਸੇ
ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ।

2

ਡਾਇਰੈਕਟ੍ ਸਬਹਸਡੀ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਟ੍ੱਪ੍ਣੀ "ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੰਡ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਚੋਣ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤਾ "ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
3

ਵੰਡ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ ਹਦਰਸ਼ਟ੍
13.

ੇਠਾਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹਦਰਸ਼ਟ੍ :ੈ
ਹਵਹਦਆਰਥੀ
CHAN Si Ming

•ਨਾਮ:
•ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ:
•ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍:
•ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ:

ਬੈਂਡ 1
HK3
ਬੈਂਡ 1

•ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ:
ਭਾਿ A (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ: 3 ਸਕੂਲ)

ਭਾਿ B (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ: 30 ਸਕੂਲ)

ਪ੍ਹ ਲੀ ਚੋਣ:

ਸਕੂਲ A

ਦੂਜੀ ਚੋਣ:
ਤੀਜੀ ਚੋਣ:
ਪ੍ਹ ਲੀ ਚੋਣ:
ਦੂਜੀ ਚੋਣ:

ਸਕੂਲ B
ਸਕੂਲ C
ਸਕੂਲ B
ਸਕੂਲ D

T ਤੀਜੀ ਚੋਣ:

ਸਕੂਲ E
…

…

ਭਾਿ A: ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ
•ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ:

25 000

•ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਹਜਨਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ A ਨੂੰ ਪ੍ਹ ਲੀ ਚੋਣ ਹਵਚ ਚੁਹਣਆ 350
:ੈ
15
•ਸਕੂਲ A ਹਵੱਚ ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ:
ਇ ਮੰਨਦੇ ੋਏ ਹਕ CA ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ 350 ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ A ਦੀ ਚੋਣ
ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹ ਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨ। ਹਕਉਹਂ ਕ ਸਕੂਲ A ਅਸੀਹਮਤ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਵਲ 15 ਸਕੂਲ ਦੇ
ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ,ੈ ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਪ੍ਹ ਲੇ 15 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਥਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕੂਲ A ਹਵੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇਿਾ। ਜੇ CHAN Si Ming ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ
ਪ੍ਹ ਲੇ 15 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਹਵੱਚ ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ A ਅਲਾਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਨ ੀ ਂ ਤਾਂ, ਉ ਆਪ੍ਣੀ
ਪ੍ਹ ਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਫਲ ਨ ੀ ਂ ੋਵੇਿਾ। CHAN Si Ming ਦੀ ਦੂਜੀ
ਚੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ੋਰ ਅਣਵੰਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਖੇਤਰੀ
ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਹ ਲੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰੇਿਾ।

4

14.

ਮੰਨ ਲਓ 15000 ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹ ਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ, 300 (CHAN Si Ming ਸਮੇਤ) ਸਕੂਲ B ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਚੁਣਦੇ

ਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਰਫ ਦੋ ਸਥਾਨ ਰਹ
ਨ। ਜੇ ਸਕੂਲ B ਹਵੱਚ ਪ੍ਹ ਲੇ ਰਾਊਡ

ਿਏ

ਨ, ਤਾਂ

ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਇਨਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਿਾ ਹਜਨਹਾਂ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ਾ ੈ। ਜੇ CHAN Si Ming ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਨ ੀ ਂ ੈ, ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਸਕੂਲ B ਹਵੱਚ ਵੰਡ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਅਣਵੰਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਲਈ ਉਪ੍ਰ ਦੱਸੇ ਿਏ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ
ਂ
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਿਾ। ਜੇ CHAN Si Ming ਦੀ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਤੀਜੇ ਰਾਊਡ
ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ੀ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨ, ਤਾਂ CHAN Si Ming ਨੂੰ ਭਾਿ A ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ ਹਨਰਧਾਹਰਤ
ਨ ੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਹਜੱਥੇ ਉਸ ਦੀ
ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।
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ਭਾਿ B: ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ
•ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍:
HK3
•HK3 ਹਵੱਚ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ:
1000
•HK3 ਹਵੱਚ ਪ੍ਹ ਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ B ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ 150
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ:
•HK3 ਲਈ ਸਕੂਲ B ਹਵੱਚ ਉਪ੍ਲੱ ਬਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ:
100
ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਭਾਿ B ਹਵੱਚ
ਪ੍ਰਹਤਬੰਹਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਹਲਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਿਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਕ ਹਜਨਹਾਂ ਬੱਹਚਆਂ ਨੂੰ ਭਾਿ
A ਹਵੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ,ੈ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ HK3 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 150 ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1
ਹਵਹਦਆਰਥੀ (CHAN Si Ming ਸਮੇਤ) ਪ੍ਹ ਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ B ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨ। ਜੇਕਰ
ਸਕੂਲ B ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 100 ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ੈ, ਤਾਂ
ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਰਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਕੂਲ B ਹਵੱਚ 100 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਵੰਡ ਨੂੰ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰੇਿਾ। ਜੇਕਰ CHAN Si Ming ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਪ੍ਹ ਲੇ 100 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ
ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ B ਹਵੱਚ ਸਥਾਨ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਨ ੀ ਂ ਤਾਂ, ਉ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹ ਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ
ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਫਲ ਨ ੀ ਂ ੋਵੇਿਾ। ਜੇਕਰ CHAN Si Ming ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹ ਲੀ
ਚੋਣ ਲਈ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੋਣ, ਅਣਵੰਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੇ,
ਸਾਰੇ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਹ ਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ. ਮੰਨ ਲਓ 400
ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਹ ਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 30
(CHAN Si Ming ਸਮੇਤ) ਸਕੂਲ D ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨ। ਇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਕ ਸਕੂਲ
ਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਰਫ 10 ਸਥਾਨ ਬਾਕੀ ਨ, ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
D ਦੇ ਪ੍ਹ ਲੇ ਰਾਊਡ
ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰੇਿਾ। ਜੇ CHAN Si Ming ਸਕੂਲ D ਹਵੱਚ ਸਥਾਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਫਲ ਨ ੀ ਂ ੈ ਹਕਉਹਂ ਕ ਉ 10 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ਾ ਬੇਤਰਤੀਬ
ਨੰਬਰ ਨ ੀ ਂ ,ੈ ਤਾਂ ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਹਵੱਚ CHAN Si Ming ਅਤੇ ੋਰ ਅਣਵੰਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤੀਜੀ
ਚੋਣ 'ਤੇ ਉੱਪ੍ਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਿਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਿਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨ ੀ ਂ ੰਦ
ੁ ੀ।
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ਮੰਨ ਲਓ CHAN Si Ming ਦਾ ਸਹ ਪ੍ਾਠੀ LEE Siu Man ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਅਤੇ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਹਵੱਚ ੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ CHAN Si Ming ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹਜ ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ੈ। ਇੱਕੋ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਵੰਡ ਦਾ ਕਰਮ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ, ਇਸ ਲਈ CHAN
Si Ming ਨੂੰ LEE Siu Man ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ੍ ਤਰਜੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ। ਭਾਵੇਂ
ੀ CHAN ਦੇ LEE ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ IA ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇ ੋਣ। ਇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹਵੱਚ ਰਲਵੀ ਂ
ਯੋਿਤਾ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ੈ।

ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨਾਟ੍ੇਡ ਸਕੂਲ
17.

ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ , ਰੀਪ੍ੀਟ੍ਰ ਅਤੇ DP ਦੀ ਕਟ੍ੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਫੀਡਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 85% ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ੰਦ
ੁ ਾ ੈ। ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ , ਰੀਪ੍ੀਟ੍ਰ
ਅਤੇ DP ਦੀ ਕਟ੍ੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਨੋਮੀਨਾਟ੍ੇਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 25%
ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ੰਦ
ੁ ਾ ੈ। ਇੱਕ ਫੀਡਰ/ ਨੋਮੀਨਾਟ੍ੇਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਪ੍ੜਹ ਹਰ ਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਇੱਕ
ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਯੋਿ ੈ ਜੇਕਰ ਉ ਨੈਟ੍ ਬੈਂਡ 1 ਜਾਂ 2 ਹਵੱਚ ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਿ B ਦੀ ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ
ਚੋਣ ਹਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹ ਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਡਰ/ ਨੋਮੀਨਾਟ੍ੇਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ੈ। ਜੇ
ਯੋਿ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਫੀਡਰ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ੍ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਹਰਤ ੋਵੇਿੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਹਦਆਰਥੀ
ਜੋ ਇੱਕ ਫੀਡਰ/ਨੋਮੀਨਾਟ੍ੇਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਪ੍ੜਹਦਾ ੈ ਹਜਸ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਨੈੱਟ੍ ਵੰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਦੱਤੀ
ਜਾਂਦੀ ੈ, ਉ ਫ਼ੀਡਰ/ਨੋਮੀਨਾਟ੍ੇਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਯੋਿ ਨ ੀ ਂ ੋਵੇਿਾ।

"ਥਰੋਉ-ੱ ਟ੍ਰੇਨ" ਸਕੂਲ
18. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਹਵਹਦਆਰਥੀ “ਥਰੋਉ-ੱ ਟ੍ਰੇਨ” ਸਕੂਲਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ੜਹ ਰ ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਲੰ ਕਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਸੱਧੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ। ਜੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਸੱਧੇ ਸਬਹਸਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ S1 ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹਦੰਦੇ ਨ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ SSPA ਹਸਸਟ੍ਮ (NDSS ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ) ਜਾਂ ਹ ੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ DP ਹਵਚ ਹ ਸ
ੱ ਾ
ਨ ੀ ਂ ਲੈਂ ਦੇ, ਜਾਂ CA ਹਵਚ ਹ ੱਸਾ ਲੈਂ ਦੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਵਚ ਹਸੱਧੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਅਹਧਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਹਿਆ ਨ ੀ ਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਏਿੀ। “ਥਰੋਉ-ੱ ਟ੍ਰੇਨ” ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਧਾਂਤਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ, DP ਜਾਂ CA ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਕੁੱਲ S1 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਰਾਖਵੇਂ ਨ ੀ ਂ ਨ।
ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟ੍ਸ
19.

SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਵੱਚ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਰ ਇੱਕ
ਡੋਕੂਮੈਂਟ੍ਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਿੀ:
•

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਚੋਣ (ਚੋਣ ਫਾਰਮ)

•

ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਨੈੱਟ੍ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ (ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ)।

6

20.

SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਵੱਚ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ

ਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ( ੈਂਡਬੁੱਕ) ਲਈ

ੈਂਡਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ੋਣਿੀਆਂ। ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਅਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ

ਡ
ੈਂ ਬੁਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ। ੈਂਡਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ EDB ੋਮਪ੍ੇਜ ਤੇ

ਅਪ੍ਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ (ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਹਟ੍ਕਾਣੇ ਲਈ ੇਠ ਹਦੱਤੇ ਪ੍ੈਰਾ 32 ਹਵਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਮਾਰਿ ਦਾ ਵਾਲਾ ਲਓ)।
21.

ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ 3 ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਨ, EDB ਕਾਪ੍ੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਹਪ੍ਤਾ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ। ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ
ਕਾਲੇ ਬਾਲ ਪ੍ੈਨ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।

22.

ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹ ਲਾਂ, ਮਾਤਾ-ਹਪ੍ਤਾ ਨੂੰ ਇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ ਹਕ ਫਾਰਮ ਹਵੱਚ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਤੋਂ ੀ
ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਹਪ੍ਰੰਟ੍ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਮਲਦੀ ੈ:
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ:

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਜਾਰੀ ੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਪ੍ਰੰਟ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਜੇਕਰ ਸ ੀ ੈ, ਤਾਂ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਤੋਂ ੀ ਹਪ੍ਰੰਟ੍ ਕੀਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ
ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦਾ ਚੀਨੀ ਨਾਮ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ੈ) ਹਲਖੋ।
ਹਲੰ ਿ:
"M" ਦਾ ਭਾਵ ਮੁੰਡਾ ੈ, "F" ਦਾ ਅਰਥ ੈ ਕੁੜੀ।
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍:
ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਛਾਪ੍ੇ ਿਏ ਕੋਡ ਨਾਲ ਦਾ ੀ ੋਣਾ
ਚਾ ੀਦਾ ੈ; ਉਦਾ. ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੱਛਮੀ ਹਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਹਵੱਚ ਪ੍ੜਹ ਰ ੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਲਈ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ HK1), ਸਕੂਲ
ਸੂਚੀ HK1 ਲਈ ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ।
ਜੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਹਪ੍ਤਾ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।
23.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੰਡ ਪ੍ੂਰੀ ੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਲਾ ਦੀ ਮੰਿ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ।

24.

ਭਾਗ A ਭਰਨ ਵੇਲੇ, ਮਾਪ੍ੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ (ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਤੰਨ ਸਕੂਲਾਂ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ। ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰਜੀ
ਅਨੁ ਸਾਰ ੈਂਡਬੁੱਕ ਹਵੱਚ 3-ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖਾਨੇ ਹਵੱਚ ਭਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ। ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ
ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹ ਲਾਂ ਭਾਿ A ਹਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਕਰੇਿਾ। ਜੇ ਹਕਸੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਦੀ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਵੰਡ ਿਈ ੈ, ਤਾਂ ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ
ਨ ੀ ਂ ਕਰੇਿਾ।

25.

ਭਾਗ B ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਹਜੱਥੇ ਸੀਹਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ, ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸੂ ਚੀ ਹਵੱਚ 3ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਦੇ
ਬਕਸੇ ਹਵੱਚ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦਾਹਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ। ਮਾਪ੍ੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ
ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਿ B ਹਵੱਚ ਹਜਨਹਾ ਸੰਭਵ ੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਹਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ। ਜੇਕਰ
ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਕਸੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨ ੀ ਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਦੇ
ਬਾ ਰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ3 ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।

3

ਡਾਇਰੈਕਟ੍ ਸਬਹਸਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਟ੍ੱਪ੍ਣੀ "ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਿਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਚੋਣ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤਾ" ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
7

26.

ਮਾਪ੍ੇ ਭਾਿ A ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ੍ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ। ਉ ਭਾਿ A ਅਤੇ B ਹਵੱਚ ਉਸੇ
ਸਕੂਲ(ਸਕੂਲਾਂ) ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਨੈੱਟ੍ ਹਵੱਚ ਨ। ਾਲਾਂਹਕ,
ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਿ ਹਵੱਚ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਨ ੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ। ਕੰਹਪ੍ਊਟ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ
ਭਾਿ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।

27.

ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਚੈਕ
ੱ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਹਕ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਹਵੱਚ ਦਾਹਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕੋਡ
ੈਂਡਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ੋਣ। ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਕੂਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਿੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਜ ੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ੈ ਜੋ SSPA
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹ ਤ ਇਸ ਵੰਡ ਚੱਕਰ ਹਵੱਚ S1 ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੀ ਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ
ਨ ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।

28.

ਜੇ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ SSPA ਪਿਿਟਮ ਪਿਚ ਪ ਿੱਿਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਿੈਕੂੰਡਰੀ ਿਕਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਪਚਆਂ ਨੂੰ
ਪਿਿੇਕਸੀਲ ਿਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿਫਲ ਿਚੀ ਪਿਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਪਚਤ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਪਚਆਂ
ਨੂੰ Jockey Club Ti-I College ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਾ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਰਫ ਚੁਆਇਿ ਫਾਰਮ 'ਤੇ
ਦਿਤਖਤ ਕਰਨੇ ਿੈਣਿੇ। ਿੂੰਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਕਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ ਿੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਿਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਇ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨ ੀ ਂ ੈ (ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ
ੇਠ ਪਦਿੱਤੇ ਪਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਿੇਖੋ)। ਦਜੇ ਿਾਿੇ, ਜੇ ਪਕਿੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ NDSS ਿੈਕੂੰਡਰੀ ਿਕਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਾ
ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ ਅਤੇ ਉਿ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਿਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਿਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਿਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨ ਅਤੇ ਆਿਣਾ
ਿਰਾਇਮਰੀ 6 ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਪਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਿਕਲ ਨੂੰ ਿੌਂਿ ਪਦਿੱਤਾ ੈ, ਜਾਂ ੋਰ ਿਕਲ (ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟਰੀ
ਿਕਲ ਜਾਂ ਿਰਾਈਿੇਟ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ੈ ਿਕਲ) ਅਤੇ CA ਪਿਿੱਚ ਭਾਿ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ੈ, ਉਿਦੇ
/ ਉਿਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਿੂੰਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਇਿ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾ ੀਦੇ ਨ
ਅਤੇ CA ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਪਿਿੱਚ ਪ ਿੱਿਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਕਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ ਿੱਪਿਆਂ
ਨੂੰ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ (ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ੇਠ ਪਦਿੱਤੇ ਪਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਿੇਖੋ)।
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XX/XX/2021

Flat XX, XX Floor, XX Building, XX Road, HK

XXXX XXXX

ਜੇ ਮਾਿੇ ਿਕਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨ ੀ ਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫਾਰਮ 'ਤੇ CA ਪਿਚ ਪ ਿੱਿਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਆਿਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ
ਿੂੰਕੇਤ ਨ ੀ ਂ ਪਦੂੰਦੇ, ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ DP ਿੜਾਅ' ਤੇ ਿਕਲ ਦੀ ਜਿ੍ਾ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
,ੈ ਅਤੇ ਨਾ ੀ Jockey Club Ti-I College/ NDSS ਿੈਕੂੰਡਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਾ ਪਲਆ ਜਾਂਦਾ ੈ ਿਕਲ,
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਥਾਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁ ਿਾਰ ਿਕਲ ਿਥਾਨ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ ।
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29.

ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਦਾਹਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਅੱਖਰਾਂ ਹਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਹਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਭਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ, ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ (ਜੇਕਰ ਕਰਸ
ੌ -ਨੈੱਟ੍ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਹਦੱਤੀ ਿਈ ੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਮੁ ੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ), ਘਰ ਦਾ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਫਰ ਚੋਣ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ
ਚਾ ੀਦੇ

ਨ। ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ੍ ਕਰੋ ਹਕ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਿੂ

ੰਦ
ੁ ਾ

ੈ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-

ਹਪ੍ਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ੰਦ
ੁ ੇ ਨ।
30. ਚੋ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਕ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਲਾਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਨ ਦੀ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ , EDB ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਬਾਰੇ SMS ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ
ਸੂਚਤ ਕਰੇਿਾ। ਸਬੰਧਤ SMS ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾ ਵਾਨ ਮਾਪ੍ੇ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ ਜੋ ਹਵਸੇਸ ਬਕਸੇ ਹਵੱਚ SMS ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ (ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ੇਠ ਹਦੱਤੇ ਹਚੱਤਰ
ਨੂੰ ਵੇਖੋ)। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਨਾਲ ੀ ਅਲਾਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਜੇ ਵੀ ਰਹ ਣਿੇ ।

9876 XXXX
XX/XX/2021
Chan T M
Chan Tai Man
Flat XX, XX Floor, XX Building, XX Road, HK

XXXX XXXX

31.

ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਹਵੱਚ ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁ ੱਈਆ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨੱ ਜੀ ਡੇਟ੍ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਤੇ
ੋਰ ਹਸੱਹਖਆ-ਸੰਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਸਦੀਕ
ਅਤੇ ੋਰ ਹਸੱਹਖਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਭਾਿਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ੈ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵੰਡ ੋਈ ੈ ਯਾਂ ਭੇਹਜਆ ਹਿਆ ੈ। ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਹਵੱਚ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨੱ ਜੀ
ਡੇਟ੍ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ੈ, ਤਾਂ EDB ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ
ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਹੋਰ ਸੰਬੰਪਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
32.

ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹ ਲਾਂ, ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2019/2021 'ਤੇ ਅਕਤੂ ਬਰ 2020 ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀ DVD ਦੇਖਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ। ਮਾਪ੍ੇ EDB ੋਮਪ੍ੇਜ (http://www.edb.gov.hk) 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨ
ਅਤੇ SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ੈਂਡਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ੇਠਲੇ ਮਾਰਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਨ:
Education System and Policy > Primary and Secondary School Education > School Places
Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System
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33.

ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਹਪ੍ਤਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 2020/2021 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਨ। ਹਕਉਹਂ ਕ ਦਸੰਬਰ 2020 ਹਵੱਚ ਵੰਡੇ ਿਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ 2020/2021ਦੇ ਹਪ੍ਰੰਟ੍ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ
ਹਵੱਚ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਿਏ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਕੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਨ ੀ ਂ ੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪ੍ਡੇਟ੍
ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਹਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਾਲ ੀ ਹਵੱਚ ਹਵਕਾਸ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਅਤੇ
ਪ੍ੇਸ਼

ਕੀਤੇ

ਹਵਹਸ਼ਆਂ

ਸਮੇਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਈ

ਸੈਕੰਡਰੀ

ਸਕੂਲ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

2020/2021

(https://www.chsc.hk/secondary/en) ਦੇ ਵੈਬ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ। ਸਾਲ 2021/22
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਹਵਅਕਤੀਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ S1 ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ੋ ਸਕਦੀ ੈ।
ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਤਾਰੀਖਾਾਂ
34.

ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ SSPA 2019/2021 ਲਈ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਨਾਲ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ੇਠ ਹਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨ:
ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ:
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ਜੁਲਾਈ 2021

ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰਸ਼
ੇ ਨ:

8 ‘ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2021

ਪ੍ੁੱਛ-ਪਗੱਛ
35. ਜੇ ਮਾਹਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ੋਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱਛ-ਹਿੱਛ ਦੀ ਲੋ ੜ ੈ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ

ੈ। ਮਾਪ੍ੇ SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 2891 0088 'ਤੇ EDB ਦੀ

ਆਟ੍ੋਮੈਹਟ੍ਕ ਟ੍ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ। ੋਰ ਪ੍ੁੱਛ-ਹਿੱਛ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ, ਮਾਤਾ-ਹਪ੍ਤਾ
2832 7740 ਜਾਂ 2832 7700 'ਤੇ EDB ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ)
ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਨਰਹਮਤ
ਹਸੱਹਖਆ ਹਬਊਰੋ
(ਮਾਰਚ 2021 ਹਵੱਚ ਛਾਹਪ੍ਆ ਹਿਆ)

10

