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سیکنڈری اسکول پلیسیز ایلوکیشن سسٹم 2019/2021
مرکزی تفویض دہی پر والدین کے لئے نوٹس

مرکزی تقسیم کے لئے انتظامات
موجودہ انتظام
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موجودہ انتظام کے مطابق ،مرکزی تقسیم ( )CAکے مرحلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:
•

حصہ " Aاسکولوں کے غیر محدود انتخابات" :والدین کو اسکولوں کے کسی نیٹ (بشمول طالب علم کے
اسکول نیٹ سے) میں سے زیادہ سے زیادہ  3سیکنڈری اسکولوں کو چنیں گے۔

•

حصہ " Bاسکولوں کے محدود انتخابات" :والدین کو طالب علم کے اسکول نیٹ میں سے زیادہ سے زیادہ
 30سیکنڈری اسکولوں کو چنیں گے۔

کمپیوٹر پہلے حصہ  Aمیں تمام طلباء کے اسکولوں کے انتخابات پر کارروائی کرے گا۔ اگر طلباء کو حصہ A
کے اسکولوں میں نشستیں نہ دی گئیں تو پھر حصہ  Bکے اسکولوں کے انتخابات پر کارروائی کی جائے گی۔
مکرر اور صوابدیدی نشستوں ( )DPکی
 SSPAنظام میں شرکت کرنے والے سیکنڈری اسکولوں کے لئے،
ّ
کٹوتی کے بعد ،بقیہ سیکنڈری َون ( )S1نشستوں کو  CAکے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔  CAنشستوں میں سے،
 %10کو حصہ  Aمیں اسکولوں کی غیرمحدود انتخابات کی تقسیم کے لئے تفویض کیا جاتا ہے ،اور بقیہ %90
کو حصہ  B1میں اسکولوں کے محدود انتخابات کی تقسیم کے لئے تفویض کیا جاتا ہے۔ والدین کو نوٹ کرنا چاہئے
کہ انفرادی سکولوں کے  DPاور  CAمرحلوں کے لیے  S1نشستوں کی تعداد صرف اندازے پر مبنی ہوتی ہے۔
تقسیم کے لیے نشستوں کی حتمی تعداد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہو سکتی ہے۔
اسکول کی نشستیں مختص کرنے کے اصول
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 CAطالب علم کی تقسیم کا بینڈ (گروہ) ،والدین کی جانب سے اسکولوں کے انتخاب اور بال ترتیب نمبر پر مبنی
ہوتا ہے۔

اندرونی تشخیصات
.3

پرائمری  5کے اختتام پر ،اوردونوں وسط سال میں اور پرائمری  6کے اختتام پر معیاری بنائے ہوئے اسکولوں
کی جانب سے طلباء کے اندرونی تشخیصات ( )IAکے نتائج ان کی تقسیم کے بینڈ کا تعین کرنے کی بنیاد ہیں۔۔
تاہم COVID-19 ،کے اثرات کے پیش نظر ،ایجوکیشن بیورو ( )EDBنے اسکولوں کو اجازت دینے کا فیصلہ
کیا ہے کہ ،اگر ضروری ہے تو ،ایس ایس پی اے ) 2019/2021 (SSPAمیں مشترکہ انداز میں پرائمری 5
سیکنڈ ٹرم اور پرائمری  6پہلی ٹرم ) (IAاسکور یا ان کے طلباء کے میرٹ کا آرڈر جمع کروائیں۔ ہر اسکول کے
) (IAنتائج ایک ہی طریقہ کار کے تحت اسکیلنگ کے مشروط ہونگے۔

1

حصہ  Aاور حصہ  Bمیں فیڈر کی کھلی نشستیں  /نامزد کردہ  /ٹرین کے ذریعے ان کے منسلک پرائمری اسکولوں کے لئے مختص
نشستوں کی کٹوتی کے بعد حساب کیا جاتا ہے۔ تفصیالت کے لئے ،براہ مہربانی اس نوٹ کے پیراگراف  17اور  18سے رجوع کریں۔
1

اسکیلنگ کا طریقہ کار
.4

چونکہ مختلف اسکولوں کے نصاب مختلف ہو سکتے ہیں اور اسکولوں میں تشخیص کا معیار مختلف ہو سکتا ہے،
اس لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ تقسیم کے مقصد کی خاطر میرٹ کی ایک ترتیب تشکیل کرنے کے لئے تمام
اسکولوں کی داخلی تشخیص ( )IAکے نتائج کو براہ راست استعمال کیا جائے۔ لہذا ،شرکت کرنے والے تمام
اسکولوں کی ) (IAکے نتائج کی اسکیلنگ کے لئے اسکیلنگ کا ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کے
اسکیل شدہ نمبروں کا موازنہ کیا جا سکے۔  2019/2021کے  SSPAمیں  CAکے لئے ،اسکول کے  2016اور
 2018میں ہونے والے پری سیکنڈری ایک ہانگ کانگ اسکول ٹیسٹ برائے حصول معلومات ( Pre-Secondary
 )1 Hong Kong Attainment Testکے نمونہ شدہ نتائج کی اوسط کو اسکیلنگ کے ایک ذریعے کے طور پر
استعمال کیا جاتا ہے۔

تفویض دہی بینڈز
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طلباء کو ان کے حاصل کردہ نمبروں کے مطابق میرٹ کی ایک ترتیب میں رکھا جاتا ہے اور تقسیم کے تین بینڈز
میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حصہ  Aمیں اسکولوں کے غیرمحدود انتخابات پر کارروائی کرنے میں ،ٹیریٹری (عالقے)
میں تمام طلباء کے حاصل کردہ نمبروں کو میرٹ کی ایک ترتیب میں رکھا جائے گا۔ پھر طلباء کو مساوی طور
پر تین عالقہ وار بینڈز میں تقسیم کیا جائے گا جن میں سے ہر ایک بینڈ ٹیریٹری کے شرکت کرنے والے پرائمری
طلباء کی کل تعداد کے  1/3پر مشتمل ہوگا۔ حصہ  Bمیں اسکولوں کے محدود انتخابات پر کارروائی کرنے میں،
ایک ہی اسکول نیٹ کے اندر تمام طلباء کے حاصل کردہ نمبروں کو میرٹ کی ایک ترتیب میں رکھا جائے گا۔
پھر طلباء کو مساوی طور پر تین نیٹ بینڈز میں تقسیم کیا جائے گا جن میں سے ہر بینڈ اسکول نیٹ کے شرکت
کرنے والے پرائمری طلباء کی کل تعداد کے  1/3پر مشتمل ہوگا۔ انفرادی طلباء کا تفویض دہی بینڈ کو تفویض دہی
کے عمل کے مکمل ہو جانے کے بعد حاصل نہیں کیا جائے گا۔

بال ترتیب عدد
.6

بال ترتیب عدد ،جس کو کمپیوٹر تقسیم کے پروگرام کو چالنے سے پہلے پیدا کرتا ہے ،تقسیم کے ایک ہی بینڈ کے
اندر طلباء کی تقسیم کی ترتیب کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک مخصوص سیکنڈری اسکول
کی نشستوں کی طلب رسد کی نسبت بڑھ جائے ،تو تقسیم کے ایک ہی بینڈ کے اندر نسبتا ً ایک چھوٹے بال ترتیب
عدد کے حامل طالب علم کو ایک نشست پہلے دی جائے گی۔ بال ترتیب عدد کا کوئی تعلق طالب علم کے حوالہ
نمبر یا طالب علم کے ذاتی کوائف سے نہیں ہوتا اور تفویض دہی کے عمل کے مکمل ہو جانے کے بعد حاصل
نہیں کیا جائے گا۔

اسکولوں اور اسکول نیٹس کے لئے والدین کی پسند
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والدین حصہ " Aاسکولوں کے غیر محدود انتخابات" میں اسکولوں کے کسی نیٹ میں زیادہ سے زیادہ  3سیکنڈری
اسکولوں کا اور حصہ  " Bاسکولوں کے محدود انتخابات" میں اس نیٹ ،جس سے طالب علم تعلق رکھتا ہے ،سے
میں زیادہ سے زیادہ  30سیکنڈری اسکولوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

.8

ڈسٹرکٹ انتظامیہ حدود کے ساتھ ہم آہنگی میں ،پورے عالقے کو  18اسکولی نیٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ماسوائے
ان طلباء کے ،جن کی کراس نیٹ تقسیموں کی درخواستیں منظور ہو گئی ہوں ،اسکول نیٹ جس کے ساتھ ایک
طالب علم تعلق رکھتا ہو ،کا تعین اس پرائمری اسکول کے محل وقوع سے کیا جا تا ہے ،نہ کہ اس ضلع سے جہاں
طالب علم رہائش پذیر ہو۔ ہر اسکول نیٹ طبعی طور پر ضلع میں واقع شرکت کرنے والے تمام پرائمری اور
سیکنڈری اسکولوں اور دوسرے اضالع میں واقع نیٹ کے لئے اسکول نشستیں فراہم کرنے والے اسکولوں پر
مشتمل ہوتا ہے۔ دیگر ڈسٹرکٹس سے سیکنڈری اسکولوں اور اسکول کے نشستیں سال بہ سال مختلف ہو سکتی ہیں۔
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اسکول نشستوں کی تقسیم کا عمل
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 CAکے وقت ،حصہ  Aمیں اسکولوں کے غیر محدود انتخابات پر کارروائی پہلے کی جائے گی ،جس کے بعد
حصہ  Bمیں اسکولوں کے محدود انتخابات پر کارروائی ہوگی۔

 .10حصہ  Aمیں اسکولوں کے غیر محدود انتخابات پر کارروائی کرتے وقت ،کمپیوٹر ٹیریٹری بینڈ( 1عالقائی گروہ
 )1کے طلباء کو نشستیں تقسیم کرے گا۔ تقسیم کا عمل یوں ہے :کمپیوٹر پہلے ٹیریٹری بینڈ  1کے طلباء کی جانب
سے اسکولوں کے غیر محدود انتخابات کے تحت کئے گئے اسکولوں کے اولین انتخابات کی جانچ کرے گا اور
غیر محدود تقسیم کے لئے الگ رکھی گئی نشستیں پر کرنے کے لئے طلباء میں تقسیم کرے گا۔ اگر اسکول میں
دستیاب نشستیں اسکول کو چننے والے طلباء سے زائد ہوں ،تو یہ نشستیں اس اسکول کو پہلی پسند کے طور پر
چننے والے تمام طلباء کو تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر کسی اسکول میں دستیاب نشستیں اسکول کا انتخاب کرنے
والے طلباء سے زیادہ ہوں تو ،تمام طلباء جو اس اسکول کوپہال انتخاب کرتے ہیں ان کو مختص کریں گے۔ ۔ اگر
کسی اسکول میں دستیاب نشستیں اسکول کا انتخاب کرنے والے طلباء سے زیادہ ہوں تو ،اس اسکول کی نشستوں
کو پر کرنے کے لئے چھوٹے بال ترتیب عدد رکھنے والے طلباء کو مختص کی جائیں گی۔ ٹیریٹری بینڈ  1کے
تمام طلباء کے پہلے انتخابات پر کارروائی کرنے کے بعد ،کمپیوٹر اسی طریقہ کار سے بینڈ میں موجود غیر تقسیم
شدہ طلباء کے دوسرے انتخابات (اگر کوئی ہوں) کی جانچ کرے گا اور آخر میں ،ان کے تیسرے انتخابات (اگر
کوئی ہوں) کی جانچ کرے گا۔ جب ٹیریٹری بینڈ  1کے طلباء کے اسکولوں کے تمام انتخابات کی جانچ کر لی جاتی
ہے ،تو کمپیوٹر ٹیریٹری بینڈ  2کے طلباء اور آخر میں ٹیریٹری بینڈ  3کے طلباء کے اسکولوں کے انتخابات پر
کارروائی کرنے کے لئے اسی طریقہ کار کو استعمال کرتا ہے۔
 .11کمپیوٹر حصہ  Bمیں اسکولوں کے محدود انتخابات پر کارروائی صرف طلباء کی جانب سے کئے جانے والے
حصہ  Aمیں اسکولوں کے انتخابات پر کارروائی ہو جانے کے بعد کرے گا۔ حصہ  Aمیں ایک نشست حاصل
کرنے میں کامیاب ہونے والے طالب علم کو حصہ  Bمیں نشست نہیں دی جائے گی۔ اگر حصہ  Aمیں موجود
طلباء کے تمام انتخابات ختم ہوجانے کے بعد طلباء کو نشستیں نہ دی جا سکیں تو انہیں حصہ  Bمیں سے نشستیں
دی جائیں گی۔
 .12حصہ  Bمیں نشستوں کی تقسیم اسکول نیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس حصے میں اسکولوں کے محدود
انتخابات کو تقسیم کی کاروائی کرتے وقت ،کمپیوٹر پہلے نیٹ بینڈ  1کے طلباء کو اسکول نشستیں تقسیم کرے گا۔
تقسیم کا عمل یوں ہے :کمپیوٹر پہلے نیٹ بینڈ  1کے طلباء کی جانب سے کئے گئے اسکولوں کے اولین انتخابات
کی جانچ کرے گا۔ اگر ایک اسکول میں محدود تقسیم کے لئے الگ رکھی گئی نشستیں اسکول کو چننے والے طلباء
ستے زائد ہوں گی ،تو یہ نشستیں اس اسکول کو پہلے انتخاب کے طور پر چننے والے تمام طلباء میں تقسیم کر
دی جائیں گی۔ اگر اسکول کو اپنی پہلی پسند کے طور پر منتخب کرنے والے طلباء کی تعداد دستیاب نشستوں سے
زائد ہوں ،تو یہ نشستیں پر کرنے کے لئے نسبتا ً چھوٹے بال ترتیب عدد کے حامل طلباء کو تقسیم کر دی جائیں گی۔
جب نیٹ بینڈ  1کے تمام طلباء کے پہلے انتخابات پر کارروائی ہو جاتی ہے تو ،کمپیوٹر اسی طریق کار سے بینڈ
میں موجود غیر تقسیم شدہ طلباء کے دوسرے انتخابات کی جانچ کرے گا۔ اس عمل کو دوہرایا جائے گا تاوقتیکہ
نیٹ بینڈ  1کے طلباء کے اسکولوں کے ہر انتخاب کی جانچ ہو جائے۔ ان طلباء کے لئے ،جنہیں ان کے اسکولوں
کے تمام انتخابات کے ختم ہو جانے کے بعد ایک نشست نہ ملی ہو ،کمپیوٹر اسکول نیٹ میں موجود سیکنڈری
اسکولوں 2کی بقیہ نشستوں میں سے ایک نشست دے گا۔ جب نیٹ بینڈ  1کے تمام طلباء میں اسکول کی نشستیں
تقسیم کر دی جائیں گی ،تو کمپیوٹر نیٹ بینڈ  2کے طلباء اور آخر میں نیٹ بینڈ  3کے طلباء کے اسکولوں کے
انتخابات پر کارروائی کرنے کے لئے یہی طریق کار استعمال کرے گا۔

 2براہ راست امداد والے اسکولوں ( )DSSاور ان اسکولوں کے عالوہ جن پر یہ تبصرہ درج ہو "طلباء کو اس اسکول میں نشست نہیں دی
جائے گی ،تاوقتیکہ انہوں نے اس کو اپنے انتخابات میں شامل نہ کیا ہو۔"
3

طریقہ کار کی مثال
تقسیم کے
ٔ
ب ذیل ہے:
 .13تقسیم کے
طریقہ کار کی ایک آسان شدہ مثال حس ِ
ٔ
طالب علم
نام:
عالقائی بینڈ:
اسکول نیٹ:
نیٹ بینڈ:
اسکولوں کے انتخابات:
حصہ ( Aزیادہ سے زیادہ 3 :اسکولز)

پہال انتخاب:
دوسرا انتخاب:
تیسرا انتخاب:

اسکول B
اسکول D
اسکول E

…

حصہ ( Bزیادہ سے زیادہ 30 :اسکولز)

پہال انتخاب:
دوسرا انتخاب:
تیسرا انتخاب:

اسکول A
اسکول B
اسکول C

…

•
•
•
•
•

چان سی منگ ()CHAN Si Ming
بینڈ 1
HK3
بینڈ 1

حصہ  :Aغیرمحدود اسکول انتخابات
•
•

ٹیریٹری بینڈ  1کے طلباء کی تعداد:
ٹیریٹری بینڈ  1میں طلباء کی تعداد میں جو اسکول  Aکو پہال انتخاب منتخب کرتے ہیں:

25 000
350

•

اسکول  Aمیں غیر محدود اسکول انتخابات کے لئے اسکول نشستوں کی تعداد:
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یہ فرض کرتے ہوئے کہ  CAکے مرحلے پر حصہ  Aمیں اسکول  Aکو اپنے پہلے انتخاب کے طور پر چننے
والے  350ٹیریٹری بینڈ  1کے طلباء موجود ہیں۔ چونکہ اسکول  Aغیر محدود تقسیم کے لئے صرف  15نشستیں
پیش کرتا ہے ،کمپیوٹر اسکول  Aمیں پہلے یہ نشستیں  15طلباء کو ان کے بال ترتیب عدد کے لحاظ سے پر
کرنے کے لئے دے گا۔ اگر چان سی منگ  CHAN Si Ming’sکا بالترتیب عدد پہلے  15طلباء میں ہوا ،تو اس
کو اسکول  Aمیں نشست دے دی جائے گی۔ بصورت دیگر ،وہ اپنی پہلی پسند کے اسکول میں نشست حاصل
کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا/ہوگی۔ کمپیوٹر ٹیریٹری بینڈ  1کے تمام طلباء کے پہلے انتخابات پر کارروائی کرے
گا ،اس سے پہلے کہ چان سی منگ  CHAN Si Ming’sاور ٹیریٹری بینڈ  1کے دیگر غیر تقسیم شدہ طلباء کے
دوسرے انتخاب پر کارروائی کی جائے۔
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 .14فرض کریں کہ ٹیریٹری بینڈ  1کے  15000طلباء کو ان کے پہلے انتخاب کی نشستیں نہیں دی گئیں۔ ان میں سے،
( 300بشمول چان سی منگ  ) CHAN Si Ming’sاسکول  Bکو اپنے دوسرے انتخاب کے طور منتخب کیا ہے۔
اگر تقسیم کے پہلے راؤنڈ کے بعد اسکول  Bکے پاس صرف دو غیر پر شدہ نشستیں رہ گئیں ،تو کمپیوٹر ان
نشستوں کو سب سے چھوٹے بال ترتیب عدد کے حامل دو طلباء کو دے دے گا۔ اگر چان سی منگ CHAN Si
 Ming’sکا بال ترتیب عدد ان دو طلباء میں نہیں ہے ،تو اس کو اسکول میں نشست نہیں ملے گی۔ ٹیریٹری بینڈ 1
کے تمام طلباء کے دوسرے انتخابات پر کارروائی ہو جانے کے بعد کمپیوٹرغیر تقسیم شدہ طلباء کے تیسرے
انتخابات پر کارروائی کرنا جاری رکھے گا۔ اگر تقسیم کے تیسرے راؤنڈ کے انجام دئیے جانے سے پہلے ہی چان
سی منگ  CHAN Si Ming’sکے تیسرے انتخاب کے اسکول کی تمام نشستیں پر ہو گئیں ،تو چان سی منگ
 CHAN Si Ming’sکو حصہ  Aکے تحت نشست نہیں دی جائے گی اور اس کو حصہ  Bمیں ایک اسکول
نشست دے دی جائے گی جہاں اس کے اسکولوں کے محدود انتخابات پر کارروائی کی جائے گی۔
 .15حصہ  :Bمحدود اسکولوں کے انتخابات
•
•
•
•

طالب علم کا اسکول نیٹ:
 HK3میں نیٹ بینڈ  1کے طلباء کی تعداد:
 HK3میں اسکول  Bکو پہلے انتخاب کے طور پر چننے والے نیٹ بینڈ  1کے طلباء کی تعداد:
اسکول  Bمیں  HK3کے لئے دستیاب نشستوں کی تعداد:

HK3
1000
150
100

حصہ  Aمیں تمام طلباء کے غیر محدود اسکول انتخابات کی جانچ کرنے کے بعد ،کمپیوٹر حصہ  Bمیں اسکولوں
کے محدود انتخابات پر کارروائی شروع کر دے گا۔ فرض کریں کہ ان طلباء ،جنہیں حصہ  Aمیں نشستیں نہیں
دی گئیں ،میں سے اسکول نیٹ  HK3میں اسکول  Bکو اپنے پہلے انتخاب کے طور پر انتخاب کرنے والے 150
نیٹ بینڈ  1طلباء موجود ہیں (بشمول چان سی منگ )CHAN Si Ming’s۔ اگر اسکول  Bاسکول نیٹ کے طلباء
کے لئے صرف  100اسکول کی نشستیں پیش کر سکتا ہے تو کمپیوٹر اسکول کے  100طلباء کو طلباء کے بال
ترتیب عدد کے لحاظ سے نشستیں تقسیم کر دے گا۔ اگر چان سی منگ  CHAN Si Ming’sکا بالترتیب عدد
پہلے  100طلباء میں ہوا ،تو اس کو اسکول  Aمیں نشست دے دی جائے گی۔ بصورت دیگر ،وہ اپنی پہلی پسند
کے اسکول میں نشست حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا/ہوگی۔ اگر چان سی منگ  CHAN Si Ming’sکو
اپنے اسکول کے پہلے انتخاب کی نشست نہیں دی جاتی ،تو اس کے دوسرے انتخاب پر ،تمام غیر تقسیم شدہ طلباء
کے دوسرے انتخابات کے ساتھ نیٹ بینڈ  1کے تمام طلباء کے پہلے انتخابات کی جانچ ہو جانے کے بعد کارروائی
کی جائے گی۔ فرض کریں کہ بیٹ بینڈ  1کے  400طلباء کو پہلے انتخاب کی نشستیں نہیں دی جاتیں اور ان میں
سے ( 30بشمول چان سی منگ  )CHAN Si Ming’sاسکول  Dکو اپنے دوسرے انتخاب کے طور پر منتخب
کر لیتے ہیں .یہ فرض کرتے ہوئے کہ اسکول  Dکے پاس پہلے راؤنڈ کی تقسیم کے بعد صرف  10نشستیں باقی
ہیں ،تو کمپیوٹر طلباء کو ان کے بال ترتیب عدد کی بنیاد پر نشستیں تقسیم کر دے گا۔ اگر چان سی منگ CHAN
 Si Ming’sاسکول  Dمیں ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئا/ہوئی کیونکہ وہ سب سے چھوٹے بال
ترتیب عدد کے حامل  10طلباء میں شامل نہیں ،تو کمپیوٹر چان سی منگ  CHAN Si Ming’sاور نیٹ بینڈ 1
کے غیر تقسیم شدہ طلباء کے تیسرے اور بقیہ انتخابات پر کارروائی کرنے کے لئے مذکورہ باال طریقہ ہائے کار
پر عمل کرے گا ،تاوقتیکہ انہیں اسکول نشستیں حاصل ہو جائیں۔
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 .16فرض کریں چان سی منگ  CHAN Si Ming’sکا/کی اسکول میٹ (اسکول کا ساتھی) لی سوئی مان ( LEE
 )Siu Manبھی ٹیریٹری بینڈ  1اور نیٹ بینڈ  1میں ہے اور اس نے چان سی منگ  CHAN Si Ming’sوالے
اسکول انتخاب ہی کئے ہیں۔ چونکہ ایک ہی ٹیریٹری یا نیٹ بینڈ میں تقسیم کی ترتیب کا تعین طالب علم کے بال
ترتیب عدد سے کیا جاتا ہے ،اس لئے ہو سکتا ہے چان سی منگ  CHAN Si Ming’sکو لی سوئی مان LEE
 Siu Manکی نسبت ایک کمتر ترجیح کے اسکول نشست مل جائے ،حتی کہ چان کی داخلی تشخیص ( )IAکے
نتائج لوئی کی نسبت بہتر ہوں۔ یہ بات سیکنڈری اسکولوں میں مخلوط تدریس کی قابلیت کی روح کے ساتھ ہم آہنگ
ہے۔
فیڈر اور نامزد کردہ اسکول
(مکرر) اور  DPکو منہا کرنے کے بعد ،باقی ماندہ نشستوں کے  %85کو اپنے
 .17ایک فیڈر سیکنڈری اسکول ریپیٹر
ّ
(مکرر) اور
فیڈر پرائمری اسکول (اسکولوں) کے لئے مخصوص کرنا ہو گا۔ ایک نامزد سیکنڈری اسکول ریپیٹر
ّ
 DPکو منہا کرنے کے بعد ،باقی ماندہ نشستوں کے  %25کو اپنے نامزد پرائمری اسکول (اسکولوں) کے لئے
مخصوص کرنا ہو گا۔ ایک فیڈر /نامزد کردہ اسکول میں پڑھنے واال/والی طالب علم/طالبہ ایک مخصوص نشست
کے لئے اہل ہے اگر وہ نیٹ بینڈ  1یا  2میں ہو اور اس نے حصہ  Bکے اسکولوں کے محدود انتخابات میں فیڈر/
نامزد کردہ سیکنڈری اسکول کو اپنے پہلے انتخاب کے طور پر چنا ہو۔ اگر اہل طلباء کی تعداد دستیاب فیڈر /نامزدہ
کردہ نشستوں سے بڑھ گئی ،تو اسکول نشستوں کی تقسیم طلباء کے نیٹ بینڈ اور ان کے بال ترتیب عدد کی بنیاد
پر ہوگی۔ اگر ایک فیڈر/نامزد پرائمری اسکول میں پڑھنے والے طالب علم کو کراس نیٹ تفویض دہی کے لئے
منظور کیا جاتا ہے ،تو وہ ایک فیڈر/نامزد سیکنڈری اسکول(ز) کے لئے محفوظ کردہ جگہ کے لئے اہل نہیں ہو
گا۔
"بذریعہ-ٹرین" اسکول
" .18تھرو-ٹرین" اسکولوں میں پڑھنے والے پرائمری  6طلباء اپنے مربوط سیکنڈری اسکولوں میں براہ راست جانے
کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر طلباء براہ راست سبسڈی اسکیم  DSSکی  S1نشستوں کے لئے درخواست دیتے
ہیں جو ایس ایس پی اے  SSPAسسٹم (این ڈی ایس ایس  NDSSسیکنڈری اسکولوں) یا حصہ لینے والے
اسکولوں کے ڈی پی  DPمیں حصہ نہیں لیتے ہیں ،یا سی اے  CAمیں حصہ لیتے ہیں ،تو انہیں اپنے منسلک
سیکنڈری اسکولوں میں براہ راست آگے بڑھنے کا حق برقرار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی.۔ "تھرو-ٹرین"
اسکولوں سے ،اصولی طور پر ،درکار ہے کہ وہ  DPیا  CAکے ذریعے دیگر پرائمری اسکولوں کے طلباء کو
داخلہ دینے کے لئے اپنی  S1نشستوں کی کل تعداد کے  %15سے زیادہ نشستیں مخصوص کریں۔
اسکولوں کے انتخاب کا فارم مکمل کرنے کے لئے نوٹس
 SSPA .19نظام میں شرکت کرنے والے پرائمری  6کے طلباء کے والدین میں مندرجہ ذیل دستاویزات میں سے ہر
ایک کی ایک نقل تقسیم کی جائے گی:
•
•

اسکولوں کے انتخاب کا سیکنڈری َون فارم (چوائس فارم) اسکول کی ترجیحی ترتیب کی نشاندہی کرنے
کے لئے
چوائس فارم کے حصہ  Bمیں اسکولوں کے محدود انتخابات کو پر کرتے وقت حوالے کے لئے طلباء کے
اسکول نیٹ کے سیکنڈری اسکول کی فہرست (اسکول کی فہرست )۔
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 SSPA .20نظام میں شرکت کرنے والے ہر پرائمری اسکول کو غیر محدود اسکول انتخابات کی کتابچہ (کتابچہ) کی
کئی نقول ملیں گی۔ والدین کو چاہئے کہ چوائس فارم کے حصہ  Aمیں غیر محدود اسکول انتخابات کو پر کرتے
وقت کتابچہ سے رجوع کریں۔ کتابچہ کو تعلیمی بیورو ( )EDBکے ہوم پیج پر اپ لوڈ بھی کیا جائے گا (کتابچہ
کے محل وقوع کے لئے براہ مہربانی مندرجہ ذیل پیراگراف  32میں دئیے گئے راستے سے رجوع کریں)۔
 .21چوائس فارم کی  3نقول ہیں EDB ،کاپی ،اسکول کاپی اور والدین کی کاپی۔ والدین کو چاہئے کہ فارم کو سیاہ بال
پوائنٹ پین کے ساتھ مکمل کریں۔
 .22چوائس فارم کو پر کرنے سے پہلے والدین کو چاہئے کہ چیک کر لیں کہ فارم میں پہلے سے چھپی ہوئی معلومات
وہی ہیں جو ان کے بچے کی ہیں:
طالب علم حوالہ نمبر:
طالب علم کا نام:
جنس:
طالب علم کا اسکول نیٹ:

یہ وہی ہونا چاہئے جیسا کہ پہلے جاری کردہ پرائمری اسٹوڈنٹ ریکارڈ فارم
میں چھپا ہوا اسٹوڈنٹ حوالہ نمبر ہے۔
اگر درست ہو ،تو براہ مہربانی پہلے سے چھپے ہوئے انگریزی نام کے
اوپر چینی نام لکھیں۔ (اگر کوئی ہو تو)
" "Mکا مطلب ہے مرد "F" ،کا مطلب ہے عورت۔
یہ وہی ہونا چاہئے جو اسکول کی فہرست کے اوپر والے بائیں کونے پر
چھپا ہوا کوڈ ہے؛ مثالً مرکزی اور مغربی ضلع (یعنی اسکول نیٹ )HK1
میں ایک پرائمری اسکول میں پڑھنے والے طالب علم کی اسکول کی
فہرست  HK1کے لئے ہونی چاہئے۔

اگر مندرجہ باال معلومات میں اختالف ہو ،تو والدین کو چاہئے کہ فوری طور پر اپنے بچے کے اسکول سے
رابطہ کریں۔
 .23ایک مرتبہ نشستوں کی تقسیم مکمل ہوجانے کے بعد دوبارہ کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ اس لئے والدین کو اسکولوں کا
انتخاب کرنے سے پہلے احتیاط سے غور کرنا چاہئے۔ انہیں اپنے بچے کے اسکول سے بھی مشورہ کرنا چاہئے۔
 .24حصہ  Aکو پر کرتے وقت ،والدین کسی اسکول نیٹس (طالب علم کے اسکول نیٹ سمیت) میں سے ایک سے تین
سیکنڈری اسکولوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ والدین کو چاہئے کہ کتابچہ سے رجوع کریں اور کتابچہ میں دئیے
ہوئے تین ہندسوں والے اسکول کوڈ کو اپنی ترجیحی ترتیب کے مطابق چوائس فارم کے خانوں میں درج کریں۔
کمپیوٹر حصہ  Bکے اسکولوں کے انتخابات پر کارروائی کرنے سے پہلے حصہ  Aکے تمام طلباء کے اسکولوں
کے انتخابات پر کارروائی کرے گا۔ اگر ایک طالب علم/طالبہ کو حصہ  Aمیں کامیابی کے ساتھ ایک نشست دے
دی گئی تو کمپیوٹر اس کے حصہ  Bکے انتخابات پر مزید کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔
 .25حصہ  Bکو پر کرتے وقت ،جہاں اسکولوں کے محدود انتخابات کئے جاتے ہیں ،والدین کو چاہئے کہ اسکول کی
فہرست میں دئیے گئے تین ہندسوں والے کوڈ سے رجوع کریں اور اسکولوں کے انتخابات کو اپنی ترجیحی ترتیب
کے مطابق چوائس فارم کے خانوں میں درج کریں۔ والدین زیادہ سے زیادہ  30اسکولوں کو منتخب کر سکتے ہیں
اور انہیں چاہئے کہ حصہ  Bمیں اسکول نیٹ کے زیادہ سے زیادہ اسکولوں کو پر کریں۔ اگر کمپیوٹر کسی طالب
علم/طالبہ کے تمام انتخابات کی جانچ کرنے کے بعد اس کو ایک نشست نہیں دے سکتا ،تو اسے اس کے انتخابات
سے باہر ایک سیکنڈری اسکول 3دے دیا جائے گا۔

3

براہ راست امداد والے اسکولوں ( )DSSاور ان اسکولوں کے عالوہ جن پر یہ تبصرہ درج ہو "طلباء کو اس اسکول میں نشست
نہیں دی جائے گی ،تاوقتیکہ انہوں نے اس کو اپنے انتخابات میں شامل نہ کیا ہو۔"
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 .26والدین حصہ  Aمیں کسی اسکول نیٹس میں سے اسکولوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ وہ حصہ  Aاور حصہ B
دونوں میں سے ایک ہی اسکول بھی منتخب کر سکتے ہیں اگر اسکول طالب علم کے اسکول نیٹ میں ہے /ہوں۔
تاہم والدین کو چاہئے کہ ایک ہی حصے میں ایک ہی اسکول کو بار بار منتخب نہ کریں۔ کمپیوٹر ایک ہی حصے
میں ایک ہی اسکول کوڈ کے انتخابات پر صرف ایک مرتبہ ہی کارووائی کرے گا۔
 .27والدین کو چاہئے کہ احتیاط سے پڑتال کریں کہ چوائس فارم میں درج شدہ اسکول کوڈ وہی ہیں جو کتابچہ اور
اسکول کی فہرست میں شامل کئے گئے ہیں۔ غیر کارآمد یا نا درست اسکول کوڈز پر کارروائی نہیں کی جائے گی۔
اس کے عالوہ ،اگر والدین نے ایک ایسا سیکنڈری اسکول منتخب کیا ہو ،جو تقسیم کے اس سائیکل (چکر) میں
 SSPAنظام کے تحت  S1نشستیں نہیں پیش کرے گا ،تو اس اسکول کے انتخاب پر کارروائی نہیں کی جائے گی۔
 .28اگر والدین کو صوابدیدی نشستوں کیلئے کامیاب فہرستوں میں ان کے بچوں کے شامل کرنے کی ( )SSPAایس
ایس یپ اے میں حصہ لینے والے سیکنڈری اسکولوں کے ذریعہ مطلع کیا گیا ہو یا ان کے بچوں کو جاکی کلب
 TI-Iکالج ( )Jockey Club Ti-I Collegeسے داخل کیا جاتا ہے انہیں صرف رابطہ کی معلومات میں بھرنے
کے بعد چوائس فارم پر سائن کرنا پڑتا ہے اور اسکول کے انتخاب پر ان حصوں کو کراس کرنا پڑتا ہے تاکہ اس
بات کی نشاندہی کی جاسکے کہ انہیں اسکول کا انتخاب نہیں کرنا پڑتا (براہ کرم ذیل میں دیا ہوا ڈایا گرام دیکھیں)۔
دوسری طرف  ،اگر طالب علم کو این ڈی ایس ایس ( )NDSSسیکنڈری اسکول کے ذریعہ داخل کیا جاتا ہے تو
اور اس کے والدین نے ایک انڈرٹیکنگ پر دستخط کیے ہیں اور اس کے پرائمری  6اسٹوڈنٹ ریکارڈ فارم کو
اسکول میں سپرد کردیا ہے ،یا دیگر اسکولوں (مثال بین االقوامی اسکولوں یا نجی اسکولوں) کی طرف سے داخل
کیا گیا ہے اور  CAمیں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ،اس کے والدین کو رابطہ کی معلومات میں بھرنے کے
بعد چوائس فارم پر دستخط کرنا چاہئے اور  CAمیں حصہ نہ لینے کی نیت کی نشاندہی کرنے کے لئے اسکول
کے انتخاب پر حصوں کو کراس کرنا چاہئے (براہ کرم ذیل میں ڈایاگرام دیکھیں).
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اگر والدین کوئی بھی انتخاب نہ کریں اور چوائس فارم پر  CAمیں حصہ نہ لینے کی نشاندہی نہ کریں  ،اور طلباء
کو نہ تو  DPصوابدیدی نشستوں کے مرحلے پر اسکول کی جگہ مختص کی جاۓ گی ،اور نہ ہی اسے جاکی
کلب  Ti-Iکالج ( / )Jockey Club Ti-I Collegeاین ڈی ایس ایس ( )NDSSسیکنڈری اسکولوں میں داخلہ دیا
جاۓ گا ،طلبا کو قائم شدہ مختص طریقہ کار کے مطابق اسکول کی نشستیں مختص کی جائیں گی۔
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 .29اسکول کوڈز کو درج کرنے کے بعد ،والدین کو چاہئے کہ والدین /سرپرست کا نام  ،گھر کا پتہ (اگر کراس نیٹ
تقسیم منظور ہو گئی ہو ،تو گھر کا ایک نیا پتہ مہیا کرنا چاہئے) ،گھر کا ٹیلیفون نمبر اور رابطے کا دوسرا نمبر
جلی حروف میں پر کریں اور پھرچوائس فارم پر دستخط کریں۔ براہ مہربانی دھیان رکھیں کہ چوائس فارم تبھی
کارآمد ہوگا اگر اس پر والدین /سرپرست کے دستخط موجود ہوں گے۔
 .30براہ کرم نوٹ کریں کہ دن کی صبح اس چکر کے نتائج کے اعالن کے لئے EDB ،ایس ایم ایس  SMSپیغامات
کے ذریعے والدین کو اپنے بچے کی مختص کے نتائج سے بھی آگاہ کرے گا -متعلقہ ایس ایم ایس  SMSپیغام
وصول کرنے کے خواہش مند والدین ،ایک موبائل فون نمبر فراہم کرسکتے ہیں جو چوائس فارم پر مخصوص
باکس میں ایس ایم ایس  SMSپیغامات وصول کرسکتے ہیں (براہ کرم ذیل میں موجود ڈایاگرام کا دیکھیں)۔ پرائمری
 6طلباء کے لئے اپنے زیر تعلیم پرائمری اسکولوں سے ان کے االٹمنٹ کے نتائج اکٹھا کرنے کے انتظامات نیز
االٹمنٹ کے نتائج کے اعالن سے متعلق انتظامیہ کے دیگر انتظامات بدستور برقرار رہیں گے۔
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 .31والدین کی جانب سے چوائس فارم میں فراہم کردہ ڈیٹا کو اسکول کی نشستوں کی تقسیم اور دیگر متعلقہ تعلیمی
مقاصد کے لئےاستعمال کیا جائے گا۔ حاصل شدہ دیٹا کو معلومات کی تصدیق اور دیگر متعلقہ تعلیمی مقاصد کے
لئے حکومت کے دیگر محکموں یا اس اسکول ،جس میں طالب علم کو نشست دی گئی ہو /منتقل کیا گیا ہو ،کے
سامنے بھی افشاء کیا جا سکتا ہے۔ والدین کو چاہئے کہ چوائس فارم میں مطلوبہ ڈیٹا الزما ً فراہم کریں۔ اگر فراہم
شدہ معلومات نامکمل ہوں ،تو ہو سکتا ہے  EDBاسکول نشستوں کی درخواست پر کارروائی کرنے کے قابل نہ
ہو سکے۔
دیگر متعلقہ معلومات
 .32اسکولوں کے انتخابات کرنے سے پہلے والدین کو چاہئے کہ اکتوبر  2020میں جاری کردہ  2019/2021کے
 SSPAنظام کے بارے میں  DVDکو دیکھیں۔ والدین کو  EDBکے ہوم پیج ( )http://www.edb.gov.hkکو
بھی مالحظہ کرنا چاہئے  SSPAنظام کی تفصیالت ،کتابچہ اور اسکول کی فہرست کے لئے مندرجہ ذیل راستے
کی پابندی کریں:
Education System and Policy > Primary and Secondary School Education > School Places
.Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System
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 .33والدین اسکولوں کی معلومات کے لئے سیکنڈری اسکولوں کی  2020/2021کی پروفائلز (ذاتی خاکوں) سے بھی
رجوع کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہو سکتا ہے کہ دسمبر  2020میں تقسیم شدہ سیکنڈری اسکولوں کی 2020/2021
کی پروفائلز کے مطبوعہ نسخوں میں نئے اضافہ شدہ اسکول یا اسکولوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات شامل
نہ ہوں ،اس لئے والدین کو چاہئے کہ تازہ ترین معلومات اور متعلقہ اسکولوں کی حالیہ ترقی بشمول ان کی کالسوں
کے ڈھانچے اور پیش کردہ مضامین کے لئے سیکنڈری اسکول پروفائلز  2020/2021کی تازہ ترین ویب ورژن
( )http://www.chsc.hk/secondary/enسے رجوع کریں۔ انفرادی سکولوں کی تعلیمی سال  2021/22میں
چالئی جانے والی  S1کالسوں کی تعداد موجودہ تعلیمی سال کی تعداد سے مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم تاریخیں
 SSPA 2019/2021 .34کے لئے تقسیم شدہ سیکنڈری اسکولوں کے ساتھ طلباء کی رجسٹریشن کے اعالن کی تاریخیں
حسب ذیل ہیں:
تفویض دہی نتائج کا اعالن:

 6جوالئی 2021

طلباء کی رجسٹریشن:

 8اور  9جوالئی 2021

استفسارات
 .35اگر والدین کے پاس چوائس فارم کو مکمل کرنے سے متعلق کوئی سواالت ہوں ،تو انہیں بچے کے اسکول سے
رابطہ کرنا چاہئے۔ والدین  SSPAنظام سے متعلق معلومات کے لئے  EDBکی خود کار سروس برائے استفسارات
کو  2891 0088پر فون بھی کر سکتے ہیں۔ مزید استفسارات کی صورت میں ،والدین  EDBکے اسکولوں کی
نشستوں کی تقسیم کے سیکشن (سیکنڈری اسکولوں کی نشستوں کی تقسیم) سے  2832 7740یا
 2832 7700پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

اسکولوں کی نشستوں کی تقسیم کے سیکشن کا تیار کردہ
ایجوکیشن بیورو ()Education Bureau
(مطبوعہ مارچ )2021
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