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ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਪਲੇ ਸ ਅਲਾਕੇਸ਼ਨ ਸਸਸਟਮ 2019/2021
(ਸਤੰਬਰ 2021 ਸ ਚ
ਿੱ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਦਾਖਲੇ ਲਈ)
ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਸ ਾਲ

ਰਾਖ ੇਂ ਸਥਾਨ
(1)

ਪਰ

ਰਾਖ ੇਂ ਸਥਾਨ (DP) ਸਕਹੜੇ ਹਨ?

ਉ

DP ਸੈਕੰਡਰੀ 1 (S1) ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਵੱਵਿਅਕ ‘ਤੇ ਿਾਖਲਾ ਿੇਣ ਲਈ
ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਿੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਏਡਡ ਅਤੇ ਕੈਪੂਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਿੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ (SSPA) ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਵਸਡੀ ਸਕੀਮ
(DSS) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੋਂ 30% ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਿਾ DP ਸਥਾਨ ਰੱਖ ਸਕਿੇ ਹਨ।

(2)

ਪਰ

DP ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਸਕਰਆ ਕੀ ਹੈ?

ਉ

ਇਸ ਵਾਰ ਲਈ DP ਿੀ ਅਰ਼ਿੀ ਿੀ ਵਮਆਿ 4 ਜਨਵਰੀ (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2021 (ਸੋਮਵਾਰ)।
SSPA ਪਰਣਾਲੀ ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ) ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਅਰ਼ਿੀਆਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਿਾ ਵਾਰ ਿੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 (P6) ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਿਸੰਬਰ 2020
ਿੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਿੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ ਿ਼ੁਆਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਕ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾਾਂ
ਲਈ ਵਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਿੀਆਾਂ ਿੋ ਨਕਲਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਸੱਵਖਆ ਵਬਊਰੋ (EDB) ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਿੇ ਭਾਗ ਤੋਂ
ਵਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। (ਪਤਾ: Office 2, 2/F, Manulife Financial Centre, 223
Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon; ਟੈਲੀਫੋਨ: 2832 7740 ਅਤੇ 2832 7700) ਿਫਤਰ
ਿੇ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ 3 ਿਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2021 ।
DP ਅਰ਼ਿੀ ਵ਼ਿਲਹ ੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਿੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿੋ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਨਹੀ ਾਂ ਿੇ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਉਸਿੇ DP ਪਰਾਪਤੀ ਿੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਼ਿਬਤ ਕਰ
ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿ਼ੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਅਰ਼ਿੀ ਫਾਰਮਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ, ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿੀ ਤਰਜੀਹ
1 ਿਾ ਹ਼ੁਕਮ ਵਿੱਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੂਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ 2 ਿਾ ਹ਼ੁਕਮ ਵਿੱਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਿੀ
ਤਰਜੀਹ 1 ਿਾ ਹ਼ੁਕਮ ਿਾ ਮਤਲਬ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਵਹਲੀ ਪਸੰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਤਰਜੀਹ 2 ਿਾ
ਹ਼ੁਕਮ ਿਾ ਮਤਲਬ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਿੂਜੀ ਪਸੰਿ ਹੈ।
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀਆਾਂ ਿੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੱਚ , ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ ਿੇ ਰਾਖਵੇਂ
ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਅਰ਼ਿੀ ਲਈ ਹੈਂਡਬ਼ੁੱਕ ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਨ (Handbook) ਿਸੰਬਰ 2020 ਿੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਵਵੱਚ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ EDB ਿੇ ਹੋਮਪੇਜ
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(www.edb.gov.hk) 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ। (ਚ਼ੁਣੋ: Home > Education System and
Policy > Primary and Secondary School Education > School Places Allocation
Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) ਸੂਚੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ EDB ਿੇ 24-ਘੰਟੇ ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ਼ੁੱਛ-ਵਗਛ ਵਸਸਟਮ ਨੂੰ 2891
0088 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ (2 ਿੱਬੋ (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ)> 5 ਿੱਬੋ (ਫੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਾਂ) > 04 (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ
ਿੀ ਵੰਡ ਪਰਣਾਲੀ: ਸਕੂਲ ਿੀ ਸੂਚੀ)) ਫੈਕਸ ਿ਼ੁਆਰਾ ਸੂਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।
(3)

ਪਰ

ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱਸਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਚਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਆਨ ਸ ਚ
ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉ

ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਾਰੇ ਪਵਹਲੂ ਆਾਂ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਸ ਿੇ
ਵਵੱਵਿਅਕ ਫਲਸਫਾ, ਸੱਵਭਆਚਾਰ, ਕਲਾਸ ਿਾ ਢਾਾਂਚਾ, ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਾਂ
ਿੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ, ਝ਼ੁਕਾਅ ਅਤੇ ਵਿਲਚਸਪੀਆਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢ਼ੁਕਵੇਂ ਸਕੂਲ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ।
ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਵੱਵਿਅਕ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਿੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਿਾਖਲੇ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਿਾਖ਼ਲੇ
ਿੀ ਮਾਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਿ਼ੁਆਰਾ ਚ਼ੁਣੇ ਿਾਖਲੇ ਿੇ ਮਾਪਿੰਡ
ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਸਹੀ, ਵਨਰਪੱਖ, ਖ਼ੁੱਲਹੇ ਅਤੇ ਵਵੱਵਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਿੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ
ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ ਪਰਮ਼ੁੱਖ ਸਥਾਨ ਵਵੱਚ ਿਰਸਾ ਕੇ,
ਸਕੂਲ ਿੇ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਕੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਵਵੱਚ ਪਰਕਾਸਨ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਹਰੇਕ
ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਸੂਵਚਤ ਕਰਕੇ। ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਵਵਊ ਿਾ ਇੰਤ਼ਿਾਮ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਪਰ
ਕੋਈ ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ।
ਮਾਪੇ ਿਸੰਬਰ 2020 ਿੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਵਵੱਚ ਕਮੇਟੀ ਿ਼ੁਆਰਾ ਘਰ-ਸਕੂਲ ਸਵਹਯੋਗ Committee on
Home-School Co-operation ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਰੋਫਾਈਲਾਾਂ ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ
ਸਕਿੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਿੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

(4)

ਪਰ

ਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲਖਤੀ ਪਰੀਸਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸਿਆ
ਸਕਉਸਕ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਸਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉ

ਸਕੂਲਾਾਂ ਿ਼ੁਆਰਾ ਿਾਖਲੇ ਿੇ ਮਾਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਿੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰ਼ਿੀਆਾਂ ਿਾ ਮ਼ੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਅਕਾਿਵਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਿਵਮਕ ਪਰਿਰਸਨ। ਕ਼ੁਝ
ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਿਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਿੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੌਂਕ
ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਵਊ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।
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(5)

ਪਰ

ਆਪਣੇ ਬਿੱਸਚਆਂ ਲਈ DP ਅਰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਪਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?

ਉ

ਉਹ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਜੋ DP ਅਰ਼ਿੀ ਵਵੱਚ ਸਫਲ ਹ਼ੁੰਿੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਿਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (CA) ਵਵੱਚ ਇੱਕ
ਸਕੂ ਲ ਸਥਾਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਿ ਿੇ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲਾਾਂ)
ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਰ਼ਿ ਕੀਤਾ
ਅਰ਼ਿੀ ਫਾਰਮ ਿ਼ੁਬਾਰਾ ਪਰਾਪਤ ਜਾਾਂ ਰੱਿ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਆਿੇਸ
ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਿੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ
ਬਹ਼ੁੱਤ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਉਵਚਤ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

(6)

ਪਰ

DP ਅਰਜੀ ਦੇਣ ੇਲੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਸ ਿੱਚ ਸਕਹੜੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਹੰਦੀ ਹੈ?

ਉ

ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸਤਾਵੇ਼ਿਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ
ਾਂ ਿਸਤਾਵੇ਼ਿ ਸਾਵਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ, ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ
ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਿ਼ੁਆਰਾ ਲੋ ੜ੍ੀਿੇ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਅਵਾਰਡ ਜਾਾਂ ਪ਼ੁਰਸਕਾਰ, ਅਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਿੀਆਾਂ ਹੋਰ
ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਾਂ ਵਰਕਾਰਡ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰ਼ਿ
ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁ ਰੰਤ ਉਪਲੱ ਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੀ ਵਸਫਾਵਰਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ
ਅਲੱ ਗ-ਅਲੱ ਗ ਵਵਵਸਆਾਂ ਵਵੱਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਅੰਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਹ਼ੁਵਿਆਾਂ ਿੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।

(7)

ਪਰ

ਜੇ ਸਕਸੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਨੇ ਦੋ ਭਾਿੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਸਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਾਂ ਦਆਰਾ
ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ DP ਨੂੰ ਸਨਰਿਾਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ?

ਉ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਰ਼ਿੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸਕੂਲ ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਿੇ
ਆਿੇਸ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਵਲੱ ਖਣ ਅਰ਼ਿੀ ਨੰਬਰ ਹ਼ੁੰਿਾ ਹੈ। EDB ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਵਰ਼ੁੱਧ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀਆਾਂ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਿਾ ਹੈ 'ਵਵਵੇਕਸੀਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸਫਲ / ਵਰ਼ਿਰਵ
ਸੂਚੀਆਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੋਵਾਾਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹ਼ੁੰਿਾ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ
ਕਰਿਾ / ਕਰਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵੰਡ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਹ਼ੁਕਮ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਵਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਿੇ ਵੰਡ ਚੱਕਰ
ਵਵੱਚ SSPA ਪਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਰ਼ਿੀ ‘ਤੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(8)

ਪਰ

DP ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ

ਿੱਿ ਭਾਿ ਲੈ ਣ

ਾਲੇ ਸਕੂ ਲਾਂ ਸ ਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ

ਹੋ ੇਿਾ?
ਉ

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ, ਕੈਪ਼ੁਟ ਜਾਾਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ DSS ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ DP ਲਈ ਿੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਿੀ
DP ਪਰਾਪਤੀ ਿੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਼ਿਬਤ ਕਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
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(9)

ਪਰ

ਦੋ ਤੋਂ ਿੱਿ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਕੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀ
ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ Jockey Club Ti-I College ਕਾਲਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉ

ਹਾਾਂ। Jockey Club Ti-I College ਵਵੱਚ S1 ਿਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਿੀ ਵਮਆਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20
ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ Jockey Club Ti-I College ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰ਼ਿੀ ਵਵੱਚ
ਸਫਲ ਹ਼ੁੰਿੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ DP ਜਾਾਂ CA ਵਵੱਚ SSPA ਪਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਵਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰ਼ਿੀ ਵਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਅਜੇ ਵੀ SSPA ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇੱਕ
S1 ਸਥਾਨ ਿੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ।

(10)

ਪਰ

ਕੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਸਡੀ ਸਕੀਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਲਈ

ੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ SSPA (NDSS secondary schools) ਸ ਚ
ਿੱ ਸਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਂ ਲੈਂ ਦੇ?

ਉ

ਹਾਾਂ। ਵਕਉਵਾਂ ਕ NDSS secondary schools ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਿੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਵਜਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਅਰ਼ਿੀ ਿੇ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ NDSS secondary schools
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿ਼ੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਬਸਰਤੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੇ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ
ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ NDSS secondary school ਿ਼ੁਆਰਾ ਪੇਸ
ਕੀਤੇ ਗਏ S1 ਸਥਾਨ ਿੀ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਿੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਿੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੂਜੀ ਸਬਵਸਡੀ ਵਾਲੇ
S1 ਸਥਾਨਾਾਂ (ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ S1 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ Jockey Club Ti-I College) ਨੂੰ
ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮਈ 2021 ਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਵੱਚ ਵਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਿੇ
EDB ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ। NDSS secondary schools ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ
ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, EDB SSPA ਪਰਣਾਲੀ ਿੇ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀ ਵਵੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

(11)

ਪਰ

ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ

ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਸ ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ

ਚਆਇਸ ਆਫ਼ ਸਕੂ ਲਜ ਫਾਰਮ (Choice Form) EDB ਨੂੰ

ਾਪਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ

ਨ
ਾਪਸ

ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?
ਉ

ਭਾਵੇਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੇ DP (Jockey Club Ti-I College
ਸਮੇਤ) ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ NDSS secondary schools ਿੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਮਈ 2021 ਿੇ ਅਰੰਭ ਵਵਚ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿ਼ੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ Choice Form EDB ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਉਹ ਇਨਹਾਾਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਚ ਆਪਣੀ ਅਰ਼ਿੀ ਵਵਚ
ਸਫਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵੀ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ CA ਵਵਚ ਇਕ S1 ਜਗਹਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੇ ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ NDSS secondary school ਿ਼ੁਆਰਾ ਿਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸਿੇ / ਉਸਿੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ NDSS
secondary school ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਵਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਭਾਗੀਿਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿ਼ੁਆਰਾ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਹੈ (ਵਜਸ ਵਵੱਚ Jockey Club Ti-I College ਸਾਮਲ ਹੈ ਕਾਲਜ) ਇੱਕ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰ
ਵਜੋਂ, ਜਾਾਂ ਿੂਜੇ ਸਕੂਲਾਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ) ਿ਼ੁਆਰਾ ਿਾਖਲਾ ਹੈ ਅਤੇ
4
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CA ਵਵਚ ਵਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਿੇ / ਉਸਿੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੂੰ CA ਵਵਚ ਵਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ
ਿੇ ਇਰਾਿੇ ਨੂੰ ਿਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਸਰਫ Choice Form 'ਤੇ ਿਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ
ਚ਼ੁਆਇਸ ਿੇ ਵਹੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਿੇ ਅਤੇ Choice
Form ਤੇ CA ਵਵਚ ਵਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਿੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਿੇ ਿਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀ ਾਂ ਵਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ
ਨੂੰ NDSS secondary schools ਿ਼ੁਆਰਾ ਿਾਖਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ DP ਪੜ੍ਾਅ
'ਤੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਜਗਹਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ। ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਵਧੀ ਿੇ
ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(12)

ਪਰ

SSPA 2020 ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਸਫਲ DP ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ (ਨ ੇਂ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਬੰਿਾਂ) ਨੂੰ ਸੂ ਸਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੇਂ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਤਸਹਤ, ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਇਸ SSPA ਚਿੱਕਰ ਸ ਿੱਚ DP ਲਈ ਸਬਨੈ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਸਕਣਿੇ?

ਉ

SSPA 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ(ਜੌਕੀ ਕਲੱ ਬ Jockey Club
Ti-I College ਸਮੇਤ) ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ, DP ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਆਪਣੇ
ਬੱਵਚਆਾਂ ਿੇ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਾਕੇਸਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇੱਕ ਵਨਰਧਾਰਤ
ਵਮਤੀ ਤੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਿ਼ੁਆਰਾ ਵਡਸਕਟਰੀ ਪਲੇ ਸ ਲਈ ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ(CA) 1 । ਇਸ SSPA ਚੱਕਰ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਮਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ। ਇਹ
ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪਰਬੰਧ ਵਰ਼ਿਰਵ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ. ਸਬੰਧਤ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ ਿੇਣ ਿੀ ਼ਿਰੂਰਤ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪਰਬਧ
ੰ ਪਰਬੰਧਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ. ਮੌਜਿ
ੂ ਾ SSPA ਵਵਧੀ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਅਜੇ
ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ SSPA ਚੱਕਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ 6 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ SSPA ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਨਤੀਜੇ (DP ਅਤੇ CA ਪੜ੍ਾਵਾਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮੇਤ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ SSPA ਵਸਸਟਮ ਵਵਚ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ DP ਪੜ੍ਾਅ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਜਗਹਾ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ ਜੋਕੀ Jockey Club Ti-I College ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਅਵਧਕਾਰਤ DP ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ
ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ਼ੁਲਾਉਣਗੇ. 6 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪਰਬੰਧ (ਭਾਵ ਵੰਡ
ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਿੀ ਘੋਸਣਾ ਿੀ ਵਮਤੀ)। ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਮਾਪੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ

ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ

ਸਕਿੇ ਹਨ ਵਜਸ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ 6 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਅਰ਼ਿੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈ।

1

ਸਫਲ ਵਵਵੇਕਸੀਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੇ ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਨੋ ਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਿੇ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
EDB ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 18/2019 ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।
5

Punjabi (Indian)

(13)

ਪਰ

ਜੇਕਰ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸਕੂ ਲਾਂ ਸ ਿੱਚ DP ਅਰਜੀਆਂ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰ ਾਈਆਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਾਰ ਦੋ ਾਂ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦਆਰਾ ਸਫਲ ਸਬਨੈਕਾਰ

ਜੋਂ ਸੂ ਸਚਤ ਕੀਤਾ

ਜਾ ੇਿਾ?
ਉ

ਉਹਨਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੇ DP ਅਰ਼ਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਿੋ ਭਾਗੀਿਾਰ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ
ਜਮਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਵਾਾਂ ਅਰ਼ਿੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਿੋ ਭਾਗੀਿਾਰ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਿਾ SSPA ਵਵਧੀ
ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਪਸੰਿ ਿੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(14)

ਪਰ

ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂ ਚਨਾ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਸੰਬੰਸਿਤ ਮਾਸਪਆਂ
ਨੂੰ ਸੰਬੰਸਿਤ ਸਕੂ ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪ ੇਿਾ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਸ ਤ
DP ਦੀ ਮਨਜੂ ਰੀ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪ ੇਿੀ?

ਉ

ਮੌਜੂਿਾ SSPA ਪਰਣਾਲੀ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਿਾ
ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪਰਬੰਧਾਾਂ
ਤਵਹਤ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ
ਿੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿੀ
ਤਰਜੀਹ ਿੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਿਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਿੇ
ਸਫਲ DP ਅਰ਼ਿੀਆਾਂ ਿੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵਿੱਤੀ ਗਈ DP ਿੀ ਉਨਹਾਾਂ ਿੀ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਿੀ
ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਿੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੈ।

(15)

ਪਰ

ਕਝ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦਆਰਾ ਸਫਲ DP ਸਬਨੈਕਾਰ ਜੋਂ
ਸੂ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NDSS secondary school ਦਆਰਾ S1 ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ NDSS secondary school ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਸ ੀਕਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਸਿਤ ਸਮਝੋਤੇ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਸ ਸਦਆਰਥੀ
ਸਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੰਸਿਤ NDSS secondary school ਤੋਂ ਾਸਪਸ ਸਕਉ ਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦਸਤਾ ੇਜ ਮੜ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸ ਿੱਚ
ਸੰਬੰਸਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਸ ਿੱਚ ੰਸਡਆ ਜਾ ੇਿਾ?

ਉ

ਮੌਜੂਿਾ ਵਵਧੀ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਾਂ ਿੀ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, NDSS secondary
schools ਉਹਨਾਾਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿੇ
ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਿੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਾਂ ਿੇ
ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਿਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਵਸਡੀ ਵਾਲੀਆਾਂ S1 ਥਾਵਾਾਂ
ਿੀ ਸਮਰਪਣ (ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ Jockey Club Ti-I College ਿੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ
ਸਮੇਤ) SSPA ਵਸਸਟਮ ਿ਼ੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ
ਸਮੇਂ ਿੋ ਸਬਵਸਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ'ਤੇ ਕਬ਼ਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ. ਨਵੀ ਾਂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ
ਵਵਵਸਥਾ ਿੇ ਤਵਹਤ, ਜੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Jockey Club Ti-I College ਸਮੇਤ)
ਿ਼ੁਆਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ. ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ NDSS
6
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secondary school ਿ਼ੁਆਰਾ S1 ਜਗਹਾ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿੇ
ਹਨ ਵਕ ਅਪਰਲ
ੈ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਿੇ ਅੰਿਰ NDSS secondary school ਤੋਂ ਪੇਸਕਸ ਨੂੰ
ਰੱਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ (ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਲਗਭਗ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਅੰਿਰ; ਮਾਰਚ ਿੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰ; ਇਸ SSPA 2021 ਲਈ NDSS
secondary schools ਨੂੰ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਿੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਆਮ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਵੱਚ 12 ਅਪਰੈਲ 2021
ਹੈ)। ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਬੰਧਤ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਿੇ ਅਤੇ ਮੌਜਿ
ੂ ਾ ਵਵਧੀ ਿੇ
ਤਵਹਤ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ
ਫਾਰਮ ਿੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ NDSS schools ਿੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਮਈ ਿੇ ਅਰੰਭ ਵਵੱਚ
ਜਮਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਨਾਲ
ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਵੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚ਼ੁਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ।
(16)

ਪਰ

ਸਫਲ DP ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਜੋਂ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂ ਚਨਾ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਮਾਸਪਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਿਤ ਸਕੂ ਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸਕਸਰਆ ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ?

ਉ

ਨਵੀ ਾਂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਵਵਵਸਥਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ. ਮੌਜੂਿਾ SSPA ਵਵਧੀ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਅਜੇ ਵੀ
ਕਾਇਮ ਹਨ. ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਿੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਾਂ
ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੰਿੀ। 6 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021
ਨੂੰ SSPA ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਿੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਕੇਸਨ
ਸਵਲੱ ਪਸ ਅਤੇ ਐਡਵਮਸਨ ਸਵਲੱ ਪਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨਰਧਾਰਤ
ਅਵਧੀ ਿੇ ਅੰਿਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੀ
ਲੋ ੜ੍ ਹ਼ੁੰਿੀ ਹੈ।

(17)

ਪਰ

ਜੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਸ ਚ ਸਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਦਆਰਾ ਸਫਲ DP ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ

ਜੋਂ

ਸੂ ਸਚਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ DP ਪੜਾਅ'ਤੇ
ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਜਿ੍ਾ ਨਹੀ ਂ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ?
ਉ

ਨਵੀ ਾਂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਵਵਵਸਥਾ ਿੇ ਤਵਹਤ, ਕ਼ੁਝ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੋ ਭਾਗੀਿਾਰ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਪਸੰਿ ਿੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮੌਜੂਿਾ SSPA ਵਵਧੀ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿੀ ਜਗਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ਼ੁਝ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰ
ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਨੂੰ ਵਤਆਗ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ NDSS secondary schools
ਿ਼ੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਿੇ ਹਨ. ਇਨਹਾਾਂ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ
ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ, ਕ਼ੁਝ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਨਹੀ ਾਂ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ S1 ਸਥਾਨ ਿੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਜਨਹਾਾਂ
ਨੇ ਵਰ਼ਿਰਵ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਿੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਵੱਚ DP ਪੜ੍ਾਅ ਤੇ ਅਰ਼ਿੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈ।
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(18)

ਪਰ

ਕੀ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲ DP ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਸਖਲੇ ਬਾਰੇ
ਪਿੱਛਸਿਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉ

ਮੌਜੂਿਾ SSPA ਵਵਧੀ ਿੇ ਤਵਹਤ, ਰੀਪੀਟਰ ਅਤੇ DP ਕੋਟੇ ਿੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ S1
ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂੰ , CA ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਾਈ ਵਵੱਚ ਵੰਡ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਾਂ ਿਾਖਲਾ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ
ਚਾਹੀਿੀਆਾਂ। ਇਹ ਮਾਵਪਆਾਂ ਅਤੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਵਚਤ ਿਬਾਅ ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ
ਅਣਉਵਚਤ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ ਕੰਮਕਾਜ
ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿੂਜੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਣ ਿੀ ਬਚਣਾ
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੈਕਸਨ
ਐਜੂਕੇਸਨ ਵਬਰੋ
ਸਤੰਬਰ 2020
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ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ੰਡ ਪਰਣਾਲੀ 2019/2021
(ਸਤੰਬਰ 2021 ਸ ਚ
ਿੱ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਦਾਖਲੇ ਲਈ)
ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਸ ਾਲ
(ਸਦਸਮ੍ਬਰ 2020 ਸ ਿੱਚ ਅਪਡੇ ਟ ਸਕਿੱਤਾ ਸਿਆ)

ਕੇਂਦਰੀ ੰਡ
(1)

ਪਰ

ਮਾਸਪਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ੰਡ (CA) ਲਈ ਚੋਣ ਾਲੇ ਦਸਤਾ ੇਜ ਕਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਿੇ?

ਉ

ਿੇ ਆਰੰਭ ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਿੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿ਼ੁਆਰਾ, ਮੌਜੂਿਾ ਵਾਰ ਿੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਪਰਾਇਮਰੀ 6 (P6) ਿੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਫਾਰਮ (Choice Form) ਅਤੇ
ਸੰਬੰਵਧਤ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਸਤਾਵੇ਼ਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2021 ਿੇ ਅੱਧ ਵਵਚ ਆਪਣੇ
ਬੱਵਚਆਾਂ ਿੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿ਼ੁਆਰਾ ਵਸੱਵਖਆ ਵਬਊਰੋ (EDB) ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਵਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਵਾਵਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

(2)

ਪਰ

Choice Form ਨੂੰ ਭਰਨ ੇਲੇ ਮਾਸਪਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉ

Choice Form ਨੂੰ ਭਾਗ A ਅਤੇ ਭਾਗ B ਵਵੱਚ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਭਾਗ A ਵਵੱਚ ਅਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ
ਿੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ, ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਤੰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਾਂ
ਸਕੂਲਾਾਂ ਸਮੇਤ ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਵੱਚ ਬੱਵਚਆਾਂ ਿਾ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਸਾਵਮਲ ਹੈ। ਭਾਗ B ਵਵੱਚ ਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਾਂ,
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਿੇ ਨੈੱਟ ਿੇ ਅੰਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।
ਜੇ ਭਾਗ A ਵਵਚ ਿਰਸਾਏ ਗਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਨੈੱਟ ਵਵੱਚ ਸਾਵਮਲ ਹਨ,
ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨਹਾਾਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ B ਵਵੱਚ ਵੀ ਸਾਵਮਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ
ਸਕੂਲ ਿੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਗ ਵਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਿ਼ੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ, ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਇਹ ਇਨਹਾਾਂ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਵਵੱਚ
ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਬੱਵਚਆਾਂ ਿੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਵਧਾਏਗਾ।
ਜਿੋਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਸਕੂਲ ਿੀ ਚੋਣ ਿੇ ਨਾਲ ਭਾਗ A ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ
ਿੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ (Handbook) ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2021 ਿੇ ਅੱਧ ਵਵਚ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ
ਹੈਂਡਬ਼ੁੱਕ ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ EDB ਿੇ ਹੋਮਪੇਜ (www.edb.gov.hk) 'ਤੇ ਵੀ
ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ। (ਚ਼ੁਣੋ: Home > Education System and Policy > Primary and
Secondary School Education > School Places Allocation Systems > Secondary
School Places Allocation (SSPA) System) ਸੂਚੀਆਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ EDB ਿੇ
24-ਘੰਟੇ ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ਼ੁੱਛ-ਵਗਛ ਵਸਸਟਮ ਨੂੰ 2891 0088 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ (2 ਿੱਬੋ (ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ)
> 5 ਿੱਬੋ (ਫੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਾਂ) > 04 (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਪਰਣਾਲੀ: ਸਕੂਲ ਿੀ ਸੂਚੀ)) ਫੈਕਸ
ਿ਼ੁਆਰਾ ਸੂਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੋਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਸਕੂਲ ਿੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਭਾਗ B ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿੇ ਹਨ,
ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ ਿੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀਆਾਂ ਸੂਚੀਆਾਂ ਿਾ ਸੰਿਰਭ
ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। Choice Forms ਿੇ ਨਾਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀਆਾਂ ਸੂਚੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਅਪਰੈਲ ਵਵੱਚ
ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਵਡਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ।
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(3)

ਪਰ

31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ SSPA ਸਸਸਟਮ (ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ) ਦੇ ਸਫਲ ਸ ੇਕਸ਼ੀਲ
ਸਥਾਨਾਂ (DP) ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਜੋਂ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨਾਂ
ਲਈ, ਕੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ CA ਲਈ ਚੋਣ Choice Forms ਭਰੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਉ

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿ਼ੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ, ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਵਸਰਫ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਫਾਰਮ'ਤੇ
ਿਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਿੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਿੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ'ਤੇ ਉਹ ਵਹੱਸੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਿੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿਰਸਾ
ਸਕੇ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਿੀ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਿੇ ਹਨ।

(4)

(5)

ਪਰ

CA ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ?

ਉ

CA ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਵੰਡ ਬੈਂਡ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਿੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ।

ਪਰ
ਉ

ੰਡ ਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕ ੇਂ ਸਨਰਿਾਸਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸ ਲਈ ਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅੰਿਰੂਨੀ ਮ਼ੁਲਾਾਂਕਣ (IA) ਨਤੀਜੇ ਿੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਬੈਂਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੇ
ਹਨ। ਪਰਾਇਮਰੀ 5 ਿੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ IA ਿੇ ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ ਿੋਵੇਂ ਸਾਲਾਾਂ ਿੇ ਮੱਧ ਵਵੱਚ ਅਤੇ
P6 ਿੇ ਅੰਤ ਵਵਚ ਵਮਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ 2016 ਅਤੇ 2018 ਪਰੀ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ
ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਸਟ (Pre-S1 HKAT) ਿੇ ਨਮੂਵਨਆਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿੇ ਔਸਤ ਨਾਲ ਵਗਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਜਹੜ੍ੇ
ਸਕੂਲਾਾਂ ਕੋਲ Pre-S1 HKAT 2016 ਜਾਾਂ 2018 ਿੇ ਨਮੂਵਨਆਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ (ਵਜਵੇਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਵਾਲਾ ਨਵਾਾਂ ਸਕੂਲ), ਉਸੇ ਸਾਲ ਿੇ ਟੈਸਟ ਵਵੱਚ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ ਵਵੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਿਾਰ ਪਰਾਇਮਰੀ
ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ ਨਮੂਵਨਆਾਂ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਿੀ ਔਸਤ ਿੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਗਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਗ A ਵਵੱਚ CA ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਵਵੱਚ, ਖੇਤਰ ਿੇ ਸਾਰੇ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਕ਼ੁਲ
ੱ ਅੰਕਾਾਂ ਨੂੰ ਮੈਵਰਟ ਵਵੱਚ ਤਰਤੀਬ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਲਾ ਵਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫਰ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਿੇ ਵਤੰਨ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵੰਵਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ
ਪਰਾਇਮਰੀ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਕ਼ੁੱਲ ਵਗਣਤੀ ਿਾ 1/3 ਵਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਗ B ਵਵੱਚ CA ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੇ
ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਿੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ
ਕ਼ੁੱਲ ਅੰਕਾਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੈਵਰਟ ਵਵੱਚ ਤਰਤੀਬ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਲਾ ਵਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫਰ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ
ਿੇ ਵਤੰਨ ਨੈਟ ਬੈਂਡਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵੰਵਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ ਿੇ ਕ਼ੁੱਲ ਪਰਾਇਮਰੀ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਕ਼ੁੱਲ ਵਗਣਤੀ ਿਾ 1/3 ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੋਂ ਵਕ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ ਿੀ ਵਰਤੋਂ CA ਿੇ ਭਾਗ A ਵਵੱਚ ਅਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਵਵਵਿਆਰਥੀ
ਿੀ ਵੰਡ ਿੀ ਤਰਤੀਬ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਡ ਿੀ ਵਰਤੋਂ CA ਿੇ ਭਾਗ B
ਵਵੱਚ ਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਬੈਂਡ, P6 ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਕਾਿਵਮਕ
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ਕਾਰਗ਼ੁ ਼ਿਾਰੀ ਿਾ ਮ਼ੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਲਾ ਪਰਮਾਵਣਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਬੈਂਡ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਪੂਰੀ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਵੰਡ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(6)

ਪਰ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਟ ਨੂੰ ਸੀਸਮਤ ਸਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਉ

ਪਰਸਾਸਕੀ ਵਜਵਲਹ ਆਾਂ ਿੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ, ਭਾਗ B ਵਵੱਚ CA ਿੇ ਸਕੂਲ ਨੱਟ ਿ਼ੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿੇ
ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਿੇ ਲਈ 18 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਿਾ ਨੀਤੀ ਿੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ,
ਵਸਧਾਾਂਤ ਵਵੱਚ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ ਜੋ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿੇ
ਭੌਵਤਕ ਸਥਾਨ ਿ਼ੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ।

(7)

ਪਰ

ਹਰੇਕ ਸਕੂ ਲੀ ਨੈਿੱਟ ਸ ਚ
ਿੱ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 (S1) ਸਥਾਨ ਸਕ ੇਂ ਸਨਯਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਉ

ਾਂ ਇੱ ਕ ਖੇ ਤ ਰ-ਵਵਆਪਕ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਜਨਤਕ ਖੇ ਤ ਰ ਿੇ ਸੈ ਕ ੰ ਡ ਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵਵਉ ਤ
ਯੋ ਜ ਨਾਬੱ ਧ ਹੈ । The SSPA ਪਰ ਣ ਾਲੀ ਿਾ ਉਿੇ ਸ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਆਧ਼ੁ ਵ ਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ S1 ਸਥਾਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮਾਵਪਆਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀਆਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ DP ਸਵਥਤੀ ‘ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵ਼ਿਲਹ ੇ ਤੋਂ
ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਾਗ A ਵਵੱਚ CA ਸਵਥਤੀ ‘ਚ ਅਸੀਵਮਤ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿੀ ਇਜਾ਼ਿਤ
ਹੈ, ਅਤੇ CA ਸਵਥਤੀ 'ਚ ਭਾਗ B ਸੀਵਮਤ ਸਕੂ ਲ ਿੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਕੂ ਲ ਨੈੱ ਟ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂ ਲ ਿੀ
ਚੋਣ ਕਰਨ ਿੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹੈ ਜੋ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੈ । ਸਕੂ ਲ ਨੈੱ ਟ ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਿੋਲਨ ਿੇ
ਵਵਚਕਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਿੀ ਅਸਮਾਨ ਵਵਤਰਣ ਿੇ ਮੱਿੇਨ਼ਿਰ, ਜਿੋਂ ਨੈੱ ਟ ਵਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ
ਕਮੀ ਹ਼ੁੰਿੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨੈੱ ਟ ਿੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰ ਬੇ ਸਥਾਵਪਤ ਅਵਭਆਸ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹ਼ੁੰਿੀ ਹੈ । ਵਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਵਵੱਚ ਹਰੇਕ ਵ਼ਿਲਹ ੇ ਵਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਿੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਿੇ
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱ ਬਧਤਾ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂ ਲ ਨੈੱ ਟ ਿੇ ਵਵਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਿੀ ਪਹ਼ੁੰਚ , ਅਤੇ
ਸਥਾਵਪਤ ਨੈੱ ਟ ਪੈਟਰਨ ਆਵਿ ਸਾਵਮਲ ਹੈ। ਅਸੀ,ਾਂ SSPA ਕਮੇਟੀ ਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ (ਹਰ
ਸਕੂ ਲ ਨੈੱ ਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕ ੰਡਰੀ / ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲ ੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਅਤੇ ਮ਼ੁੱਖ ਸੈਕ ੰਡ ਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ
ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਿੇ ਨ਼ੁ ਮਾਇੰਿੇ ਸਾਵਮਲ ਹ਼ੁੰਿੇ ਹਨ), ਪੂਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱਚ ਵਜਨਹਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਹੱਸੇਿਾਰਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਲੋ ੜ੍ਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਬਣਾਵਾਾਂਗੇ।
ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਵਥਤੀ ਿੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਿੂਜੇ ਵ਼ਿਵਲਹ ਆਾਂ ਤੋਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਿੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਸਾਲ ਿਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ । ਸੰਬੰਵਧਤ ਚੱਕਰ ਿੇ ਨੈੱ ਟ
ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ EDB ਿ਼ੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਵੱਚ ਵੰਡੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਿੀਆਾਂ ਸੂਚੀਆਾਂ ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

(8)

ਪਰ

ਕਰਾਸ-ਨੈਿੱਟ ੰਡ ਕੀ ਹੈ?

ਉ

CA ਿੇ ਭਾਗ B ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਿੇ ਸਥਾਨਾ ਿੀ ਵੰਡ ਸਕੂ ਲ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ /ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਿ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਜਾਾਂ ਿ ੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਜਸ ਸਕੂ ਲ ਸੰ ਸ ਥਾ/ਕਾਰਪੋ ਰ ੇ ਸ ਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਤ ਹੈ , ਉਹ ਉਸ
ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿੀ ਸੰਸਥਾ/ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਿੀ ਵਨਯਮਾਾਂਵਲੀ ਵਵਚ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਚ ਉਹ ਵਵਵਿਆਰਥੀ
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ਪੜ੍ਹਿਾ/ਪੜ੍ਹਿੀ ਹੈI ਜੇ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾ/ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲਣਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਾਂ ਿੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਜਰੂਰੀ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਜਾਇ਼ਿ ਿਸਤਾਵੇ਼ਿਾਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿੂਜੀ ਸੰਸਥਾ/ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਿੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਲਈ, ਉਸ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿੇ ਜਵਰਏ, ਵਜਸ ਵਵਚ ਉਨਹਾਾਂ ਿਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵਰਹਾ ਹੈ,
EDB ਨੂੰ ਿਰਖਾਸਤ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਨI ਪਰ ਾ ਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲ ਅਰ਼ਿੀ ਵਾਲੇ ਿਸਤਾਵੇ ਼ਿ ਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਤਸਿੀਕ ਕੀਤੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ EDB ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਈ ਭੇ ਜ ੇਗ ਾI ਜੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹ
ਸਕੂ ਲ ਸੰਸਥਾ/ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਵਿਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਵਜਹੜ੍ਾ ਉਸ ਿੇ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਵਰਹਾਇਸੀ ਪਤੇ
(ਮਤਲਬ ਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਜੱਥੇ ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਰਵਹੰਿਾ/ਰਵਹੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਹੜ੍ਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਿਾ ਇਕਲੌ ਤਾ
ਜਾਾਂ ਮ਼ੁੱਖ ਘਰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂ ਲ ਸੰਸਥਾ/ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ
ਵਵਚ CA ਿੇ ਭਾਗ B ਵਵਚ ਭਾਗ ਲਏਗਾ/ਲਏਗੀI
(9)

ਪਰ

ਲਾਿੂ ਕਰਨ

ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਤ ਪਰਮਾਣ

ਦਸਤਾ ੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ

ੇਲੇ ਮਾਸਪਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਸ-ਨੈਿੱਟ

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ?
ਉ

ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਵਕ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਵਰਹਾਇਸੀ ਪਤਾ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ
ਵਵਚ ਉਸ ਿਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਜਾਾਂ ਮ਼ੁੱਖ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ, ਮਤਲਬ ਇਕ ਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਜੱਥੇ ਵਬਨੈਕਾਰ
ਰਵਹੰਿਾ/ਰਵਹੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਹੜ੍ਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਿਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਜਾਾਂ ਮ਼ੁੱਖ ਘਰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਹੈI ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ
ਿੇ ਵਰਹਾਇਸੀ ਪਤੇ ਲਈ ਪਰਮਾਵਣਤ ਿਸਤਾਵੇ਼ਿਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ – ਮੋਹਰ ਲਵਗਆ ਹੋਯਾ ਵਕਰਾਏਿਾਰਏਗਰੀਮੇੰਟ, ਿਰਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕਰਾਏ ਲਈ ਵਡਮਾੰਡ ਨੋ ਟ, ਪਬਵਲਕ ਹਾਊਵਸੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਿ਼ੁਆਰਾ
ਜਾਰੀ ਵਕਰਾਏਿਾਰ-ਏਗਰੀਮੇੰਟ ਜਾਾਂ ਵਕਰਾਏਿਾਰ ਿਾ ਵਕਰਾਯਾ ਕਾਰਡ, ਘਰ ਿਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਬੱਲ, ਅਤੇ ਵੱਖਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਿੇ ਵਬਲ ਵਜਵੇਂ ਟਾਉਨਗੈਸ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਇਲੈ ਕਵਟਰਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲਮਵਟਡ, ਜਲ
ਸਪਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਆਵਿ ਿੇ ਵਬਲI ਹੋਰ ਿਸਤਾਵੇ਼ਿ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਿੇ
ਵਬੱਲਾਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਮਤਲਬ
ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ) ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਿੇ ਵਰਹਾਇਸੀ ਪਤੇ ਿੇ ਪਰਮਾਣਤ ਿਸਤਾਵੇ਼ਿ ਤੇ ਛਵਪਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ
ਹੈI

(10)

ਪਰ

ਜੇ ਸਕਸੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਨੈਿੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਰ ਾਨਿੀ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ
/ ਉਸਦਾ ਨੈਿੱਟ ਬੈਂਡ ਨ ੇਂ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਜਾਲ ਸ ਿੱਚ ਸਕ ੇਂ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਉ

ਕਰਾਸ-ਨੈੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਨ਼ਿੂਰ ਕੀਤੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਕੂਲ ਿੇ
ਜਾਲ ਵਵਚ ਸਕੂਲ ਵਵਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਿੀ ਤ਼ੁ ਲਨਾ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਲ ਵਵਚ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਵਨਸਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੋਰ
ਸਬਿਾਾਂ ਵਵਚ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਿੇ ਜਾਲ ਵਵਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨੈੱਟ ਬੈਂਡ ਉਸ ਿੇ ਅਸਲ ਸਕੂਲ ਿੇ ਜਾਲ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ।
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(11)

ਪਰ

CA ਲਈ ੰਡ ਪਰਸਕਸਰਆ ਕੀ ਹੈ?

ਉ

ਭਾਗ A

ਵਵੱਚ ਅਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਾਂ ‘ਤੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਗ A

ਿੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੀ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਭਾਗ B ਵਵੱਚ
ਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਾਂ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿੇਵੇਗਾ।
ਭਾਗ A ਵਵੱਚ ਅਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਾਂ
ਉਨਹਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਾਂ ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 1 ਵਵੱਚ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਾਂ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਿੇ ਬਾਅਿ, ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 2 ਵਵੱਚ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲ ਿੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਵਪਊਟਰ ਉਸੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਡ 3 ਿੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ। ਭਾਗ A ਵਵੱਚ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ B ਵਵੱਚ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਿੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਿ ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਗ A ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ
ਿਾ ਸਥਾਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ B ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਗ B ਵਵੱਚ ਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਿੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਾਂ ਿੀ ਤਰਜੀਹ ਿੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟ
ਬੈਂਡ 1 ਵਵੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਿੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਿ ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਿਾ ਸਥਾਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੰਵਪਊਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ
ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੇ ਿੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਬੈਂਡ 1 ਿੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਿੇ
ਬਾਅਿ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਡ 2 ਵਵੱਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਿੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਵਪਊਟਰ ਉਸੇ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਨੈੱਟ ਬੈਂਡ 3 ਿੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ।
ਜੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚ਼ੁਵਣਆ ਹੈ ਜੋ SSPA ਪਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਇਸ ਵੰਡ
ਚੱਕਰ ਵਵੱਚ ਪੇਸਕਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਿਾ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਸਕੂ ਲ ਿੀ ਚੋਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(12)

ਪਰ

ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਉ

ਕੇਂਿਰੀ ਵੰਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੰਵਪਊਟਰ ਿ਼ੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ
ਹੈ। ਇਸ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵੰਡ ਬੈਂਡ ਵਵੱਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਿੀ ਤਰਤੀਬ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹ਼ੁੰਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸੇ
ਵੰਡ ਬੈਂਡ ਵਵੱਚ ਛੋਟੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਤਰਤੀਬ
ਨੰਬਰ ਿਾ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਸੰਿਰਭ ਨੰਬਰ ਜਾਾਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਵਨੱ ਜੀ ਅੰਕਵੜ੍ਆਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੈ, ਅਤੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੈਕਸਨ
ਐਜੂਕੇਸਨ ਵਬਰੋ
ਵਿਸਮ੍ਬਰ 2020 (ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ)
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ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ੰਡ ਪਰਣਾਲੀ 2019/2021
(ਸਤੰਬਰ 2021 ਸ ਚ
ਿੱ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਦਾਖਲੇ ਲਈ)
ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਸ ਾਲ

ਹੋਰ
ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦ ਸਕੂਲ
(1)

ਪਰ

ਇਿੱਕ ਫੀਡਰ / ਨਾਮਜਦ ਸਕੂਲ ਸ ਿੱਚ ਪੜ੍ ਰਹੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 (P6) ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ
1 (S1) ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੀ ਪਰਬੰਿ ਹਨ?

ਉ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੀਪੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾਾਂ (DP) ਿੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਡਰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲਾਾਂ) ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 85% ਰਾਖਵਾਾਂ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਿਰੀ ਵੰਡ (CA) ਿੀ ਸਵਥਤੀ ‘ਚ ਨਾਮ਼ਿਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲਾਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਮ਼ਿਿ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲਾਾਂ) ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਥਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 25% ਰਾਖਵਾਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਿਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਫੀਡਰ / ਨਾਮ਼ਿਿ ਸਕੂਲ ਿਾ P6 ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਨੈਟ ਬੈਂਡ 1 ਜਾਾਂ 2 ਵਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਗ B ਿੇ ਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਪਸੰਿ
ਿੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਫੀਡਰ / ਨਾਮ਼ਿਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਫੀਡਰ / ਨਾਮ਼ਿਿ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲਾਾਂ) ਨਾਲ ਵਸੱਧੇ ਹੀ ਪ਼ੁੱਛਵਗੱਛ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।
ਜੇ ਯੋਗ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਰਾਖਵੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵੰਡ ਲਈ
ਤਰਜੀਹ ਿੀ ਤਰਤੀਬ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੋਂ
ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨ ਭਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਿੇ। ਿੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਾਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਵਤਆ ਵਗਆ
ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆਪਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਖ਼ੁੱਲਹੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੇ ਫੀਡਰ ਜਾਾਂ ਨਾਮ਼ਿਿ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਕਸੇ P6 ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਨੈੱਟ ਵੰਡ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿੇ
ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਫੀਡਰ ਜਾਾਂ ਨਾਮ਼ਿਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲਾਾਂ) ਿੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

"ਥਰੂ-ਟਰੇਨ" ਸਕੂ ਲ
(2)

ਪਰ

"ਥਰੂ-ਟਰੇਨ" ਸਕੂ ਲ ਸ ਿੱਚ ਪੜ੍ ਰਹੇ P6 ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਲਈ S1 ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਕੀ ਹਨ?

ਉ

"ਥਰੂ-ਟਰੇਨ" ਸਕੂਲ ਿਾ ਇੱਕ P6 ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਲੰ ਕ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ DP ਿੇ ਲਈ ਜਾਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਪਰਣਾਲੀ (NDSS secondary schools) ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਸਬਵਸਡੀ ਸਕੀਮ ਿੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ S1 ਸਥਾਨ(ਨਾਾਂ) ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਨ। (ਕੋਈ ਗੱਲ
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ਨਹੀ ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਨਾ), ਜਾਾਂ CA ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਿੇ ਵਲੰ ਕ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੀ
ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿੇ ਇਸ ਅਵਧਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਸਡੀ ਸਕੀਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ
(3)

ਪਰ

ਮਾਸਪਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਆਨ ਸ ਚ
ਿੱ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਸਬਸਸਡੀ ਸਕੀਮ (DSS) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਸ ਚ
ਿੱ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ?

ਉ

ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ DSS ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ 3
ਿੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ DSS ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ
4 (S4) ਵਵੱਚ ਤਰੱਕੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਵਬਊਰੋ (EDB) ਿ਼ੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ
ਕੇਂਿਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ S4 ਵਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਿਾ।

(4)

ਪਰ

ਭਾਿ ਲੈ ਣ

ਾਲੇ DSS ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਕੈਪਟ

ਸਕੂ ਲਾਂ ਦੇ ੰਡ ਪਰਬੰਿਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਉ

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ DSS ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਲਈ, ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਵੰਡ ਪਰਬੰਧ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਕੈਪੂਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਵਸਵਾਏ ਇਸ ਿੇ ਵਕ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ DSS
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਿਾ 30% ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਿਾ DP ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਾਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ
ਅਤੇ CA ਿੇ ਭਾਗ B ਵਵੱਚ ਸੀਵਮਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣਾਾਂ ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ DSS ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ S1
ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂੰ "ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੰਡ" ਵਸਧਾਾਂਤ 'ਤੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਿੇ ਹਨ, ਉਿਾਹਰਨ
ਲਈ, ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ DSS ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਵਵੱਚ ਵੰਵਡਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੋਂ
ਤੱਕ ਵਕ ਉਹ CA ਿੇ ਭਾਗ B ਵਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਚੋਣਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਾਵਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਿੇ।

(5)

ਪਰ

NDSS secondary schools ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਸਕਰਆ ਹੈ?

ਉ

NDSS secondary schools ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਅਨ਼ੁ ਸੂਚੀਆਾਂ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਿਾਖਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ (SSPA) ਪਰਣਾਲੀ
ਿ਼ੁਆਰਾ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ. NDSS secondary schools ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਿੀ ਕੋਈ
ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਜਨਹਾਾਂ ‘ਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿ਼ੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ
ਮਾਪਿੰਡਾਾਂ 'ਤੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਾਖਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ। NDSS secondary schools ਨੂੰ ਮਈ ਿੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ EDB ਿੇਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। NDSS
secondary schools ਿੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਵਮਲ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਿੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰ ਿੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਚ਼ੁਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ ਉਨਹਾਾਂ ਸਮੇਤ।
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ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ
(6)

ਪਰ

ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਾਲੇ (NCS) ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਪਰਬੰਿ ਹਨ?

ਉ

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਵਵਿਆਰਥੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜਾਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਿੇ ਬਾਵਜੂਿ, ਵਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਿਰਸੀ
SSPA ਪਰਣਾਲੀ ਿੇ ਤਵਹਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਿਾਵਖਲੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਿੂਜੇ ਸਬਿਾਾਂ ਵਵਚ, NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਵਧੀ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ S1 ਸਥਾਨ ਿੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NCS ਵਵਵਿਆਰਥੀ
ਵਕਸੇ ਵੀ ਿੋ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਵਵੱਚ DP ਪੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ
ਸਕਿੇ ਹਨ। CA ਪੜ੍ਾਅ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਗ A ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੈੱ ਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਵਤੰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ B ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟ ਿੇ ਕ਼ੁੱਲ ਤੀਹ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਨੂੰ ਿਰਸਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।
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