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Information for parents and carers

ਔਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕਲਾਸਾ ਂਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 
ਮਾਨਪਆ ਂਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਔਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕਲਾਸਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਿ?

ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾ ਂਬੌਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਿੰਭਾਿੀ ਯੀਅਰ 5 ਅਤੇ ਯੀਅਰ 6 ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਿ। 
NSW ਸਿੱਚ ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾ ਂਿਾਲੇ (ਿਰਚੂਅਲ ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾ ਂਿਮੇਤ) 77 ਿਕੂਲ ਹਿ ਜੋ ਸਕ ਪਬਸਲੱਕ ਸਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਦੀ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹਿ।

ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਿ?

ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਬੌਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਿੰਭਾਿੀ ਯੀਅਰ 7 ਤੋਂ  ਯੀਅਰ 12 ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਹੁੰਦੇ  ਹਿ। ਇੱਥੇ 
17 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲ, 26 ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲ, 4 ਿੇਤੀਬਾੜੀ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ) ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲ (ਕੁੱਝ 
ਬੋਰਸਿੰਗ ਿਹੂਲਤਾ ਂਿਾਲੇ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਾਿਤਸਿਕ (ਿਰਚੂਅਲ) ਚੋਣਿਾ ਂਹਾਈ ਿਕੂਲ ਹੈ।

ਔਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕਲਾਸਾ ਂਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿ?

ਿੋਜ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉੱਚ ਿਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਕੋਲ ਿਾਿ ਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ (ਿੈਲਬੀਇਗੰ)  ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂ ਹਿ। ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾ ਂਅਤੇ ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲਾ ਂਸਿੱਚ ਸਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਿਮਾਿ ਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਬੱਸਚਆ ਂਦੇ ਿਾਲ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਢੁੱਕਿਾ ਂ
ਪੱਿਰ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਉੱਚ ਿੰਭਾਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਉਹਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਮਾਿ 
-ਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਿਾਥੀਆ ਂਿਾਲ ਿਮੂੰਹਬੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਿਾਥੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਿਾਲ ਇੱਕਿਾਰ ਿਮਝ ਦੀ ਭਾਿਿਾ 
ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

ਮੈਂਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਵੱਚ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਪ੍ਰਨਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?

ਸਜਿ੍ਾ ਂਬੱਸਚਆ ਂਕੋਲ ਉੱਚ ਿੰਭਾਿੀ ਿਮਰੱਥਾ ਂਹੈ ਉਹ: 

• ਤੀਬਰ ਉਤਿੁਕਤਾ ਿਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿ 

• ਿਿੇਂ ਸਿਚਾਰ ਜਾ ਂਹੁਿਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਆਿਾਿੀ ਿਾਲ ਸਿੱਿ ਲੈਂਦੇ ਹਿ

• ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਿ

• ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਿਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਿ

• ਰਚਿਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਿ

• ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਸਕਆ ਂਿਾਲ ਿੋਚਣ ਦਾ ਆਿੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਿ

• ਿਿੀਂਆ ਂਚੀਜਾ ਂਸਿੱਿਣ ਿੇਲੇ ਉਿ੍ਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

• ਉਹ ਸਦਲਚਿਪੀ ਜਾ ਂਜਨੂੰਿ ਦੇ ਿੇਤਰ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਦਾ ਕੇਂਸਦਰਿਤ ਰਸਹੰਦੇ ਹਿ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿੇਿਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਇਹਿਾ ਂਸਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆ ਂਸਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ 
ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਅਰਿੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰੋ
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ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਕਵੇਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਿ?

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਮੁੱਫਤ ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਸਿਆ ਸਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਿ 

ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿ ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਟੈਿਟ ਦੇ ਸਤੰਿ ਲੜੀਿਾਰ ਭਾਗ ਹਿ:

• ਪੜ੍ਾਈ

• ਗਣਸਤਕ ਤਰਕ

• ਿੋਚਣ ਦੇ ਹੁਿਰ।

ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਦੀ ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਸਿਆ ਦੇ  ਚਾਰ ਲੜੀਿਾਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਿ:

• ਪੜ੍ਾਈ

• ਗਣਸਤਕ ਤਰਕ

• ਿੋਚਣ ਦੇ ਹੁਿਰ।

• ਸਲਿਾਈ

ਸਮਨਦਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 

ਸਿਭਾਗ ਿੇ ਘੱਟ ਿੁਮਾਇਦੰਗੀ ਿਾਲੇ ਿਮੂਹਾ ਂਤੋਂ ਉੱਚ ਿਮਰੱਥਾ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਿੁਮਾਇਦੰਗੀ ਨੂੰ ਿਿਾਉਣ ਲਈ 
ਿਮਸਦਰਿਸ਼ਟੀ (Equity) ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਮਾਿਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿ ਮਾਿਲ ਦੇ ਤਸਹਤ ਿਥਾਿਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਸਤਰਿਸ਼ਤਤਾ ਇਹਿਾ ਂਲਈ ਰੱਿੀ ਗਈ ਹੈ: 

• ਘੱਟ ਿਮਾਸਜਕ ਸਿਸਦਅਕ ਲਾਭ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆ ਂਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ

• ਆਸਦ ਿਾਿੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ 

• ਪੇਂਿੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਿੇ ਸਿੱਚਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ 

• ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ

ਿਮਸਦਰਿਸ਼ਟੀ ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਿੱਿਰੀ ਅਰਿੀ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰੇਕ ਿਮਸਦਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕੁਇਟੀ (equity) ਿਮੂਹ ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਪਸਹਚਾਣ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿੇਟਾ ਅਤੇ ਸਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿੇ ਗਏ ਹੋਰ ਿੇਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:   
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-
classes/general-information/equity-placement-model  

ਕੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰੀਨਖਆ ਲਈ ਅਨਭਆਸ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਸਿਆ ਉਹਿਾ ਂਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਜਿ੍ਾ ਂਦੀ ਬੇਸਮਿਾਲ ਆਲੋਚਿਾਤਮਕ ਿੋਚ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੇ, ਿਾ ਸਕ ਉਹਿਾ ਂ
ਹੁਿਰਾ ਂਦੀ ਸਜਿ੍ਾ ਂਨੂੰ  ਰੋਟ ਲਰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਿਲਾਈ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਸਿਆ ਂ
ਸਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਸਿਆਿਾ ਂਿੇਿਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਿ ਸਕ ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਿਆ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਿ। ਮਾਸਪਆ ਂਨੂੰ ਇਿ 
ਗਲ ਤੋਂ ਿੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਿੇਯੋਗ ਿਬੂਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਪ੍ਰੀਸਿਆ ਲਈ ਸਿਆਪਕ ਕੋਸਚੰਗ ਿਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਬੀਤੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆ ਂਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿ ਪਲੇਿਮੈਿਟ ਪ੍ਰੀਸਿਆਿਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ: https://education.nsw.gov.au/
public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test

ਤੁਿੀ ਬੀਤੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆ ਂਚੋਣਿੇ ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰੀਸਿਆਿਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ: https://education.nsw.gov.au/public-
schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-test#Preparing5

education.nsw.gov.au Punjabi 2 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-test#Preparing5
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-test#Preparing5


ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

• NSW ਸਿੱਚਲੇ ਿਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਕੂਲਾ ਂਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦਾਿਲੇ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਿ।

• ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿ ਸਿੱਚ ਦਾਿਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਟਰਿੇਲੀਆ ਜਾ ਂਸਿਊਿੀਲੈਂਿ ਦੇ ਿਾਗਸਰੱਕ ਜਾ ਂਆਿਟਰਿੇਲੀਆ ਦੇ 
ਿਥਾਈ ਸਿਿਾਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਅਰਿੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਿ ਜੇਕਰ ਉਹਿਾ ਂਦਾ ਪਸਰਿਾਰ ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਿਮੇਂ NSW ਸਿੱਚ ਰਸਹ ਸਰਹਾ ਹੋਿੇ 
ਅਤੇ ਉਹਿਾ ਂਦੀ ਿਕੂਲੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ NSW ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਿੇ। 

• ਸਜਹੜੇ ਪਸਰਿਾਰ ਪਸਹਲਾ ਂਹੀ ਿਥਾਈ ਸਿਿਾਿ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾ ਂਕੋਲ ਗ੍ਰਸਹ ਮਾਮਸਲਆ ਂਦੇ ਸਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦਿਤਾਿੇਿ 
ਹਿ ਜੋ ਉਹਿਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਾਜਬ ਉਮੀਦ ਸਦੰਦੇ ਹਿ ਸਕ ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਦੇ ਿਤੀਸਜਆ ਂਨੂੰ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਿਥਾਈ ਸਿਿਾਿ ਪ੍ਰਦਾਿ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਉਹ ਿੀ ਅਰਿੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਿ।

ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਕਦੋਂ ਖੁਲਦੀਆ ਂਹਿ?

ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾ ਂਦੀਆ ਂਅਰਿੀਆ ਂਓਦੋਂ ਿੁਲਦੀਆ ਂਹਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਯੀਅਰ 3 ਸਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲਾ ਂਲਈ 
ਜਦੋਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਯੀਅਰ 5 ਸਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਮੁੱਿ ਅਰਿੀ ਦੀਆ ਂਤਾਰੀਿਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ   
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਕਵੇਂ ਦੇਵਾ?ਂ

• ਿਾਰੀਆ ਂਅਰਿੀਆ ਂਆਿਲਾਈਿ ਇਥੇ ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਿ:  
https://shsoc.education.nsw.gov.au/

• ਇਹ ਅਰਿੀ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸਿੱਚ ਭਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਮਾਪੇ ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾ ਂਿਾਲੇ ਦੋ ਿਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਅਤੇ ਸਤੰਿ ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਿਾਮਿਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਉਹਿਾ ਂਨੂੰ ਅਰਿੀ ‘ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਪਿੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਮ ਸਿੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਦੀ ਿੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਜਥੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਿ ਿਕੂਲਾ ਂਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਹਿਾ ਂਨੂੰ ਿਕੂਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਸਹਲੀ ਪਿੰਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

• ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾਲੇ ਮਾਪੇ ਸਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਂਕਾਰਿ ਆਿਲਾਈਿ ਅਰਿੀ ਿਹੀਂ  ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਕਦੇ, ਉਹਿਾ ਂਨੂੰ 1300 880 367 
‘ਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਈ ਪਰਫੋਸਮੰਗ ਿਟਿੂੈਂਟਿ ਦੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸਬਿੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਾ ਂਕਰਿ ਜਾ ਂਪਲੇਿਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਸਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਿਰਚਾ ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਔਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕਲਾਸਾ ਂਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਕੱਥੇ ਹਿ?

ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾ ਂਰਾਜ ਭਰ ਦੇ NSW ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲਾ ਂਸਿੱਚ ਿਸਥਤ ਹਿ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿੂਚੀਬੱਿ ਹਿ:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-
classes/year-5/what-are-opportunity-classes

NSW ਸਿੱਚਲੇ ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲਾ ਂਦੀ ਿੂਚੀ ਇਥੇ ਹੈ:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-
classes/year-7what-are-selective-high-schools
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ਵਾਸਤਨਵਕ ਔਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕਲਾਸਾ ਂਅਤੇ ਵਾਸਤਨਵਕ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਪੈਂਿੂ ਜਾ ਂਦੂਰ ਦੁਰਾਿੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਚ ਿਸਥਤ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ Aurora College ਸਿੱਚ ਜਗ੍ਾ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਓਿ ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਿਾਿਤਸਿਕ (ਿਰਚੂਅਲ) ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਾਿਤਸਿਕ (ਿਰਚੂਅਲ) ਚੋਣਿਾ ਂ
ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਹੈ।

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਿਥਾਿਕ ਪਬਸਲਕ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਆਿਲਾਈਿ ਕਾਿਫਰੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  
ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾ ਂਜਾ ਂਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਦੀਆ ਂਕਲਾਿਾ ਂਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਿ।

ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਜਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿਕੂਲਾ ਂਸਿੱਚ ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ ਕਲਾਿਾ ਂਹਿ, ਜਾ ਂਸਜਹੜੇ ਉਿ ਿਰਾਇਗੰ ਿੇਤਰਾ ਂਸਿੱਚੋਂ ਹਿ ਸਜਿ੍ਾ ਂਸਿੱਚ ਔਪਰਚੂਸਿਟੀ 
ਕਲਾਿਾ ਂਅਤੇ ਚੋਣਿੇਂ ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਹਿ ਉਹ Aurora College ਸਿੱਚ ਦਾਿਲੇ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹਿ।

ਮੈਂਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਥੋਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

• ਉਪਲਬਿ ਅਰਿੀ ਿੰਬਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿ ਿੈਬਿਾਈਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ੋ  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-
classes

• ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਟੀਮ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਇਿ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ: ssu@det.nsw.edu.au 
ਟੈਲੀਫੋਿ: 1300 880 367

• SHS Facebook: https://www.facebook.com/groups/772251106301086/

• OC Facebook: https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

ਟੈਲੀਫੋਿ ਦੁਭਾਨਸ਼ਆਈ ਸੇਵਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਸਗੱਛ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ 
ਇਟੰਰਪ੍ਰੈਟਰ ਿੇਿਾ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਿੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ 
ਕਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਿੰਬਰ ਿੀ ਸਦਓ। ਅਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਲੋਂ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਿੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੀ ਗਲ ਬਾਤ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ 
ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ  ਲਾਈਿ ‘ਤੇ ਸਲਆਿੇਗਾ/ਸਲਆਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲੋਂ ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਿਿੂਲੀ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
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