
e

2022/2023

(Nepali) 21

(Nepali) 

विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  योजनाहरूका  लागग 
घरेलु  आिेदन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विद्यार्थी वित्त कायाालय 

काम गने पररिार तर्था विद्यार्थीका लागग वित्तीय सहयोग गनकाय 
(Nepali) 

विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  योजनाहरूका  लागग 
घरेलु  आिेदन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विद्यार्थी वित्त कायाालय 

काम गने पररिार तर्था विद्यार्थीका लागग वित्तीय सहयोग गनकाय 

 

" विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  योजनाहरूका  लागग  घरेलु  आिेदन  फारम "  पररिारमा आधाररत  आिेदन  फारम  हो  जसले  
प्रार्थगमक  (प्रार्थगमक )  र  माध्यगमक  (माध्यगमक )  विद्यालय (हरू )  िा  ककन्डरगार्ान (हरू )/बाल  स्याहार  केन्र (हरू )  मा  
अध्ययन  गने  बच्चा (हरू )  भएका  पररिारहरूलाई  विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोगको  लागग  आिेदन  कदनमा  सहजीकरण  गर्ा  ।   

योग्यताका  मापदण्डहरू 

(i) आिेदकहरूले  आयस्रोत  जााँचमा  उत्तीणा  हुनपुर्ा  र  आिेदकहरू  विद्यार्थी-आिेदकहरूको  अगभभािक  िा  संरक्षक  (नाबालक  अध्यादेशको  
सरंक्षकता,  क्याप.  13  अन्तगात  मान्य  भए  अनसुार )  हुनपुर्ा  ।  अन्यर्था,  आिेदकहरूले  आिेदन  फारममा  यसलाई  ककन  पालना  गना  सककाँ दैन  

भन्ने  बारेमा  विस्ततृ  रूपमा  प्रमाण  सकहत  स्प�  पानुापर्ा; 
(ii)  विद्यार्थी-आिेदकहरू  हङकङको  अवििाकहत  गनिासी  हुनुपर्ा  र  उनीहरूसाँग  हङकङमा  कानूनी  रूपमा  स्र्थायी  आिासको  अगधकार,  बसोबास  गने  

अगधकार  िा  बसाइको  कुनै  पगन  शता  वबना  (बसाइको  सीमा  बाहेक )  रहने  िैध  अनमुगत  हुनपुर्ा  ।  गभजजर्  गभसा,  दइुतफी  गनकास  अनमुगत,  विद्यार्थी  गभसा  मात्र  

भएका  विद्यार्थीहरू  िा  विद्यार्थी-गभसा/गभजजर्र-गभसा  धारकहरूका  आगित  व्यविहरू  विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोगको  लागग  आिेदन  कदन  योग्य  हुाँ दैनन ् ।  
(iii) ककन्डरगार्ानमा  नसारी,  तल्लो  र  मागर्थल्लो  कक्षाहरू  ( K1 देजि  K3  सम्म )  मा  अध्ययन  गरररहेका  विद्यार्थी-आिेदकहरू  
 31  अगस्त  2022  मा  कम्तीमा  पगन  2 िर्ा  8 मकहना  पुगेको  हुनुपर्ा  (अर्थाात ् 31  कडसमे्बर  2019  मा  िा  सोभन्दा  अगाकड  जजन्मएको  हुनुपर्ा );  र   
 गशक्षा  ब्यरूो  (EDB )  मा  दताा  भएका  ककन्डरगार्ानहरूमा  नसारी,  ( K1 )  तल्लो  (K2 )  र  मागर्थल्लो  कक्षाहरू  (K3 )  मा  अध्ययन  गरररहेको  हुनपुर्ा  ।  

सो  ककन्डरगार्ान  गैर-नाफामलूक  ककन्डरगार्ान  हुनुपर्ा  र  त्यसले  ककन्डरगार्ान  गशक्षा  योजना  अन्तगात  स्र्थानीय  पाठ्यक्रम  प्रदान  गने  हुनुपर्ा  । 
(iv)  बाल  स्याहार  केन्रहरू  (उमेर  समूह  0-2)  र  बाल  स्याहार  केन्रहरू  (उमेर  समूह  2-3)  मा  अध्ययन  गरररहेका  विद्यार्थी-आिेदकहरू  - 
 समाज  कल्याण  विभाग  (SWD)  मा  दताा  भएका  बाल  स्याहार  केन्रहरू  (कदिा  गशशसुदन,  कदिा नसारी  िा  ककन्डरगार्ान  सकहत  बाल  स्याहार  

केन्रहरूमा  सम्बजन्धत  उमेर  समूहहरू )  मा  पूरा-कदन  स्याहार  सेिाहरू  प्राप्त  गरररहेको  हुनुपर्ा; र   
 उहीं  मूल्याङ्कन  अिगध  गभत्रमा उनीहरूले  "सामाजजक  आिश्यकताहरू "  जााँचलाई  उत्तीणा  गनुापर्ा;  र  
(v)   विद्यार्थी-आिेदकहरू  अध्ययन  गरररहेका  विद्यालयहरू  गनम्न  योजनाहरूमा  गनधााररत  गररएको  िणेीमा  पनुापर्ा  :  
वित्तीय  सहयोग  योजनाहरू 

 ककन्डरगार्ान  तर्था  बाल  स्याहार  केन्र  गशक्षण  शुल्क  रू्र्  ( KCFR )  योजनाले  आिश्यकतामा  रहेका  पररिारहरूलाई 

ककन्डरगार्ान  गशक्षा  योजना  अन्तगातका  स्र्थानीय  गैर-नाफामलूक  ककन्डरगार्ानहरूमा  नसारी,  तल्लो  र  मागर्थल्लो  कक्षाहरूमा  
अध्ययन  गने  र/िा  बाल  स्याहार  केन्रहरूमा  पूरा-कदन  बाल स्याहार  सेिाहरू  प्राप्त  गने  उनीहरूको  बच्चाहरूलाई  गशक्षण 

शुल्कमा  रु्र्को  रूपमा  वित्तीय  सहयोग  उपलब्ध  गराउाँर् ।  

 ककन्डरगार्ान  विद्यार्थीहरू  ( Grant-KG )  का  विद्यालयसाँग  सम्बजन्धत  िचाहरूका  लागग  अनुदान  योजनाले  KCFR 

योजना  अन्तगात  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणा  गना  तर्था  समान  योग्यता  सम्बन्धी  मापदण्डहरू  परूा  गना  सक्ने  आिश्यकतामा रहेका  
ककन्डरगार्ान  विद्यार्थीहरूलाई  ककन्डरगार्ान  गशक्षा  योजना  अन्तगात  विद्यार्थीहरूको  ककन्डरगार्ान  गशक्षामा  लाग्ने  विद्यालय  

सम्बन्धी  िचाहरू  भुिानी  गना  अगतररि  अनुदान  उपलब्ध  गराउाँर्  ।  

 विद्यालय  पाठ्यपुस्तक  सहयोग  ( TA )  योजनाले  आिश्यक  पाठ्यपुस्तक  र  विद्यालय  सम्बन्धी  विविध  िचाहरूको  
शुल्कहरूलाई  समेट्नको  लागग प्रत्यक्ष  अनुदान  योजना  अन्तगात  सरकारी, आगर्थाक  सहयोग-प्राप्त, प्रगत  व्यवि  अनुदान  

विद्यालय  र  स्र्थानीय  विद्यालयहरूमा  आिश्यक  पने  प्रार्थगमक  1 देजि  माध्यगमक  6 विद्यार्थीहरूलाई  सहायता  प्रदान  गदार्।   

 विद्यार्थी  यात्रा  अनुदान  ( STS)  योजनाले  औपचाररक  प्रार्थगमक  िा  माध्यगमक  तर्थाको  गशक्षा  प्राप्त  गरररहेका  िा  कुनै  
स्िीकाया  संस्र्थामा  पकहलो  स्नातक  तहसम्म  पूणाकालीन  कदिा  पाठ्यक्रम  अध्ययन  गरररहेका  त्यस्ता  विद्यार्थीहरू,  जो  
विद्यालयबार्  कहाँडेर  जााँदा  10  गमनेर्भन्दा  बढीको  दरुीमा  बस्र्न  ्र  विद्यालय  जााँदा  सािाजगनक  यातयातको  साधन  प्रयोग  गर्ान,्  

उनीहरूलाई  यातायात  अनुदान  उपलब्ध  गराउाँर्  ।   

 इन्र्रनेर्  उपयोग  शुल्कको  लागग  अनुदान  योजना  (SIA )  ले  प्रार्थगमक  िा  माध्यगमक  तहमा  पूणाकालीन  अध्ययन  गने  
बालबागलका,  िा  पणूाकालीन  कडप्लोमा  Yi J i n  (DYJ)  (2016  भन्दा  अगाकड  Yi J i n  कडप्लोमा  (YJD)  भनेर  गचगनने)  कायाक्रमहरू  

िा  सो  सरहको  व्यािसागयक  तागलम  पररर्द  (VTC) को  कोसाहरू  गदै  गरेका  विद्यार्थीहरूलाई  घरमा  इ-लगनाङको  लागग  

आिश्यक  इन्र्रनेर्  उपयोग  शलु्क  त्यस्ता  बच्चाहरू  भएका  पररिारलाई  अनदुान  उपलब्ध  गराउाँर्  (उदाहरण  को  लागग,  

ब्रोडब्याण्ड  इन्र्नरे्  सेिा  िा  जस्र्थर  िा  मोबाइल  दरूसंचार  सेिाहरू  को  अपरेर्रहरू  द्वारा  प्रदान  SIM काडा  मा  शुल्क )।  अनुदान  

घरेलु  आधारमा  कदइन्र्।  योग्य  पररिारहरूले  घरमा  बालबागलकाहरूको  सङ््या  जगत  भए पगन  घर-पररिारको  कहसाबले 

गनधााररत  एक  समान  नगद  अनदुान  प्राप्त  गनेर्न ् ।  

 

 

आिेदनका  प्रकक्रयाहरू 

आिेदन  सहज  बनाउन  र  िातािरणीय  संरक्षणको  लागग, विद्यार्थी  वित्त  कायाालय  (SFO) ले  आिेदकहरूलाई  इलेक्रोगनक  आिेदन  पेश  गना  
प्रोत्साकहत  गदार्।  यकद  पररिारहरूले  2022/23  विद्यालय  िर्ाको  गनजम्त  विद्यार्थी  वित्तीय  सहायताको  लागग  आिेदन  कदन  चाहन्र्न ् भने, 
गतनीहरूले  "SFO E-link – My Applications (पूिा  प्रार्थगमक, प्रार्थगमक  र  माध्यगमक  तहहरूमा  वित्तीय  सहयोग  योजनाहरू ) "  ( https://ess. 
wfsfaa.gov.hk/espps) अनलाईन  इलेक्रोगनक  आिेदन  फारम  पूरा  गना  र  पेश  गना  सक्दर्न, िा  कागज-आधाररत  आिेदन  फारम  ( SFO 
106B  िा  SFO 7B) भरेर  सबै  आिश्यक  सहयोगी  कागजातहरू  SFO लाई  गसधै  हुलाकद्वारा  पठाउन  सक्दर्न।्  आिेदकहरूले  आिेदन  पूरा  
गनुा  अगघ  घरपररिार  आिेदनमा  मागादशान  नोर्हरू  ध्यानपूिाक  पढ्नुपर्ा।  प्रत्येक  पररिारले  एउर्ा मात्र  आिेदन  पेश  गनुापर्ा।  एउरै्  

आिेदकबार्  धेरै  आिेदनहरू  र� गररनेर्।  आिेदन  प्रकक्रयाहरू  तल  विस्ततृ  रुपमा  र्न ् –   

(i)  प्रार्थगमक  तर्था  माध्यगमक  तहका  विद्यार्थीहरूको  वित्तीय  सहयोगको  आिेदनहरूमा लागू  हुने 

अनुमागनत  समय प्रकक्रयाहरू 

मे  2022  को  अन्त्यमा  िा  
सोभन्दा  अगाकड 

आिेदकहरूले  इलेक्रोगनक  आिेदन  फारम  पूरा  गना, सबै  आिश्यक कागजातहरूको  प्रगतगलवपहरू  अपलोड  

गना  र  यी  सबैलाई  अनलाइन  माफा त  पेश  गना  आिश्यक  र्, िा  पूरा  भररएको  कागज-आधाररत  आिेदन  फारम  

( यकद  लागू  हुन्र्  भने )  र  सम्बद्द  सहायक  कागजपत्रहरूको  प्रगतगलवपहरूका  सार्थमा  बुझाउन  उपलब्ध  

गराइएको  ठेगाना  भएको  िाम  प्रयोग  गरेर  हुलाक  माफा त  SFO लाई  पेश  गनुापर्ा। 
2021/22मा  विद्यालय  विद्यालय  पाठ्यपुस्तक  सहयोग  गररसकेका  आिेदकहरूका  लागग 

2022  जुलाईको   अजन्तम  

/अगस्तमा 
यकद  31 मे  2022 मा  िा  सोभन्दा  अगाकडसम्म  आिेदन  बुझाउने  आिेदकहरूले  सहायक  कागजपत्रहरूका  सार्थमा  सबै  जानकारी  उपलब्ध  

गराएका  र्न,् योग्यताका  मापदण्डहरू  पूरा गरेका  र्न ् र  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणा  गरेका  र्न ् भने  सन ् 2022 जलुाईको  अजन्तमगतर /अगस्र्मा  
SFO ले  योग्य  विद्यार्थीहरूलाई  अर्ोपे  माफा त  अस्र्थायी  विद्यालय  पाठ्यपसु्तक  सहयोग  र  योग्य  पररिारहरूलाई  इन्र्रनेर्  उपयोग  शुल्कको  
लागग  अनुदान  गनकासा  गनेर्  ।  SFO ले  जुलाईको  अजन्तम  /अगस्तमा  2022 को  िरपर आिेदकरूलाई  नगतजाको  सूचना#  पगन  जारी  गनेर्  

।  आयस्रोत  जााँचमा  उत्तीणा  हुन  नसक्ने,  SFO  द्वारा  तय  गररएको  अजन्तम  गमगतसम्म  आिश्यक  पूरक  जानकारी  उपलब्ध  गराउन  असफल  

हुने  िा  आफ्नो  आिेदनहरू  कफताा  गलने  पररिारहरूलाई  "अयोग्यताको  सूचना "  जारी  गररनेर्  ।  
2022  अक्र्ोबर  अजन्तम  /  

नोभेम्बरको  सुरुबार्  सुरु  

हुने 

अस्र्थायी  TA वितरण  गररसककएका  विद्यार्थीहरूका  लागग  2022/23  विद्यालय  िर्ाको  गनजम्त  पाठ्यपुस्तक  

अनुदान  दरहरू  उपलब्ध  भएपगर्  र  2022  अक्र्ोबर  अजन्तमगतर  /  नोभेम्बरको  सुरुबार्  बार्  विद्यार्थी-
आिेदकको  विद्यालयसम्बन्धी  जानकारी  EDB को  डार्ाबेससाँग  रुजु गराएपगर्  SFO ले  पुन:  कहसाब  गनरे्  र  

आिेदकहरू  कगत  अनुदान  रकम  प्राप्त  गना  योग्य  र्न ् भनेर  गनधाारण  गनेर्  र  आिेदकहरूलाई  बााँकी  
अनुदान  रकम  गनकासा  गनरे्  र  बढी  भुिानी  गररएको  िण्डमा  आिेदकहरूबार्  सो  रकम  कफताा  गलनेर्  । 

2021/22  मा  विद्यालय  पाठ्यपुस्तक  सहायता  वितरण  नगररएका  िा  2022/23  मा  P1 मा  अध्ययन  गरररहेका  बच्चाहरू  

भएका  आिेदकहरूका  लागग 

अगस्त  2022 यकद  31  मई  2022  मा  िा  सोभन्दा  अगाकडसम्म  आिेदन  बुझाउने  आिेदकहरूले  सहायक  कागजपत्रहरूका  
सार्थमा  सबै  आिश्यक  जानकारी उपलब्ध  गराएका  र्न ् भने  अगस्त  2022  बार्  सुरु  हुने  गरी  SFO  ले  योग्य  

आिेदकहरूलाई  "नगतजाको  सूचना "  #,  विद्यार्थी-आधाररत  योग्यता  प्रमाणपत्र  (EC )  र  " वित्तीय  सहयोग  

योजनाहरूका  लागग  मागागनदेशन नोर्हरू "  जारी  गनरे्  ।  आयस्रोत  जााँचमा  उत्तीणा  हुन  नसक्न,े  SFO  द्वारा  
तय  गररएको  अजन्तम  गमगतसम्म आिश्यक  पूरक  जानकारी  उपलब्ध  गराउन  असफल  हुने  िा  आफ्नो  
आिेदनहरू  कफताा  गलने  पररिारहरूलाई  "अयोग्यताको  सूचना "  जारी  गररनेर्  ।   

सेप्रे्म्बर  2022 ECs  प्राप्त  गने  आिेदकहरूले  व्यविगत  जानकारी  र  EC s  मा  पकहले  नै  वप्रन्र्  गररएको  योजना (हरू )  मा  आफूले  

रोजेको  योजना  (हरू )  लाई  ध्यानपिूाक  रुजु  गनुापर्ा  ।  आिेदकहरूले सो  EC s  हरूलाई  भरेर  आिेदन  प्रकक्रया  
अगाकड  बढाउन  विद्यालय  सुरु  भएको  एक  हप्ता  गभत्र  िा  EC s  हरू  जारी  गररएको  गमगतबार्  दईु  हप्ता  गभत्र  (यी  दईु  

मध्ये  जुन  पगर्  आउाँर् )  बच्चाहरू  अध्ययन  गने  विद्यालयलाई  कफताा  गनुापर्ा  ।  विद्यालयहरूले  विद्यार्थी-
आिेदकहरूको  जस्र्थगत  तर्था  उपजस्र्थगतलाई  प्रमाजणत  गनेर्न ् र  त्यसपगर्  सो ECs  हरूलाई  SFO  समक्ष  पठाउनेर्न ् 
।  सामान्यतया  SFO  ले  अजन्तम कदनपगर्  बुझाइएका  कुनै  पगन  EC s  हरूलाई  स्िीकार  गने  रै्न  । 
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विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  योजनाहरूका  लागग 
घरेलु  आिेदन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विद्यार्थी वित्त कायाालय 

काम गने पररिार तर्था विद्यार्थीका लागग वित्तीय सहयोग गनकाय 
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विद्यार्थी वित्त कायाालय 

काम गने पररिार तर्था विद्यार्थीका लागग वित्तीय सहयोग गनकाय 

 

" विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  योजनाहरूका  लागग  घरेलु  आिेदन  फारम "  पररिारमा आधाररत  आिेदन  फारम  हो  जसले  
प्रार्थगमक  (प्रार्थगमक )  र  माध्यगमक  (माध्यगमक )  विद्यालय (हरू )  िा  ककन्डरगार्ान (हरू )/बाल  स्याहार  केन्र (हरू )  मा  
अध्ययन  गने  बच्चा (हरू )  भएका  पररिारहरूलाई  विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोगको  लागग  आिेदन  कदनमा  सहजीकरण  गर्ा  ।   

योग्यताका  मापदण्डहरू 

(i) आिेदकहरूले  आयस्रोत  जााँचमा  उत्तीणा  हुनपुर्ा  र  आिेदकहरू  विद्यार्थी-आिेदकहरूको  अगभभािक  िा  संरक्षक  (नाबालक  अध्यादेशको  
सरंक्षकता,  क्याप.  13  अन्तगात  मान्य  भए  अनसुार )  हुनपुर्ा  ।  अन्यर्था,  आिेदकहरूले  आिेदन  फारममा  यसलाई  ककन  पालना  गना  सककाँ दैन  

भन्ने  बारेमा  विस्ततृ  रूपमा  प्रमाण  सकहत  स्प�  पानुापर्ा; 
(ii)  विद्यार्थी-आिेदकहरू  हङकङको  अवििाकहत  गनिासी  हुनुपर्ा  र  उनीहरूसाँग  हङकङमा  कानूनी  रूपमा  स्र्थायी  आिासको  अगधकार,  बसोबास  गने  

अगधकार  िा  बसाइको  कुनै  पगन  शता  वबना  (बसाइको  सीमा  बाहेक )  रहने  िैध  अनमुगत  हुनपुर्ा  ।  गभजजर्  गभसा,  दइुतफी  गनकास  अनमुगत,  विद्यार्थी  गभसा  मात्र  

भएका  विद्यार्थीहरू  िा  विद्यार्थी-गभसा/गभजजर्र-गभसा  धारकहरूका  आगित  व्यविहरू  विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोगको  लागग  आिेदन  कदन  योग्य  हुाँ दैनन ् ।  
(iii) ककन्डरगार्ानमा  नसारी,  तल्लो  र  मागर्थल्लो  कक्षाहरू  ( K1 देजि  K3  सम्म )  मा  अध्ययन  गरररहेका  विद्यार्थी-आिेदकहरू  
 31  अगस्त  2022  मा  कम्तीमा  पगन  2 िर्ा  8 मकहना  पुगेको  हुनुपर्ा  (अर्थाात ् 31  कडसेम्बर  2019  मा  िा  सोभन्दा  अगाकड  जजन्मएको  हुनपुर्ा );  र   
 गशक्षा  ब्यरूो  (EDB )  मा  दताा  भएका  ककन्डरगार्ानहरूमा  नसारी,  ( K1 )  तल्लो  (K2 )  र  मागर्थल्लो  कक्षाहरू  (K3 )  मा  अध्ययन  गरररहेको  हुनपुर्ा  ।  

सो  ककन्डरगार्ान  गैर-नाफामलूक  ककन्डरगार्ान  हुनुपर्ा  र  त्यसले  ककन्डरगार्ान  गशक्षा  योजना  अन्तगात  स्र्थानीय  पाठ्यक्रम  प्रदान  गने  हुनपुर्ा  । 
(iv)  बाल  स्याहार  केन्रहरू  (उमेर  समूह  0-2)  र  बाल  स्याहार  केन्रहरू  (उमेर  समूह  2-3)  मा  अध्ययन  गरररहेका  विद्यार्थी-आिेदकहरू  - 
 समाज  कल्याण  विभाग  (SWD)  मा  दताा  भएका  बाल  स्याहार  केन्रहरू  (कदिा  गशशसुदन,  कदिा नसारी  िा  ककन्डरगार्ान  सकहत  बाल  स्याहार  

केन्रहरूमा  सम्बजन्धत  उमेर  समूहहरू )  मा  पूरा-कदन  स्याहार  सेिाहरू  प्राप्त  गरररहेको  हुनुपर्ा; र   
 उहीं  मूल्याङ्कन  अिगध  गभत्रमा उनीहरूले  "सामाजजक  आिश्यकताहरू "  जााँचलाई  उत्तीणा  गनुापर्ा;  र  
(v)   विद्यार्थी-आिेदकहरू  अध्ययन  गरररहेका  विद्यालयहरू  गनम्न  योजनाहरूमा  गनधााररत  गररएको  िणेीमा  पनुापर्ा  :  
वित्तीय  सहयोग  योजनाहरू 

 ककन्डरगार्ान  तर्था  बाल  स्याहार  केन्र  गशक्षण  शुल्क  रू्र्  ( KCFR )  योजनाले  आिश्यकतामा  रहेका  पररिारहरूलाई 

ककन्डरगार्ान  गशक्षा  योजना  अन्तगातका  स्र्थानीय  गैर-नाफामलूक  ककन्डरगार्ानहरूमा  नसारी,  तल्लो  र  मागर्थल्लो  कक्षाहरूमा  
अध्ययन  गने  र/िा  बाल  स्याहार  केन्रहरूमा  पूरा-कदन  बाल स्याहार  सेिाहरू  प्राप्त  गने  उनीहरूको  बच्चाहरूलाई  गशक्षण 

शुल्कमा  रु्र्को  रूपमा  वित्तीय  सहयोग  उपलब्ध  गराउाँर् ।  

 ककन्डरगार्ान  विद्यार्थीहरू  ( Grant-KG )  का  विद्यालयसाँग  सम्बजन्धत  िचाहरूका  लागग  अनुदान  योजनाले  KCFR 

योजना  अन्तगात  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणा  गना  तर्था  समान  योग्यता  सम्बन्धी  मापदण्डहरू  परूा  गना  सक्ने  आिश्यकतामा रहेका  
ककन्डरगार्ान  विद्यार्थीहरूलाई  ककन्डरगार्ान  गशक्षा  योजना  अन्तगात  विद्यार्थीहरूको  ककन्डरगार्ान  गशक्षामा  लाग्ने  विद्यालय  

सम्बन्धी  िचाहरू  भुिानी  गना  अगतररि  अनुदान  उपलब्ध  गराउाँर्  ।  

 विद्यालय  पाठ्यपुस्तक  सहयोग  ( TA )  योजनाले  आिश्यक  पाठ्यपुस्तक  र  विद्यालय  सम्बन्धी  विविध  िचाहरूको  
शुल्कहरूलाई  समेट्नको  लागग प्रत्यक्ष  अनुदान  योजना  अन्तगात  सरकारी, आगर्थाक  सहयोग-प्राप्त, प्रगत  व्यवि  अनुदान  

विद्यालय  र  स्र्थानीय  विद्यालयहरूमा  आिश्यक  पने  प्रार्थगमक  1 देजि  माध्यगमक  6 विद्यार्थीहरूलाई  सहायता  प्रदान  गदार्।   

 विद्यार्थी  यात्रा  अनुदान  ( STS)  योजनाले  औपचाररक  प्रार्थगमक  िा  माध्यगमक  तर्थाको  गशक्षा  प्राप्त  गरररहेका  िा  कुनै  
स्िीकाया  संस्र्थामा  पकहलो  स्नातक  तहसम्म  पूणाकालीन  कदिा  पाठ्यक्रम  अध्ययन  गरररहेका  त्यस्ता  विद्यार्थीहरू,  जो  
विद्यालयबार्  कहाँडेर  जााँदा  10  गमनेर्भन्दा  बढीको  दरुीमा  बस्र्न  ्र  विद्यालय  जााँदा  सािाजगनक  यातयातको  साधन  प्रयोग  गर्ान,्  

उनीहरूलाई  यातायात  अनुदान  उपलब्ध  गराउाँर्  ।   

 इन्र्रनेर्  उपयोग  शुल्कको  लागग  अनुदान  योजना  (SIA )  ले  प्रार्थगमक  िा  माध्यगमक  तहमा  पूणाकालीन  अध्ययन  गने  
बालबागलका,  िा  पणूाकालीन  कडप्लोमा  Yi J i n  (DYJ)  (2016  भन्दा  अगाकड  Yi J i n  कडप्लोमा  (YJD)  भनेर  गचगनने)  कायाक्रमहरू  

िा  सो  सरहको  व्यािसागयक  तागलम  पररर्द  (VTC) को  कोसाहरू  गदै  गरेका  विद्यार्थीहरूलाई  घरमा  इ-लगनाङको  लागग  

आिश्यक  इन्र्रनेर्  उपयोग  शलु्क  त्यस्ता  बच्चाहरू  भएका  पररिारलाई  अनदुान  उपलब्ध  गराउाँर्  (उदाहरण  को  लागग,  

ब्रोडब्याण्ड  इन्र्नरे्  सेिा  िा  जस्र्थर  िा  मोबाइल  दरूसंचार  सेिाहरू  को  अपरेर्रहरू  द्वारा  प्रदान  SIM काडा  मा  शुल्क )।  अनुदान  

घरेलु  आधारमा  कदइन्र्।  योग्य  पररिारहरूले  घरमा  बालबागलकाहरूको  सङ््या  जगत  भए पगन  घर-पररिारको  कहसाबले 

गनधााररत  एक  समान  नगद  अनदुान  प्राप्त  गनेर्न ् ।  

 

 

आिेदनका  प्रकक्रयाहरू 

आिेदन  सहज  बनाउन  र  िातािरणीय  संरक्षणको  लागग, विद्यार्थी  वित्त  कायाालय  (SFO) ले  आिेदकहरूलाई  इलेक्रोगनक  आिेदन  पेश  गना  
प्रोत्साकहत  गदार्।  यकद  पररिारहरूले  2022/23  विद्यालय  िर्ाको  गनजम्त  विद्यार्थी  वित्तीय  सहायताको  लागग  आिेदन  कदन  चाहन्र्न ् भने, 
गतनीहरूले  "SFO E-link – My Applications (पूिा  प्रार्थगमक, प्रार्थगमक  र  माध्यगमक  तहहरूमा  वित्तीय  सहयोग  योजनाहरू ) "  ( https://ess. 
wfsfaa.gov.hk/espps) अनलाईन  इलेक्रोगनक  आिेदन  फारम  पूरा  गना  र  पेश  गना  सक्दर्न, िा  कागज-आधाररत  आिेदन  फारम  ( SFO 
106B  िा  SFO 7B) भरेर  सबै  आिश्यक  सहयोगी  कागजातहरू  SFO लाई  गसधै  हुलाकद्वारा  पठाउन  सक्दर्न।्  आिेदकहरूले  आिेदन  पूरा  
गनुा  अगघ  घरपररिार  आिेदनमा  मागादशान  नोर्हरू  ध्यानपूिाक  पढ्नुपर्ा।  प्रत्येक  पररिारले  एउर्ा मात्र  आिेदन  पेश  गनुापर्ा।  एउरै्  

आिेदकबार्  धेरै  आिेदनहरू  र� गररनेर्।  आिेदन  प्रकक्रयाहरू  तल  विस्ततृ  रुपमा  र्न ् –   

(i)  प्रार्थगमक  तर्था  माध्यगमक  तहका  विद्यार्थीहरूको  वित्तीय  सहयोगको  आिेदनहरूमा लागू  हुने 

अनुमागनत  समय प्रकक्रयाहरू 

मे  2022  को  अन्त्यमा  िा  
सोभन्दा  अगाकड 

आिेदकहरूले  इलेक्रोगनक  आिेदन  फारम  पूरा  गना, सबै  आिश्यक कागजातहरूको  प्रगतगलवपहरू  अपलोड  

गना  र  यी  सबैलाई  अनलाइन  माफा त  पेश  गना  आिश्यक  र्, िा  पूरा  भररएको  कागज-आधाररत  आिेदन  फारम  

( यकद  लागू  हुन्र्  भने )  र  सम्बद्द  सहायक  कागजपत्रहरूको  प्रगतगलवपहरूका  सार्थमा  बुझाउन  उपलब्ध  

गराइएको  ठेगाना  भएको  िाम  प्रयोग  गरेर  हुलाक  माफा त  SFO लाई  पेश  गनुापर्ा। 
2021/22मा  विद्यालय  विद्यालय  पाठ्यपुस्तक  सहयोग  गररसकेका  आिेदकहरूका  लागग 

2022  जुलाईको   अजन्तम  

/अगस्तमा 
यकद  31 मे  2022 मा  िा  सोभन्दा  अगाकडसम्म  आिेदन  बुझाउने  आिेदकहरूले  सहायक  कागजपत्रहरूका  सार्थमा  सबै  जानकारी  उपलब्ध  

गराएका  र्न,् योग्यताका  मापदण्डहरू  पूरा गरेका  र्न ् र  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणा  गरेका  र्न ् भने  सन ् 2022 जुलाईको  अजन्तमगतर /अगस्र्मा  
SFO ले  योग्य  विद्यार्थीहरूलाई  अर्ोपे  माफा त  अस्र्थायी  विद्यालय  पाठ्यपसु्तक  सहयोग  र  योग्य  पररिारहरूलाई  इन्र्रनेर्  उपयोग  शुल्कको  
लागग  अनुदान  गनकासा  गनेर्  ।  SFO ले  जुलाईको  अजन्तम  /अगस्तमा  2022 को  िरपर आिेदकरूलाई  नगतजाको  सूचना#  पगन  जारी  गनेर्  

।  आयस्रोत  जााँचमा  उत्तीणा  हुन  नसक्ने,  SFO  द्वारा  तय  गररएको  अजन्तम  गमगतसम्म  आिश्यक  पूरक  जानकारी  उपलब्ध  गराउन  असफल  

हुने  िा  आफ्नो  आिेदनहरू  कफताा  गलने  पररिारहरूलाई  "अयोग्यताको  सूचना "  जारी  गररनेर्  ।  
2022  अक्र्ोबर  अजन्तम  /  

नोभेम्बरको  सुरुबार्  सुरु  

हुने 

अस्र्थायी  TA वितरण  गररसककएका  विद्यार्थीहरूका  लागग  2022/23  विद्यालय  िर्ाको  गनजम्त  पाठ्यपुस्तक  

अनुदान  दरहरू  उपलब्ध  भएपगर्  र  2022  अक्र्ोबर  अजन्तमगतर  /  नोभेम्बरको  सुरुबार्  बार्  विद्यार्थी-
आिेदकको  विद्यालयसम्बन्धी  जानकारी  EDB को  डार्ाबेससाँग  रुजु गराएपगर्  SFO ले  पुन:  कहसाब  गनरे्  र  

आिेदकहरू  कगत  अनुदान  रकम  प्राप्त  गना  योग्य  र्न ् भनेर  गनधाारण  गनेर्  र  आिेदकहरूलाई  बााँकी  
अनुदान  रकम  गनकासा  गनरे्  र  बढी  भुिानी  गररएको  िण्डमा  आिेदकहरूबार्  सो  रकम  कफताा  गलनेर्  । 

2021/22  मा  विद्यालय  पाठ्यपुस्तक  सहायता  वितरण  नगररएका  िा  2022/23  मा  P1 मा  अध्ययन  गरररहेका  बच्चाहरू  

भएका  आिेदकहरूका  लागग 

अगस्त  2022 यकद  31  मई  2022  मा  िा  सोभन्दा  अगाकडसम्म  आिेदन  बुझाउने  आिेदकहरूले  सहायक  कागजपत्रहरूका  
सार्थमा  सबै  आिश्यक  जानकारी उपलब्ध  गराएका  र्न ् भने  अगस्त  2022  बार्  सुरु  हुने  गरी  SFO  ले  योग्य  

आिेदकहरूलाई  "नगतजाको  सूचना "  #,  विद्यार्थी-आधाररत  योग्यता  प्रमाणपत्र  (EC )  र  " वित्तीय  सहयोग  

योजनाहरूका  लागग  मागागनदेशन नोर्हरू "  जारी  गनरे्  ।  आयस्रोत  जााँचमा  उत्तीणा  हुन  नसक्न,े  SFO  द्वारा  
तय  गररएको  अजन्तम  गमगतसम्म आिश्यक  पूरक  जानकारी  उपलब्ध  गराउन  असफल  हुने  िा  आफ्नो  
आिेदनहरू  कफताा  गलने  पररिारहरूलाई  "अयोग्यताको  सूचना "  जारी  गररनेर्  ।   

सेप्रे्म्बर  2022 ECs  प्राप्त  गने  आिेदकहरूले  व्यविगत  जानकारी  र  EC s  मा  पकहले  नै  वप्रन्र्  गररएको  योजना (हरू )  मा  आफूले  

रोजेको  योजना  (हरू )  लाई  ध्यानपिूाक  रुजु  गनुापर्ा  ।  आिेदकहरूले सो  EC s  हरूलाई  भरेर  आिेदन  प्रकक्रया  
अगाकड  बढाउन  विद्यालय  सुरु  भएको  एक  हप्ता  गभत्र  िा  EC s  हरू  जारी  गररएको  गमगतबार्  दईु  हप्ता  गभत्र  (यी  दईु  

मध्ये  जुन  पगर्  आउाँर् )  बच्चाहरू  अध्ययन  गने  विद्यालयलाई  कफताा  गनुापर्ा  ।  विद्यालयहरूले  विद्यार्थी-
आिेदकहरूको  जस्र्थगत  तर्था  उपजस्र्थगतलाई  प्रमाजणत  गनेर्न ् र  त्यसपगर्  सो ECs  हरूलाई  SFO  समक्ष  पठाउनेर्न ् 
।  सामान्यतया  SFO  ले  अजन्तम कदनपगर्  बुझाइएका  कुनै  पगन  EC s  हरूलाई  स्िीकार  गने  रै्न  । 
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विद्यार्थी वित्त कायाालय 

काम गने पररिार तर्था विद्यार्थीका लागग वित्तीय सहयोग गनकाय 

 

" विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  योजनाहरूका  लागग  घरेलु  आिेदन  फारम "  पररिारमा आधाररत  आिेदन  फारम  हो  जसले  
प्रार्थगमक  (प्रार्थगमक )  र  माध्यगमक  (माध्यगमक )  विद्यालय (हरू )  िा  ककन्डरगार्ान (हरू )/बाल  स्याहार  केन्र (हरू )  मा  
अध्ययन  गने  बच्चा (हरू )  भएका  पररिारहरूलाई  विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोगको  लागग  आिेदन  कदनमा  सहजीकरण  गर्ा  ।   

योग्यताका  मापदण्डहरू 

(i) आिेदकहरूले  आयस्रोत  जााँचमा  उत्तीणा  हुनपुर्ा  र  आिेदकहरू  विद्यार्थी-आिेदकहरूको  अगभभािक  िा  संरक्षक  (नाबालक  अध्यादेशको  
सरंक्षकता,  क्याप.  13  अन्तगात  मान्य  भए  अनसुार )  हुनपुर्ा  ।  अन्यर्था,  आिेदकहरूले  आिेदन  फारममा  यसलाई  ककन  पालना  गना  सककाँ दैन  

भन्ने  बारेमा  विस्ततृ  रूपमा  प्रमाण  सकहत  स्प�  पानुापर्ा; 
(ii)  विद्यार्थी-आिेदकहरू  हङकङको  अवििाकहत  गनिासी  हुनुपर्ा  र  उनीहरूसाँग  हङकङमा  कानूनी  रूपमा  स्र्थायी  आिासको  अगधकार,  बसोबास  गने  

अगधकार  िा  बसाइको  कुनै  पगन  शता  वबना  (बसाइको  सीमा  बाहेक )  रहने  िैध  अनमुगत  हुनपुर्ा  ।  गभजजर्  गभसा,  दइुतफी  गनकास  अनमुगत,  विद्यार्थी  गभसा  मात्र  

भएका  विद्यार्थीहरू  िा  विद्यार्थी-गभसा/गभजजर्र-गभसा  धारकहरूका  आगित  व्यविहरू  विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोगको  लागग  आिेदन  कदन  योग्य  हुाँ दैनन ् ।  
(iii) ककन्डरगार्ानमा  नसारी,  तल्लो  र  मागर्थल्लो  कक्षाहरू  ( K1 देजि  K3  सम्म )  मा  अध्ययन  गरररहेका  विद्यार्थी-आिेदकहरू  
 31  अगस्त  2022  मा  कम्तीमा  पगन  2 िर्ा  8 मकहना  पुगेको  हुनुपर्ा  (अर्थाात ् 31  कडसेम्बर  2019  मा  िा  सोभन्दा  अगाकड  जजन्मएको  हुनपुर्ा );  र   
 गशक्षा  ब्यरूो  (EDB )  मा  दताा  भएका  ककन्डरगार्ानहरूमा  नसारी,  ( K1 )  तल्लो  (K2 )  र  मागर्थल्लो  कक्षाहरू  (K3 )  मा  अध्ययन  गरररहेको  हुनपुर्ा  ।  

सो  ककन्डरगार्ान  गैर-नाफामलूक  ककन्डरगार्ान  हुनुपर्ा  र  त्यसले  ककन्डरगार्ान  गशक्षा  योजना  अन्तगात  स्र्थानीय  पाठ्यक्रम  प्रदान  गने  हुनपुर्ा  । 
(iv)  बाल  स्याहार  केन्रहरू  (उमेर  समूह  0-2)  र  बाल  स्याहार  केन्रहरू  (उमेर  समूह  2-3)  मा  अध्ययन  गरररहेका  विद्यार्थी-आिेदकहरू  - 
 समाज  कल्याण  विभाग  (SWD)  मा  दताा  भएका  बाल  स्याहार  केन्रहरू  (कदिा  गशशसुदन,  कदिा नसारी  िा  ककन्डरगार्ान  सकहत  बाल  स्याहार  

केन्रहरूमा  सम्बजन्धत  उमेर  समूहहरू )  मा  पूरा-कदन  स्याहार  सेिाहरू  प्राप्त  गरररहेको  हुनुपर्ा; र   
 उहीं  मूल्याङ्कन  अिगध  गभत्रमा उनीहरूले  "सामाजजक  आिश्यकताहरू "  जााँचलाई  उत्तीणा  गनुापर्ा;  र  
(v)   विद्यार्थी-आिेदकहरू  अध्ययन  गरररहेका  विद्यालयहरू  गनम्न  योजनाहरूमा  गनधााररत  गररएको  िणेीमा  पनुापर्ा  :  
वित्तीय  सहयोग  योजनाहरू 

 ककन्डरगार्ान  तर्था  बाल  स्याहार  केन्र  गशक्षण  शुल्क  रू्र्  ( KCFR )  योजनाले  आिश्यकतामा  रहेका  पररिारहरूलाई 

ककन्डरगार्ान  गशक्षा  योजना  अन्तगातका  स्र्थानीय  गैर-नाफामलूक  ककन्डरगार्ानहरूमा  नसारी,  तल्लो  र  मागर्थल्लो  कक्षाहरूमा  
अध्ययन  गने  र/िा  बाल  स्याहार  केन्रहरूमा  पूरा-कदन  बाल स्याहार  सेिाहरू  प्राप्त  गने  उनीहरूको  बच्चाहरूलाई  गशक्षण 

शुल्कमा  रु्र्को  रूपमा  वित्तीय  सहयोग  उपलब्ध  गराउाँर् ।  

 ककन्डरगार्ान  विद्यार्थीहरू  ( Grant-KG )  का  विद्यालयसाँग  सम्बजन्धत  िचाहरूका  लागग  अनुदान  योजनाले  KCFR 

योजना  अन्तगात  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणा  गना  तर्था  समान  योग्यता  सम्बन्धी  मापदण्डहरू  पूरा  गना  सक्ने  आिश्यकतामा रहेका  
ककन्डरगार्ान  विद्यार्थीहरूलाई  ककन्डरगार्ान  गशक्षा  योजना  अन्तगात  विद्यार्थीहरूको  ककन्डरगार्ान  गशक्षामा  लाग्ने  विद्यालय  

सम्बन्धी  िचाहरू  भुिानी  गना  अगतररि  अनुदान  उपलब्ध  गराउाँर्  ।  

 विद्यालय  पाठ्यपुस्तक  सहयोग  ( TA )  योजनाले  आिश्यक  पाठ्यपुस्तक  र  विद्यालय  सम्बन्धी  विविध  िचाहरूको  
शुल्कहरूलाई  समेट्नको  लागग प्रत्यक्ष  अनुदान  योजना  अन्तगात  सरकारी, आगर्थाक  सहयोग-प्राप्त, प्रगत  व्यवि  अनुदान  

विद्यालय  र  स्र्थानीय  विद्यालयहरूमा  आिश्यक  पने  प्रार्थगमक  1 देजि  माध्यगमक  6 विद्यार्थीहरूलाई  सहायता  प्रदान  गदार्।   

 विद्यार्थी  यात्रा  अनुदान  ( STS)  योजनाले  औपचाररक  प्रार्थगमक  िा  माध्यगमक  तर्थाको  गशक्षा  प्राप्त  गरररहेका  िा  कुनै  
स्िीकाया  संस्र्थामा  पकहलो  स्नातक  तहसम्म  पूणाकालीन  कदिा  पाठ्यक्रम  अध्ययन  गरररहेका  त्यस्ता  विद्यार्थीहरू,  जो  
विद्यालयबार्  कहाँडेर  जााँदा  10  गमनेर्भन्दा  बढीको  दरुीमा  बस्र्न  ्र  विद्यालय  जााँदा  सािाजगनक  यातयातको  साधन  प्रयोग  गर्ान,्  

उनीहरूलाई  यातायात  अनुदान  उपलब्ध  गराउाँर्  ।   

 इन्र्रनेर्  उपयोग  शुल्कको  लागग  अनुदान  योजना  (SIA )  ले  प्रार्थगमक  िा  माध्यगमक  तहमा  पूणाकालीन  अध्ययन  गने  
बालबागलका,  िा  पणूाकालीन  कडप्लोमा  Yi J i n  (DYJ)  (2016  भन्दा  अगाकड  Yi J i n  कडप्लोमा  (YJD)  भनेर  गचगनने)  कायाक्रमहरू  

िा  सो  सरहको  व्यािसागयक  तागलम  पररर्द  (VTC) को  कोसाहरू  गदै  गरेका  विद्यार्थीहरूलाई  घरमा  इ-लगनाङको  लागग  

आिश्यक  इन्र्रनेर्  उपयोग  शुल्क  त्यस्ता  बच्चाहरू  भएका  पररिारलाई  अनदुान  उपलब्ध  गराउाँर्  (उदाहरण  को  लागग,  

ब्रोडब्याण्ड  इन्र्नरे्  सेिा  िा  जस्र्थर  िा  मोबाइल  दरूसंचार  सेिाहरू  को  अपरेर्रहरू  द्वारा  प्रदान  SIM काडा  मा  शुल्क )।  अनुदान  

घरेलु  आधारमा  कदइन्र्।  योग्य  पररिारहरूले  घरमा  बालबागलकाहरूको  सङ््या  जगत  भए पगन  घर-पररिारको  कहसाबले 

गनधााररत  एक  समान  नगद  अनदुान  प्राप्त  गनेर्न ् ।  

 

 

आिेदनका  प्रकक्रयाहरू 

आिेदन  सहज  बनाउन  र  िातािरणीय  संरक्षणको  लागग, विद्यार्थी  वित्त  कायाालय  (SFO) ले  आिेदकहरूलाई  इलेक्रोगनक  आिेदन  पेश  गना  
प्रोत्साकहत  गदार्।  यकद  पररिारहरूले  2022/23  विद्यालय  िर्ाको  गनजम्त  विद्यार्थी  वित्तीय  सहायताको  लागग  आिेदन  कदन  चाहन्र्न ् भने, 
गतनीहरूले  "SFO E-link – My Applications (पूिा  प्रार्थगमक, प्रार्थगमक  र  माध्यगमक  तहहरूमा  वित्तीय  सहयोग  योजनाहरू ) "  ( https://ess. 
wfsfaa.gov.hk/espps) अनलाईन  इलेक्रोगनक  आिेदन  फारम  पूरा  गना  र  पेश  गना  सक्दर्न, िा  कागज-आधाररत  आिेदन  फारम  ( SFO 
106B  िा  SFO 7B) भरेर  सबै  आिश्यक  सहयोगी  कागजातहरू  SFO लाई  गसधै  हुलाकद्वारा  पठाउन  सक्दर्न।्  आिेदकहरूले  आिेदन  पूरा  
गनुा  अगघ  घरपररिार  आिेदनमा  मागादशान  नोर्हरू  ध्यानपूिाक  पढ्नुपर्ा।  प्रत्येक  पररिारले  एउर्ा मात्र  आिेदन  पेश  गनुापर्ा।  एउरै्  

आिेदकबार्  धेरै  आिेदनहरू  र� गररनेर्।  आिेदन  प्रकक्रयाहरू  तल  विस्ततृ  रुपमा  र्न ् –   

(i)  प्रार्थगमक  तर्था  माध्यगमक  तहका  विद्यार्थीहरूको  वित्तीय  सहयोगको  आिेदनहरूमा लागू  हुने 

अनुमागनत  समय प्रकक्रयाहरू 

मे  2022  को  अन्त्यमा  िा  
सोभन्दा  अगाकड 

आिेदकहरूले  इलेक्रोगनक  आिेदन  फारम  पूरा  गना, सबै  आिश्यक कागजातहरूको  प्रगतगलवपहरू  अपलोड  

गना  र  यी  सबैलाई  अनलाइन  माफा त  पेश  गना  आिश्यक  र्, िा  पूरा  भररएको  कागज-आधाररत  आिेदन  फारम  

( यकद  लागू  हुन्र्  भने )  र  सम्बद्द  सहायक  कागजपत्रहरूको  प्रगतगलवपहरूका  सार्थमा  बुझाउन  उपलब्ध  

गराइएको  ठेगाना  भएको  िाम  प्रयोग  गरेर  हुलाक  माफा त  SFO लाई  पेश  गनुापर्ा। 
2021/22मा  विद्यालय  विद्यालय  पाठ्यपुस्तक  सहयोग  गररसकेका  आिेदकहरूका  लागग 

2022  जुलाईको   अजन्तम  

/अगस्तमा 
यकद  31 मे  2022 मा  िा  सोभन्दा  अगाकडसम्म  आिेदन  बुझाउने  आिेदकहरूले  सहायक  कागजपत्रहरूका  सार्थमा  सबै  जानकारी  उपलब्ध  

गराएका  र्न,् योग्यताका  मापदण्डहरू  पूरा गरेका  र्न ् र  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणा  गरेका  र्न ् भने  सन ् 2022 जलुाईको  अजन्तमगतर /अगस्र्मा  
SFO ले  योग्य  विद्यार्थीहरूलाई  अर्ोपे  माफा त  अस्र्थायी  विद्यालय  पाठ्यपसु्तक  सहयोग  र  योग्य  पररिारहरूलाई  इन्र्रनेर्  उपयोग  शुल्कको  
लागग  अनुदान  गनकासा  गनेर्  ।  SFO ले  जलुाईको  अजन्तम  /अगस्तमा  2022 को  िरपर आिेदकरूलाई  नगतजाको  सूचना#  पगन  जारी  गनेर्  

।  आयस्रोत  जााँचमा  उत्तीणा  हुन  नसक्ने,  SFO  द्वारा  तय  गररएको  अजन्तम  गमगतसम्म  आिश्यक  पूरक  जानकारी  उपलब्ध  गराउन  असफल  

हुने  िा  आफ्नो  आिेदनहरू  कफताा  गलने  पररिारहरूलाई  "अयोग्यताको  सूचना "  जारी  गररनेर्  ।  
2022  अक्र्ोबर  अजन्तम  /  

नोभेम्बरको  सुरुबार्  सुरु  

हुने 

अस्र्थायी  TA वितरण  गररसककएका  विद्यार्थीहरूका  लागग  2022/23  विद्यालय  िर्ाको  गनजम्त  पाठ्यपुस्तक  

अनुदान  दरहरू  उपलब्ध  भएपगर्  र  2022  अक्र्ोबर  अजन्तमगतर  /  नोभेम्बरको  सुरुबार्  बार्  विद्यार्थी-
आिेदकको  विद्यालयसम्बन्धी  जानकारी  EDB को  डार्ाबेससाँग  रुजु गराएपगर्  SFO ले  पुन:  कहसाब  गनरे्  र  

आिेदकहरू  कगत  अनुदान  रकम  प्राप्त  गना  योग्य  र्न ् भनेर  गनधाारण  गनेर्  र  आिेदकहरूलाई  बााँकी  
अनुदान  रकम  गनकासा  गनरे्  र  बढी  भुिानी  गररएको  िण्डमा  आिेदकहरूबार्  सो  रकम  कफताा  गलनेर्  । 

2021/22  मा  विद्यालय  पाठ्यपुस्तक  सहायता  वितरण  नगररएका  िा  2022/23  मा  P1 मा  अध्ययन  गरररहेका  बच्चाहरू  

भएका  आिेदकहरूका  लागग 

अगस्त  2022 यकद  31  मई  2022  मा  िा  सोभन्दा  अगाकडसम्म  आिेदन  बुझाउने  आिेदकहरूले  सहायक  कागजपत्रहरूका  
सार्थमा  सबै  आिश्यक  जानकारी उपलब्ध  गराएका  र्न ् भने  अगस्त  2022  बार्  सुरु  हुने  गरी  SFO  ले  योग्य  

आिेदकहरूलाई  "नगतजाको  सूचना "  #,  विद्यार्थी-आधाररत  योग्यता  प्रमाणपत्र  (EC )  र  " वित्तीय  सहयोग  

योजनाहरूका  लागग  मागागनदेशन नोर्हरू "  जारी  गनरे्  ।  आयस्रोत  जााँचमा  उत्तीणा  हुन  नसक्न,े  SFO  द्वारा  
तय  गररएको  अजन्तम  गमगतसम्म आिश्यक  पूरक  जानकारी  उपलब्ध  गराउन  असफल  हुने  िा  आफ्नो  
आिेदनहरू  कफताा  गलने  पररिारहरूलाई  "अयोग्यताको  सूचना "  जारी  गररनेर्  ।   

सेप्रे्म्बर  2022 ECs  प्राप्त  गने  आिेदकहरूले  व्यविगत  जानकारी  र  EC s  मा  पकहले  नै  वप्रन्र्  गररएको  योजना (हरू )  मा  आफूले  

रोजेको  योजना  (हरू )  लाई  ध्यानपिूाक  रुजु  गनुापर्ा  ।  आिेदकहरूले सो  EC s  हरूलाई  भरेर  आिेदन  प्रकक्रया  
अगाकड  बढाउन  विद्यालय  सुरु  भएको  एक  हप्ता  गभत्र  िा  EC s  हरू  जारी  गररएको  गमगतबार्  दईु  हप्ता  गभत्र  (यी  दईु  

मध्ये  जुन  पगर्  आउाँर् )  बच्चाहरू  अध्ययन  गने  विद्यालयलाई  कफताा  गनुापर्ा  ।  विद्यालयहरूले  विद्यार्थी-
आिेदकहरूको  जस्र्थगत  तर्था  उपजस्र्थगतलाई  प्रमाजणत  गनेर्न ् र  त्यसपगर्  सो ECs  हरूलाई  SFO  समक्ष  पठाउनेर्न ् 
।  सामान्यतया  SFO  ले  अजन्तम कदनपगर्  बुझाइएका  कुनै  पगन  EC s  हरूलाई  स्िीकार  गने  रै्न  । 
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2022  अक्र्ोबरको  
अजन्तममा  /  नोभेम्बरको  
सरुुबार्  बार्   िा  त्यसपगर् 

कफताा  गररएका  ECs  हरूलाई  रुजु  गरेपश्चात,् SFO  ले  आिेदन  कदएर  सम्बजन्धत  योजनाहरूका लागग  

योग्य  ठहर  भएका  विद्यार्थीहरूलाई  अर्ोपे  माफा त  वित्तीय  सहयोग  गनकासा  गनेर्  ।  

# 2022/23  मा  पूिा-प्रार्थगमक  तहका  विद्यार्थीहरूका  लागग  वित्तीय सहयोगको  लागग  एउरै्  समयमा  आिेदन  कदने  बच्चाहरू  भएका  
आिदेकहरूका  लागग,  SFO  ले  योग्य  पररिारहरूलाई  SC  सकहत  "नगतजाको  सूचना "  जारी  गनरे्  ।  वििरणको  लागग,  कृपया  पूिा-
प्रार्थगमक  तहका  विद्यार्थीहरूको वित्तीय  सहयोगमा  लागू  हुने आिेदनका  प्रकक्रयाहरू  हेनुाहोस ् ।  

(ii)  पूिा-प्रार्थगमक  तहका  विद्यार्थीहरूको  वित्तीय  सहयोगको  आिेदनहरूमा  लागू  हु ने 

अनुमागनत  समय प्रकक्रयाहरू 

2021/22-प्रार्थगमक  विद्यार्थीहरूका  लागग  मात्र  ( विद्यालय  िर्ा  2022/23  मा  अध्ययन  गने  विद्यार्थीहरूलाई 

यसमा  नसमेकर्ने )  वित्तीय सहयोग  वितरण  गररएका  आिेदकहरूका  लागग 

जनू  2022  मा  िा  
सो  मकहनाको  

अन्त्यभन्दा  अगाकड 

आिेदकहरूले  इलेक्रोगनक आिेदन  फारम  पूरा  गना, सबै  आिश्यक  कागजातहरूको  
प्रगतगलवपहरू  अपलोड  गना  र  यी  सबैलाई  अनलाइन  माफा त  पेश  गना  आिश्यक  र्, िा  पूरा  
भररएको  कागज-आधाररत  आिेदन  फारमको  सार्थ  " सामाजजक  आिश्यकताहरू"  मूल्याङ्कन  

फारम  (यकद  लागू  हुन्र्  भने)  र  सान्दगभाक  समर्थानका  प्रगतगलवपहरू  उपलब्ध  गराइएको  ठेगाना  
भएको  िाम  प्रयोग  गरेर  हुलाक  माफा त  SFO लाई  पेश  गनुापर्ा। 

अगस्त  2022  िा  
त्यसपगर् 

यकद  30  जून  2022  मा  िा सोभन्दा  अगाकडसम्म  आिेदन  बुझाउने  आिेदकहरूले सहयोगी  
कागजपत्रहरूका  सार्थमा  सबै  आिश्यक  जानकारी  उपलब्ध  गराएमा  अगस्त  2022  बार्  सुरु  

हुने  गरी  SFO  ले  योग्य  आिेदकहरूलाई  विद्यार्थी-आधाररत  विद्यालय  प्रमाणपत्र  (SC )  सकहत  

"नगतजाको  सूचना "  जारी गनेर्  ।  

सम्बद्द  SC  को  आिश्यकता  2022/23 विद्यालय  िर्ामा अको  विद्यालयमा  स्र्थानान्तरण  भएर  

जाने,  पकहले  नै  र्ावपएका  भन्दा  फरक  कक्षा  र  सत्र  भएका  र  वप्र-प्रार्थगमकको  लागग  पकहलो  
पर्क  वित्तीय  सहयोगको  लागग  आिेदन  गरेका  विद्यार्थी-आिेदकहरूलाई  मात्र  लागू  र्  ।  यस्ता  
मागमलाहरूमा,  आिेदकहरूले  SC  लाई  2022/23  मा  अध्ययनरत  विद्यालयमा  31  अगस्र्  

2022 िा  SC  जारी  गररएको गमगतबार्  दईु  हप्ता  गभत्र  (जुन  पगर्  हुन्र् )  मा  प्रोसेगसङको  लागग  

अगनिाया  रूपमा  पेश  गनुापर्ा।। 
2021/22  मा  वप्र-प्रार्थगमक  विद्यार्थीहरूका  लागग  वित्तीय  सहयोग  वितरण  नगररएका  आिेदकहरूका  लागग 
जुलाई  2022  िा  

त्यसपगर् 
SFO  ले  विद्यालयमाफा त  सम्बजन्धत  आिेदकहरूलाई  SC  सकहत  " विद्यार्थी  वित्तीय सहयोग  

योजनाहरूका  लागग  घरेलु  आिेदन  फारम "  वितरण  गनरे्  र  1 अगस्त  2022  बार्  आिेदनहरू  

गलन  सुरु  गनेर्  ।  पूरा  भररएका  कागजमा-आधाररत  आिेदन  फारमहरूलाई  आिेदकहरूले  

सकेसम्म  चााँडो  हुलाकद्वारा, िा  इलेक्रोगनक  फारम  अनलाइन  बुझाउनपुनरे्  सोझ ैSFO  लाई  

पठाउनपुनरे्  र  प्रोसेगसङको लागग  SC  लाई  िर्ा  2022/23 मा  अध्ययनरत  विद्यालयमा  31  

अगस्त  2022  भन्दा  अगाकड  बुझाउनुपनरे्  ।  
नोर्हरू: 
(i) हाल  व्यापक  सामाजजक  सुरक्षा  सहयोग  (CSSA )  प्राप्त  गरररहेका  पररिारहरूमा  प्रार्थगमक  र  माध्यगमक  विद्यालय  

िा  ककन्डरगार्ान  र  सोभन्दा मुगनका  अन्य  कक्षा  तहहरूमा  अध्ययनरत  बालबागलकाहरू  र्न ् भने  2022/23 
विद्यालय  िर्ाको  लागग  उनीहरूको  विद्यालयको  गशक्षा  शुल्कमा  रु्र्,  परीक्षा  शलु्क,पाठ्यपुस्तक  तर्था  
स्रे्शनरीहरूको  िचा,  यातायात  िचा,  घरमा  इन्र्रनेर् उपयोग  शुल्क,  आकदको  लागग  विद्यालयको  सहयोग  प्राप्त  
गना  उनीहरूले  सोझै  SWD मा  आिेदन  बुझाउनुपर्ा  ।  उनीहरूले  SFO  मा  आिेदन  बुझाउनुपने  रै्न  ।  

(ii) यकद आिेदकले  2022/23 को लागग अनलाइन “विद्यार्थी वित्तीय सहयोग योजनाको लागग इलेक्रोगनक घरेलू आिेदन 
फारम” बुझाएको भएमा, उनीहरूले  SFO  लाई रु्ट्रै् कागजमा-आधाररत आिेदन फारम बुझाउनु पदैन  ।  

  

 

����� सामान्य  पररवस्र्थवतहरूमा  ( पूिा-प्रार्थवमकका  विद्यार्थीहरूलाई  वित्तीय  सहयोग  बाहके ) ,  1  माचट  ����  मा  
िा  त्यसपवर्  बुझाइएका  कुनै  पवर्न  " विद्यार्थीहरूको  लावग  आर्र्थटक  सहयोग  योजनाहरूको  लावग  घरेलु  
आिदेन  फारम "  लाई  ���  ले  स्िीकार  गने  रै्न  ।  हरेक  वित्तीय  सहयोग  योजनाको  लावग  आिेदन  
बझुाउने  अवन्तम  वमवत  तलको  तावलकामा  सूचीबद्ध  गररएको  र्  –  

वित्तीय  सहयोग  योजनाहरू� आिेदन  बुझाउने  अवन्तम  वमवत�
ककन्डरगार्टन  तर्था  बाल  स्याहार  

केन्र  वशक्षण  शुल्क  रू्र्  

( ���� )  योजना�

आिदेकहरूले  ������� विद्यालय  िर्टमा  कक्षाहरूमा  अध्ययन  
सक्काउनभुन्दा  अगावडको  वमवत िा  ��  अगस्त  ����  भन्दा  कढलो  नहुने  वमवत  
मध्ये  जुन  वमवत  अवघल्लो  हुन्र्  सो  वमवत  बमोवजम  आफ्नो  आिदेनलाई  ���  
लाई  बुझाउनपुर्ट  ।  अन्यर्था,  उनीहरूले  आयस्रोत  जााँच  (me a n s  t e s t )  उत्तीणट  
गनट  सके्न  र  योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउने  भए  तापवन  शुल्क  रु्र्  सामान्यतया  
वनकासा  हुने  रै्न  ।  आिेदकहरूले  आिेदन  फारम  बझुाउने  मवहना  िा  
विद्यार्थी-आिदेकहरूलाई  ककन्डरगार्ेन/बाल  स्याहार  केन्रमा  भनाट  गररएको  
मवहना  मध्ये  जुन  मवहना  पवर्  आउाँर्  त्यही  मवहनाबार् वशक्षा  शुल्कमा  रु्र्  
लागू  हुन्र्  । �

ककन्डरगार्टन  विद्यार्थीहरू   

( �������� )  का  विद्यालयसाँग  

सम्बवन्धत  िचटहरूका  लावग  

अनदुान�

आिदेकहरूले  �������  विद्यालय  िर्टमा  कक्षाहरूमा  अध्ययन  पुिा  हुनुभन्दा  
अगावडको  वमवत  िा  ��  अगस्त  ����  भन्दा  कढलो  नहुने  गरि  मध्ये  जुन  वमवत  अवघल्लो  
हुन्र्  सो  वमवत  बमोवजम  आफ्नो  आिेदनलाई  ���  लाई  बुझाउनपुर्ट  ।  अन्यर्था,  
उनीहरूले  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणट  गनट  सके्न  र  योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउने  भए  
तापवन  ��������  सामान्यतया  वितरण  गररने  रै्न  । �

विद्यालय  पाठ्यपसु्तक  सहयोग   

( �� )  योजना�

आिदेकहरूले  आफ्नो  आिेदन  ��  अक्रु्बर  ����  भन्दा  कढलो  नहुने  गरर  ���  लाई  बुझाउनपुर्ट  
।  अन्यर्था,  उनीहरूले  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणट  गनट  सके्न  र  योग्यताको मापदण्ड  पुर् याउने  भए  
तापवन  विद्यालय  पाठ्यपसु्तक  सहयोग  सामान्यतया  वनकासा  हुने  रै्न  । �

विद्यार्थी  यात्रा  अनुदान  (��� )  

योजना�

1 नोभमे्बर  ����  मा  िा त्यसपवर्  आफ्नो  आिेदन फारम  बुझाउने  र  
आयसे्रोत  जााँच  पास  गने  र  योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउने  आिेदकहरूको  
सम्बन्धमा,  योग्य  विद्यार्थी-आिदेकहरूलाई  विद्यार्थी  यात्रा  अनुदान  (यकद  
लागू  हुने  भएमा )  भुक्त्तान गने  कायट  हरेक  मावमलाहरूको  पररवस्र्थवतहरूको  
आधारमा,  आिेदन  प्राप्त भएको  वमवतबार्  िा विद्यार्थी-आिदेकलाई  
विद्यालयमा  भनाट  गरेको  वमवतबार्  (िा  पवहले  ����  प्राप्त  गरररहकेा  
विद्यार्थीहरूको  लावग  �����प्राप्त  हुन  बन्द  भएको  वमवतबार् )  सुरु  गररनेर्  । �

इन्र्रनरे्  उपयोग  शुल्कको  

लावग  अनुदान  योजना  (��� ) �

1 फेब्रअुरी  ����  (अर्थाटत्  �������  स्कूल  िर्टको  उत्तराधटमा )   त्यसपवर्  आफ्नो  आिदेन  
फारम  बुझाउने  आिेदकहरूको  सम्बन्धमा,  यकद  आिेदकहरू  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणट  गनट  र  
योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउन  सके्न  योग्य  आिेदकहरूलाई  SIA को आंवशक  भुिानी  गररन  
सक्र्  । �

���� SFO  ले  आिेदनहरू  प्राप्त  भएको  जानकारी  आिेदकको  हङकङको  मोबाइल  फोन  नम्बरमा  SMS  पठाएर  िा  वलवित  
रूपमा  (हङकङको  मोबाइल फोन  नम्बर  उपलब्ध  गराउन  असमर्थट  आिेदकहरूलाई लागू  हुने )  कदनेर्  ।  यकद  
आिेदकहरूले  आिेदन  फारम  बुझाएको  20 कायट  कदन  वभत्रमा SFO  बार्  SMS  िा  वलवित रूपमा  आिेदन  प्राप्त  गरेको  
जानकारी  प्राप्त  नगरेमा  गलत डेवलभरी  भएको  िा  डेवलभरी  नै  नभएको  कारणले  आिेदन  प्रकक्रयामा  कढलाइ  हुन  
नकदनका  लावग SFO  ले  आिेदन  प्राप्त  गरेको  र्  कक  रै्न  भनेर  जााँच्न  कृपया  SFO  को  सोधपुर्को  हर्लाइन  (2802 
2345 )  मा  फोन  गनुटहोस्  ।  

��� यभद मलूयांकनको अवभध �� अभप्रल 202� देभि 3� मार्फ 2022 सम्म� पभछ� आवेदकको पाररवाररक भववरण �जस्तै 
पाररवाररक संरर्ना� भवत्तीय भस्िभत� आभद� मा पयाफप्त पररवतफन िएमा� आवेदक हामीलाई प्रासंभगक समिफन 
दस्तावेजसँगै भलभित रूपमा सुभर्त गराउन सक्ट्छन्  । SFO ले प्रत्येक मामभ लालाई आफ्नो व्यभिगत योग्यता अनसुार 
भवर्ार गनेछ  ।  

आयस्रोत  जााँच  तर्था  सहयोगका  तहहरू  �

��� विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  र  यसको  सहयोग  तहको  लावग  पररिारको  योग्यता  वनधाटरण  गनट  SFO  ले  "समायोवजत  पाररिाररक  
आय "  ( AFI )  पद्धवतको  प्रयोग  गनेर्  ।  यसको  सूत्र  यस्तो  र्  :   

AFI = पररिारको  कुल  िार्र्टक  आय 
पररिारको  सदस्य  सङ््या  +  (1 )   

  

 

(ii) पररिारको  कुल  िावर्ाक  आयमा  आिेदक  र  उनको  पगत/पत्नीको  िावर्ाक  आय;  यकद  हुने  लागू  भएमा  पररिारसाँगै  
बसोबास  गने  अवििाकहत  बच्चा/बच्चाहरूको  िावर्ाक  आयको  30%;  यकद  लागू  हुने  भएमा  आफन्त/सार्थीहरूले  गरेका  
आगर्थाक  योगदानहरू  पर्ान  । 

(iii)  सामान्यतया  पररिारका  सदस्यहरू  भन्नाले  आिेदक,  उनको  पगत/पत्नी,  पररिारसाँगै बसोबास  गने  अवििाकहत  
बच्चा/बच्चाहरू  र  आिेदक  िा  उनको  पगत/पत्नीले  सहारा  प्रदान  गरररहेका  आगित  अगभभािक (हरू )  लाई  बुजझन्र् ।  

(iv)  2 देजि  3  जनासम्म  सदस्यहरू  भएका  एकल-अगभभािक  भएका  पररिारहरूको  सम्बन्धमा,  AFI  सूत्रको  भाजक  
" प्लस  1  फ्याक्र्र "  बढेर  2 हु नेर्  ।  

(v)  2022/23  विद्यालय  िर्ामा  सहयोगका  विगभन्न  तहहरूका  लागग  योग्यताको  मापदण्डहरू  तलको  तागलकामा  सूचीबद्द  
गररएको  र्  ।  कृपया  AFI  भनेको  पररिारको  औसत  आय  होइन  भन्ने  कुरा  ध्यानमा  राख्नुहोस ् ।  

अनुदानको  गनकासा 

 प्रार्थगमक  तर्था  माध्यगमक  विद्यार्थीहरूको  वित्तीय  सहयोगको  लागग,  SFO  ले  योग्य  आिदेकहरूलाई  अर्ोपे  माफा त  वित्तीय  सहयोग  

वितरण  गनरे्  ।  (नोर्:  सामान्यतया  योग्य  आिेदकहरूलाई  TA तर्था  SIA को  अस्र्थायी  रकम  जुलाई/अगस्तको  अन्त्य  गतरबार्  

वितरण  गररन्र्  तर  STS भने  अक्र्ोबर  गतर/   नोभमे्बरको  सरुूबार्  बार्  मात्र  गनकासा  गररन्र्  ।  नयााँ  आिदेकहरूलाई  सामान्यतया  
अक्र्ोबरमा  िा  अक्र्ोबर  पगर् मात्र/  नोभेम्बरको  सुरुबार्  बार्  अनुदान  रकम  वितरण  गररनेर्  । )  

 वप्र-प्रार्थगमक  विद्यार्थीहरूका  लागग,  शलु्क  रु्र्  रकमको  नगतजाको  सूचना  जारी  भएको  10 काया  कदन  गभत्रमा  गशक्षा  शुल्क  रु्र्को  लागग  स्िीकृत  

रकम  रेजरीले  सोझै  ककन्डरगार्ान/बाल  स्याहार  केन्रहरूलाई  भुक्त्तान गनेर्  ।  त्यसपगर्  ककन्डरगार्ान/बाल  स्याहार  केन्रहरूले  आिेदकहरूलाई  

भुिानी  गने  व्यिस्र्था  गमलाउनेर्  ।  ककन्डरगारे्न  विद्यार्थीहरूका  लागग  विद्यालय-सम्बजन्धत  िचाहरूको  लागग  अनुदान  योग्य  आिेदकहरूलाई  

स्ित:  भुिानीद्वारा  वितरण  गररनेर्।  (नोर्:  सेप्रे्म्बर  2022 को  अन्त्यगतरबार्  सुरु  गदै  SFO ले  योग्य  आिेदकहरूको  शुल्क  रु्र्  सम्बजन्धत  

विद्यालयमाफा त  र  ककन्डरगार्ान  विद्यार्थीहरूका  लागग  विद्यालयसम्बन्धी  िचाहरूका  लागग  अनुदान  योग्य  आिेदकहरूका  बैंक  िातामा  अर्ोपे 

माफा त  िण्ड-िण्ड  गरेर  वितरण  गनेर्  ।  

सोधपुर् 
 

 वित्तीय  सहयता  योजनाहरू तर्था  आिेदन  प्रकक्रयासाँग सम्बजन्धत  सोधपरु्को  लागग,  कृपया  हाम्रो  24  घण्रे्  
सोधपुर्  हर्लाइन  2802 2345  मा  फोन  गनुाहोस ् ।  हर्लाइनमा  फोन  गदाा  यकद  आिेदकहरूले  8  िर्ा  
भार्ाहरू  चाइगनज  र  अंगे्रजी  बाहेक  (बाहासा  इन्डोनेगसया,  कहन्दी,  नेपाली,  पञ्जाबी,  र्ागालोग,  र्थाई,  उदुा  र  
गभयतनामी  समेत )  मा  आिेदन  सम्बन्धी  सोधपरु्  गना  चाहेमा  कृपया  रे्गलफोन  लाइनमा  सम्पका  स्र्थावपत  
भइसकेपगर्  '4 '  नम्बरलाई  गर्थचेर  'अन्य  भार्ाहरू'  को  विकल्प  चयन  गनुाहोस ् ।  िैकजल्पक  रूपमा, 
आिेदकहरूले  र्थप  जानकारीको  लागग  कायारत  पररिार  र  विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  एजेन्सीको  िेबसाइर् 
( www.wfsfaa.gov.hk) मा  जान  सक्र्न।् 

 आिेदकहरूलाई  अङ्गे्रजी  तर्था  8 अन्य  भार्ाहरूमा  अनिुाद  तर्था  दोभारे्  सेिाको  आिश्यक  भएमा  त्यसको  
लागग  अल्पसं् यक जागत गनिासीहरूको  सकहष्णुता  र  अगभिवृद्द  केन्र  ( CHEER)  लाई  फोनबार्  सम्पका  
गना  सककन्र्  ।  CHEER को  हर्लाइन  नम्बरहरू तल  सूचीबद्द  गररएका  र्न ् - 
बाहासा  इन्डोनेगसया  (3755 6811 );  कहन्दी  (3755 6877 );  नेपाली  (3755 6822 );  पञ्जाबी  (3755 6844 );  
र्ागालोग  ( 3755 6855 ); र्थाई  ( 3755 6866 )  उदुा  ( 3755 6833 ),  र  गभयतनामी  ( 3755 6888 )  ।  
CHEER का  सेिाहरूको  विस्ततृ  वििरणहरूका  लागग  आिेदकहरू  यसको  गृहपषृ्ट  
( h t t p ://www.hk c s . o r g / e n / s e r v i c e s / c h e e r )  मा  पगन  जान  सक्र्न ् ।  

*2022�23  विद्यालय  िर्टमा  3-सदस्यीय  तर्था  4-सदस्यीय  पररिारहरूको  सम्बन्धमा,  पूणट सहयोग  तहको  लावग AFI  
सीमा  क्रमश:  �51,523  तर्था  �47,402  रहेको  र्  ।  एकल-अभििावक  िएको  2-सदस्यीय  तर्था  3-सदस्यीय  
पररिारहरूको  सम्बन्धमा,  पूणट सहयोग  तहको  लावग  AFI  सीमा  वनधाटरण  गनट  र  AFI  को  वहसाब  गनटका  लावग  
उनीहरूलाई  क्रमश:  3-सदस्यीय  तर्था  4-सदस्यीय  पररिारहरूको  रूपमा  मावननेर्  ।  

#  वप्र-प्रार्थवमक  विद्यार्थीहरूलाई  वित्तीय  सहायताको  लावग� यकद  पररिारको  AFI �42,560 र �52,133 को  बीचमा  र्  
भने  सहयोगको  तह  3/4  ( 75%)  हुन्र्� र  यकद  AFI �52,134 तर्था  �82,295 को  बीचमा र्  भने  सहायताको  स्तर  
आधा  रु्र्  ( 50%)  हुन्र्  ।  

�������  विद्यालय  िर्ट  -  �
���   समूहहरू  (��  $ )  �

सहयोगको  तह�

0 – $42,559 परुा  ( 100%)  *  
42,560 – 82,295 # आधा  ( 50% )  

> 82,295 अयोग्य   
( योग्य  नभएका  आिेदनहरू)  
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2022  अक्र्ोबरको  
अजन्तममा  /  नोभेम्बरको  
सरुुबार्  बार्   िा  त्यसपगर् 

कफताा  गररएका  ECs  हरूलाई  रुजु  गरेपश्चात,् SFO  ले  आिेदन  कदएर  सम्बजन्धत  योजनाहरूका लागग  

योग्य  ठहर  भएका  विद्यार्थीहरूलाई  अर्ोपे  माफा त  वित्तीय  सहयोग  गनकासा  गनेर्  ।  

# 2022/23  मा  पूिा-प्रार्थगमक  तहका  विद्यार्थीहरूका  लागग  वित्तीय सहयोगको  लागग  एउरै्  समयमा  आिेदन  कदने  बच्चाहरू  भएका  
आिदेकहरूका  लागग,  SFO  ले  योग्य  पररिारहरूलाई  SC  सकहत  "नगतजाको  सूचना "  जारी  गनरे्  ।  वििरणको  लागग,  कृपया  पूिा-
प्रार्थगमक  तहका  विद्यार्थीहरूको वित्तीय  सहयोगमा  लागू  हुने आिेदनका  प्रकक्रयाहरू  हेनुाहोस ् ।  

(ii)  पूिा-प्रार्थगमक  तहका  विद्यार्थीहरूको  वित्तीय  सहयोगको  आिेदनहरूमा  लागू  हु ने 

अनुमागनत  समय प्रकक्रयाहरू 

2021/22-प्रार्थगमक  विद्यार्थीहरूका  लागग  मात्र  ( विद्यालय  िर्ा  2022/23  मा  अध्ययन  गने  विद्यार्थीहरूलाई 

यसमा  नसमेकर्ने )  वित्तीय सहयोग  वितरण  गररएका  आिेदकहरूका  लागग 

जनू  2022  मा  िा  
सो  मकहनाको  

अन्त्यभन्दा  अगाकड 

आिेदकहरूले  इलेक्रोगनक आिेदन  फारम  पूरा  गना, सबै  आिश्यक  कागजातहरूको  
प्रगतगलवपहरू  अपलोड  गना  र  यी  सबैलाई  अनलाइन  माफा त  पेश  गना  आिश्यक  र्, िा  पूरा  
भररएको  कागज-आधाररत  आिेदन  फारमको  सार्थ  " सामाजजक  आिश्यकताहरू"  मूल्याङ्कन  

फारम  (यकद  लागू  हुन्र्  भने)  र  सान्दगभाक  समर्थानका  प्रगतगलवपहरू  उपलब्ध  गराइएको  ठेगाना  
भएको  िाम  प्रयोग  गरेर  हुलाक  माफा त  SFO लाई  पेश  गनुापर्ा। 

अगस्त  2022  िा  
त्यसपगर् 

यकद  30  जून  2022  मा  िा सोभन्दा  अगाकडसम्म  आिेदन  बुझाउने  आिेदकहरूले सहयोगी  
कागजपत्रहरूका  सार्थमा  सबै  आिश्यक  जानकारी  उपलब्ध  गराएमा  अगस्त  2022  बार्  सुरु  

हुने  गरी  SFO  ले  योग्य  आिेदकहरूलाई  विद्यार्थी-आधाररत  विद्यालय  प्रमाणपत्र  (SC )  सकहत  

"नगतजाको  सूचना "  जारी गनेर्  ।  

सम्बद्द  SC  को  आिश्यकता  2022/23 विद्यालय  िर्ामा अको  विद्यालयमा  स्र्थानान्तरण  भएर  

जाने,  पकहले  नै  र्ावपएका  भन्दा  फरक  कक्षा  र  सत्र  भएका  र  वप्र-प्रार्थगमकको  लागग  पकहलो  
पर्क  वित्तीय  सहयोगको  लागग  आिेदन  गरेका  विद्यार्थी-आिेदकहरूलाई  मात्र  लागू  र्  ।  यस्ता  
मागमलाहरूमा,  आिेदकहरूले  SC  लाई  2022/23  मा  अध्ययनरत  विद्यालयमा  31  अगस्र्  

2022 िा  SC  जारी  गररएको गमगतबार्  दईु  हप्ता  गभत्र  (जुन  पगर्  हुन्र् )  मा  प्रोसेगसङको  लागग  

अगनिाया  रूपमा  पेश  गनुापर्ा।। 
2021/22  मा  वप्र-प्रार्थगमक  विद्यार्थीहरूका  लागग  वित्तीय  सहयोग  वितरण  नगररएका  आिेदकहरूका  लागग 
जुलाई  2022  िा  

त्यसपगर् 
SFO  ले  विद्यालयमाफा त  सम्बजन्धत  आिेदकहरूलाई  SC  सकहत  " विद्यार्थी  वित्तीय सहयोग  

योजनाहरूका  लागग  घरेलु  आिेदन  फारम "  वितरण  गनरे्  र  1 अगस्त  2022  बार्  आिेदनहरू  

गलन  सुरु  गनेर्  ।  पूरा  भररएका  कागजमा-आधाररत  आिेदन  फारमहरूलाई  आिेदकहरूले  

सकेसम्म  चााँडो  हुलाकद्वारा, िा  इलेक्रोगनक  फारम  अनलाइन  बुझाउनपुनरे्  सोझ ैSFO  लाई  

पठाउनपुनरे्  र  प्रोसेगसङको लागग  SC  लाई  िर्ा  2022/23 मा  अध्ययनरत  विद्यालयमा  31  

अगस्त  2022  भन्दा  अगाकड  बुझाउनुपनरे्  ।  
नोर्हरू: 
(i) हाल  व्यापक  सामाजजक  सुरक्षा  सहयोग  (CSSA )  प्राप्त  गरररहेका  पररिारहरूमा  प्रार्थगमक  र  माध्यगमक  विद्यालय  

िा  ककन्डरगार्ान  र  सोभन्दा मुगनका  अन्य  कक्षा  तहहरूमा  अध्ययनरत  बालबागलकाहरू  र्न ् भने  2022/23 
विद्यालय  िर्ाको  लागग  उनीहरूको  विद्यालयको  गशक्षा  शुल्कमा  रु्र्,  परीक्षा  शलु्क,पाठ्यपुस्तक  तर्था  
स्रे्शनरीहरूको  िचा,  यातायात  िचा,  घरमा  इन्र्रनेर् उपयोग  शुल्क,  आकदको  लागग  विद्यालयको  सहयोग  प्राप्त  
गना  उनीहरूले  सोझै  SWD मा  आिेदन  बुझाउनुपर्ा  ।  उनीहरूले  SFO  मा  आिेदन  बुझाउनुपने  रै्न  ।  

(ii) यकद आिेदकले  2022/23 को लागग अनलाइन “विद्यार्थी वित्तीय सहयोग योजनाको लागग इलेक्रोगनक घरेलू आिेदन 
फारम” बुझाएको भएमा, उनीहरूले  SFO  लाई रु्ट्रै् कागजमा-आधाररत आिेदन फारम बुझाउनु पदैन  ।  

  

 

����� सामान्य  पररवस्र्थवतहरूमा  ( पूिा-प्रार्थवमकका  विद्यार्थीहरूलाई  वित्तीय  सहयोग  बाहके ) ,  1  माचट  ����  मा  
िा  त्यसपवर्  बुझाइएका  कुनै  पवर्न  " विद्यार्थीहरूको  लावग  आर्र्थटक  सहयोग  योजनाहरूको  लावग  घरेलु  
आिदेन  फारम "  लाई  ���  ले  स्िीकार  गने  रै्न  ।  हरेक  वित्तीय  सहयोग  योजनाको  लावग  आिेदन  
बझुाउने  अवन्तम  वमवत  तलको  तावलकामा  सूचीबद्ध  गररएको  र्  –  

वित्तीय  सहयोग  योजनाहरू� आिेदन  बुझाउने  अवन्तम  वमवत�
ककन्डरगार्टन  तर्था  बाल  स्याहार  

केन्र  वशक्षण  शुल्क  रू्र्  

( ���� )  योजना�

आिदेकहरूले  ������� विद्यालय  िर्टमा  कक्षाहरूमा  अध्ययन  
सक्काउनभुन्दा  अगावडको  वमवत िा  ��  अगस्त  ����  भन्दा  कढलो  नहुने  वमवत  
मध्ये  जुन  वमवत  अवघल्लो  हुन्र्  सो  वमवत  बमोवजम  आफ्नो  आिदेनलाई  ���  
लाई  बुझाउनपुर्ट  ।  अन्यर्था,  उनीहरूले  आयस्रोत  जााँच  (me a n s  t e s t )  उत्तीणट  
गनट  सके्न  र  योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउने  भए  तापवन  शुल्क  रु्र्  सामान्यतया  
वनकासा  हुने  रै्न  ।  आिेदकहरूले  आिेदन  फारम  बझुाउने  मवहना  िा  
विद्यार्थी-आिदेकहरूलाई  ककन्डरगारे्न/बाल  स्याहार  केन्रमा  भनाट  गररएको  
मवहना  मध्ये  जुन  मवहना  पवर्  आउाँर्  त्यही  मवहनाबार् वशक्षा  शुल्कमा  रु्र्  
लागू  हुन्र्  । �

ककन्डरगार्टन  विद्यार्थीहरू   

( �������� )  का  विद्यालयसाँग  

सम्बवन्धत  िचटहरूका  लावग  

अनदुान�

आिदेकहरूले  �������  विद्यालय  िर्टमा  कक्षाहरूमा  अध्ययन  पुिा  हुनुभन्दा  
अगावडको  वमवत  िा  ��  अगस्त  ����  भन्दा  कढलो  नहुने  गरि  मध्ये  जुन  वमवत  अवघल्लो  
हुन्र्  सो  वमवत  बमोवजम  आफ्नो  आिेदनलाई  ���  लाई  बुझाउनपुर्ट  ।  अन्यर्था,  
उनीहरूले  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणट  गनट  सके्न  र  योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउने  भए  
तापवन  ��������  सामान्यतया  वितरण  गररने  रै्न  । �

विद्यालय  पाठ्यपसु्तक  सहयोग   

( �� )  योजना�

आिदेकहरूले  आफ्नो  आिेदन  ��  अक्रु्बर  ����  भन्दा  कढलो  नहुने  गरर  ���  लाई  बुझाउनपुर्ट  
।  अन्यर्था,  उनीहरूले  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणट  गनट  सके्न  र  योग्यताको मापदण्ड  पुर् याउने  भए  
तापवन  विद्यालय  पाठ्यपसु्तक  सहयोग  सामान्यतया  वनकासा  हुने  रै्न  । �

विद्यार्थी  यात्रा  अनुदान  (��� )  

योजना�

1 नोभमे्बर  ����  मा  िा त्यसपवर्  आफ्नो  आिेदन फारम  बुझाउने  र  
आयसे्रोत  जााँच  पास  गने  र  योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउने  आिेदकहरूको  
सम्बन्धमा,  योग्य  विद्यार्थी-आिदेकहरूलाई  विद्यार्थी  यात्रा  अनुदान  (यकद  
लागू  हुने  भएमा )  भुक्त्तान गने  कायट  हरेक  मावमलाहरूको  पररवस्र्थवतहरूको  
आधारमा,  आिेदन  प्राप्त भएको  वमवतबार्  िा विद्यार्थी-आिदेकलाई  
विद्यालयमा  भनाट  गरेको  वमवतबार्  (िा  पवहले  ����  प्राप्त  गरररहकेा  
विद्यार्थीहरूको  लावग  �����प्राप्त  हुन  बन्द  भएको  वमवतबार् )  सुरु  गररनेर्  । �

इन्र्रनरे्  उपयोग  शुल्कको  

लावग  अनुदान  योजना  (��� ) �

1 फेब्रअुरी  ����  (अर्थाटत्  �������  स्कूल  िर्टको  उत्तराधटमा )   त्यसपवर्  आफ्नो  आिदेन  
फारम  बुझाउने  आिेदकहरूको  सम्बन्धमा,  यकद  आिेदकहरू  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणट  गनट  र  
योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउन  सके्न  योग्य  आिेदकहरूलाई  SIA को आंवशक  भुिानी  गररन  
सक्र्  । �

���� SFO  ले  आिेदनहरू  प्राप्त  भएको  जानकारी  आिेदकको  हङकङको  मोबाइल  फोन  नम्बरमा  SMS  पठाएर  िा  वलवित  
रूपमा  (हङकङको  मोबाइल फोन  नम्बर  उपलब्ध  गराउन  असमर्थट  आिेदकहरूलाई लागू  हुने )  कदनेर्  ।  यकद  
आिेदकहरूले  आिेदन  फारम  बुझाएको  20 कायट  कदन  वभत्रमा SFO  बार्  SMS  िा  वलवित रूपमा  आिेदन  प्राप्त  गरेको  
जानकारी  प्राप्त  नगरेमा  गलत डेवलभरी  भएको  िा  डेवलभरी  नै  नभएको  कारणले  आिेदन  प्रकक्रयामा  कढलाइ  हुन  
नकदनका  लावग SFO  ले  आिेदन  प्राप्त  गरेको  र्  कक  रै्न  भनेर  जााँच्न  कृपया  SFO  को  सोधपुर्को  हर्लाइन  (2802 
2345 )  मा  फोन  गनुटहोस्  ।  

��� यभद मलूयांकनको अवभध �� अभप्रल 202� देभि 3� मार्फ 2022 सम्म� पभछ� आवेदकको पाररवाररक भववरण �जस्तै 
पाररवाररक संरर्ना� भवत्तीय भस्िभत� आभद� मा पयाफप्त पररवतफन िएमा� आवेदक हामीलाई प्रासंभगक समिफन 
दस्तावेजसँगै भलभित रूपमा सुभर्त गराउन सक्ट्छन्  । SFO ले प्रत्येक मामभ लालाई आफ्नो व्यभिगत योग्यता अनसुार 
भवर्ार गनेछ  ।  

आयस्रोत  जााँच  तर्था  सहयोगका  तहहरू  �

��� विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  र  यसको  सहयोग  तहको  लावग  पररिारको  योग्यता  वनधाटरण  गनट  SFO  ले  "समायोवजत  पाररिाररक  
आय "  ( AFI )  पद्धवतको  प्रयोग  गनेर्  ।  यसको  सूत्र  यस्तो  र्  :   

AFI = पररिारको  कुल  िार्र्टक  आय 
पररिारको  सदस्य  सङ््या  +  (1 )   

  

 

(ii) पररिारको  कुल  िावर्ाक  आयमा  आिेदक  र  उनको  पगत/पत्नीको  िावर्ाक  आय;  यकद  हुने  लागू  भएमा  पररिारसाँगै  
बसोबास  गने  अवििाकहत  बच्चा/बच्चाहरूको  िावर्ाक  आयको  30%;  यकद  लागू  हुने  भएमा  आफन्त/सार्थीहरूले  गरेका  
आगर्थाक  योगदानहरू  पर्ान  । 

(iii)  सामान्यतया  पररिारका  सदस्यहरू  भन्नाले  आिेदक,  उनको  पगत/पत्नी,  पररिारसाँगै बसोबास  गने  अवििाकहत  
बच्चा/बच्चाहरू  र  आिेदक  िा  उनको  पगत/पत्नीले  सहारा  प्रदान  गरररहेका  आगित  अगभभािक (हरू )  लाई  बुजझन्र् ।  

(iv)  2 देजि  3  जनासम्म  सदस्यहरू  भएका  एकल-अगभभािक  भएका  पररिारहरूको  सम्बन्धमा,  AFI  सूत्रको  भाजक  
" प्लस  1  फ्याक्र्र "  बढेर  2 हु नेर्  ।  

(v)  2022/23  विद्यालय  िर्ामा  सहयोगका  विगभन्न  तहहरूका  लागग  योग्यताको  मापदण्डहरू  तलको  तागलकामा  सूचीबद्द  
गररएको  र्  ।  कृपया  AFI  भनेको  पररिारको  औसत  आय  होइन  भन्ने  कुरा  ध्यानमा  राख्नुहोस ् ।  

अनुदानको  गनकासा 

 प्रार्थगमक  तर्था  माध्यगमक  विद्यार्थीहरूको  वित्तीय  सहयोगको  लागग,  SFO  ले  योग्य  आिदेकहरूलाई  अर्ोपे  माफा त  वित्तीय  सहयोग  

वितरण  गनरे्  ।  (नोर्:  सामान्यतया  योग्य  आिेदकहरूलाई  TA तर्था  SIA को  अस्र्थायी  रकम  जुलाई/अगस्तको  अन्त्य  गतरबार्  

वितरण  गररन्र्  तर  STS भने  अक्र्ोबर  गतर/   नोभमे्बरको  सरुूबार्  बार्  मात्र  गनकासा  गररन्र्  ।  नयााँ  आिदेकहरूलाई  सामान्यतया  
अक्र्ोबरमा  िा  अक्र्ोबर  पगर् मात्र/  नोभेम्बरको  सुरुबार्  बार्  अनुदान  रकम  वितरण  गररनेर्  । )  

 वप्र-प्रार्थगमक  विद्यार्थीहरूका  लागग,  शलु्क  रु्र्  रकमको  नगतजाको  सूचना  जारी  भएको  10 काया  कदन  गभत्रमा  गशक्षा  शुल्क  रु्र्को  लागग  स्िीकृत  

रकम  रेजरीले  सोझै  ककन्डरगार्ान/बाल  स्याहार  केन्रहरूलाई  भुक्त्तान गनेर्  ।  त्यसपगर्  ककन्डरगार्ान/बाल  स्याहार  केन्रहरूले  आिेदकहरूलाई  

भुिानी  गने  व्यिस्र्था  गमलाउनेर्  ।  ककन्डरगारे्न  विद्यार्थीहरूका  लागग  विद्यालय-सम्बजन्धत  िचाहरूको  लागग  अनुदान  योग्य  आिेदकहरूलाई  

स्ित:  भुिानीद्वारा  वितरण  गररनेर्।  (नोर्:  सेप्रे्म्बर  2022 को  अन्त्यगतरबार्  सुरु  गदै  SFO ले  योग्य  आिेदकहरूको  शुल्क  रु्र्  सम्बजन्धत  

विद्यालयमाफा त  र  ककन्डरगार्ान  विद्यार्थीहरूका  लागग  विद्यालयसम्बन्धी  िचाहरूका  लागग  अनुदान  योग्य  आिेदकहरूका  बैंक  िातामा  अर्ोपे 

माफा त  िण्ड-िण्ड  गरेर  वितरण  गनेर्  ।  

सोधपुर् 
 

 वित्तीय  सहयता  योजनाहरू तर्था  आिेदन  प्रकक्रयासाँग सम्बजन्धत  सोधपरु्को  लागग,  कृपया  हाम्रो  24  घण्रे्  
सोधपुर्  हर्लाइन  2802 2345  मा  फोन  गनुाहोस ् ।  हर्लाइनमा  फोन  गदाा  यकद  आिेदकहरूले  8  िर्ा  
भार्ाहरू  चाइगनज  र  अंगे्रजी  बाहेक  (बाहासा  इन्डोनेगसया,  कहन्दी,  नेपाली,  पञ्जाबी,  र्ागालोग,  र्थाई,  उदुा  र  
गभयतनामी  समेत )  मा  आिेदन  सम्बन्धी  सोधपरु्  गना  चाहेमा  कृपया  रे्गलफोन  लाइनमा  सम्पका  स्र्थावपत  
भइसकेपगर्  '4 '  नम्बरलाई  गर्थचेर  'अन्य  भार्ाहरू'  को  विकल्प  चयन  गनुाहोस ् ।  िैकजल्पक  रूपमा, 
आिेदकहरूले  र्थप  जानकारीको  लागग  कायारत  पररिार  र  विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  एजेन्सीको  िेबसाइर् 
( www.wfsfaa.gov.hk) मा  जान  सक्र्न।् 

 आिेदकहरूलाई  अङ्गे्रजी  तर्था  8 अन्य  भार्ाहरूमा  अनिुाद  तर्था  दोभारे्  सेिाको  आिश्यक  भएमा  त्यसको  
लागग  अल्पसं् यक जागत गनिासीहरूको  सकहष्णुता  र  अगभिवृद्द  केन्र  ( CHEER)  लाई  फोनबार्  सम्पका  
गना  सककन्र्  ।  CHEER को  हर्लाइन  नम्बरहरू तल  सूचीबद्द  गररएका  र्न ् - 
बाहासा  इन्डोनेगसया  (3755 6811 );  कहन्दी  (3755 6877 );  नेपाली  (3755 6822 );  पञ्जाबी  (3755 6844 );  
र्ागालोग  ( 3755 6855 ); र्थाई  ( 3755 6866 )  उदुा  ( 3755 6833 ),  र  गभयतनामी  ( 3755 6888 )  ।  
CHEER का  सेिाहरूको  विस्ततृ  वििरणहरूका  लागग  आिेदकहरू  यसको  गृहपषृ्ट  
( h t t p ://www.hk c s . o r g / e n / s e r v i c e s / c h e e r )  मा  पगन  जान  सक्र्न ् ।  

*2022�23  विद्यालय  िर्टमा  3-सदस्यीय  तर्था  4-सदस्यीय  पररिारहरूको  सम्बन्धमा,  पूणट सहयोग  तहको  लावग AFI  
सीमा  क्रमश:  �51,523  तर्था  �47,402  रहेको  र्  ।  एकल-अभििावक  िएको  2-सदस्यीय  तर्था  3-सदस्यीय  
पररिारहरूको  सम्बन्धमा,  पूणट सहयोग  तहको  लावग  AFI  सीमा  वनधाटरण  गनट  र  AFI  को  वहसाब  गनटका  लावग  
उनीहरूलाई  क्रमश:  3-सदस्यीय  तर्था  4-सदस्यीय  पररिारहरूको  रूपमा  मावननेर्  ।  

#  वप्र-प्रार्थवमक  विद्यार्थीहरूलाई  वित्तीय  सहायताको  लावग� यकद  पररिारको  AFI �42,560 र �52,133 को  बीचमा  र्  
भने  सहयोगको  तह  3/4  ( 75%)  हुन्र्� र  यकद  AFI �52,134 तर्था  �82,295 को  बीचमा र्  भने  सहायताको  स्तर  
आधा  रु्र्  ( 50%)  हुन्र्  ।  

�������  विद्यालय  िर्ट  -  �
���   समूहहरू  (��  $ )  �

सहयोगको  तह�

0 – $42,559 परुा  ( 100%)  *  
42,560 – 82,295 # आधा  ( 50% )  

> 82,295 अयोग्य   
( योग्य  नभएका  आिेदनहरू)  
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2022  अक्र्ोबरको  
अजन्तममा  /  नोभेम्बरको  
सरुुबार्  बार्   िा  त्यसपगर् 

कफताा  गररएका  ECs  हरूलाई  रुजु  गरेपश्चात,् SFO  ले  आिेदन  कदएर  सम्बजन्धत  योजनाहरूका लागग  

योग्य  ठहर  भएका  विद्यार्थीहरूलाई  अर्ोपे  माफा त  वित्तीय  सहयोग  गनकासा  गनेर्  ।  

# 2022/23  मा  पूिा-प्रार्थगमक  तहका  विद्यार्थीहरूका  लागग  वित्तीय सहयोगको  लागग  एउरै्  समयमा  आिेदन  कदने  बच्चाहरू  भएका  
आिदेकहरूका  लागग,  SFO  ले  योग्य  पररिारहरूलाई  SC  सकहत  "नगतजाको  सूचना "  जारी  गनरे्  ।  वििरणको  लागग,  कृपया  पूिा-
प्रार्थगमक  तहका  विद्यार्थीहरूको वित्तीय  सहयोगमा  लागू  हुने आिेदनका  प्रकक्रयाहरू  हेनुाहोस ् ।  

(ii)  पूिा-प्रार्थगमक  तहका  विद्यार्थीहरूको  वित्तीय  सहयोगको  आिेदनहरूमा  लागू  हु ने 

अनुमागनत  समय प्रकक्रयाहरू 

2021/22-प्रार्थगमक  विद्यार्थीहरूका  लागग  मात्र  ( विद्यालय  िर्ा  2022/23  मा  अध्ययन  गने  विद्यार्थीहरूलाई 

यसमा  नसमेकर्ने )  वित्तीय सहयोग  वितरण  गररएका  आिेदकहरूका  लागग 

जनू  2022  मा  िा  
सो  मकहनाको  

अन्त्यभन्दा  अगाकड 

आिेदकहरूले  इलेक्रोगनक आिेदन  फारम  पूरा  गना, सबै  आिश्यक  कागजातहरूको  
प्रगतगलवपहरू  अपलोड  गना  र  यी  सबैलाई  अनलाइन  माफा त  पेश  गना  आिश्यक  र्, िा  पूरा  
भररएको  कागज-आधाररत  आिेदन  फारमको  सार्थ  " सामाजजक  आिश्यकताहरू"  मूल्याङ्कन  

फारम  (यकद  लागू  हुन्र्  भने)  र  सान्दगभाक  समर्थानका  प्रगतगलवपहरू  उपलब्ध  गराइएको  ठेगाना  
भएको  िाम  प्रयोग  गरेर  हुलाक  माफा त  SFO लाई  पेश  गनुापर्ा। 

अगस्त  2022  िा  
त्यसपगर् 

यकद  30  जून  2022  मा  िा सोभन्दा  अगाकडसम्म  आिेदन  बुझाउने  आिेदकहरूले सहयोगी  
कागजपत्रहरूका  सार्थमा  सबै  आिश्यक  जानकारी  उपलब्ध  गराएमा  अगस्त  2022  बार्  सुरु  

हुने  गरी  SFO  ले  योग्य  आिेदकहरूलाई  विद्यार्थी-आधाररत  विद्यालय  प्रमाणपत्र  (SC )  सकहत  

"नगतजाको  सूचना "  जारी गनेर्  ।  

सम्बद्द  SC  को  आिश्यकता  2022/23 विद्यालय  िर्ामा अको  विद्यालयमा  स्र्थानान्तरण  भएर  

जाने,  पकहले  नै  र्ावपएका  भन्दा  फरक  कक्षा  र  सत्र  भएका  र  वप्र-प्रार्थगमकको  लागग  पकहलो  
पर्क  वित्तीय  सहयोगको  लागग  आिेदन  गरेका  विद्यार्थी-आिेदकहरूलाई  मात्र  लागू  र्  ।  यस्ता  
मागमलाहरूमा,  आिेदकहरूले  SC  लाई  2022/23  मा  अध्ययनरत  विद्यालयमा  31  अगस्र्  

2022 िा  SC  जारी  गररएको गमगतबार्  दईु  हप्ता  गभत्र  (जुन  पगर्  हुन्र् )  मा  प्रोसेगसङको  लागग  

अगनिाया  रूपमा  पेश  गनुापर्ा।। 
2021/22  मा  वप्र-प्रार्थगमक  विद्यार्थीहरूका  लागग  वित्तीय  सहयोग  वितरण  नगररएका  आिेदकहरूका  लागग 
जुलाई  2022  िा  

त्यसपगर् 
SFO  ले  विद्यालयमाफा त  सम्बजन्धत  आिेदकहरूलाई  SC  सकहत  " विद्यार्थी  वित्तीय सहयोग  

योजनाहरूका  लागग  घरेलु  आिेदन  फारम "  वितरण  गनरे्  र  1 अगस्त  2022  बार्  आिेदनहरू  

गलन  सुरु  गनेर्  ।  पूरा  भररएका  कागजमा-आधाररत  आिेदन  फारमहरूलाई  आिेदकहरूले  

सकेसम्म  चााँडो  हुलाकद्वारा, िा  इलेक्रोगनक  फारम  अनलाइन  बुझाउनपुनरे्  सोझ ैSFO  लाई  

पठाउनुपनरे्  र  प्रोसेगसङको लागग  SC  लाई  िर्ा  2022/23 मा  अध्ययनरत  विद्यालयमा  31  

अगस्त  2022  भन्दा  अगाकड  बुझाउनुपनरे्  ।  
नोर्हरू: 
(i) हाल  व्यापक  सामाजजक  सुरक्षा  सहयोग  (CSSA )  प्राप्त  गरररहेका  पररिारहरूमा  प्रार्थगमक  र  माध्यगमक  विद्यालय  

िा  ककन्डरगार्ान  र  सोभन्दा मुगनका  अन्य  कक्षा  तहहरूमा  अध्ययनरत  बालबागलकाहरू  र्न ् भने  2022/23 
विद्यालय  िर्ाको  लागग  उनीहरूको  विद्यालयको  गशक्षा  शुल्कमा  रु्र्,  परीक्षा  शलु्क,पाठ्यपुस्तक  तर्था  
स्रे्शनरीहरूको  िचा,  यातायात  िचा,  घरमा  इन्र्रनेर् उपयोग  शुल्क,  आकदको  लागग  विद्यालयको  सहयोग  प्राप्त  
गना  उनीहरूले  सोझै  SWD मा  आिेदन  बुझाउनुपर्ा  ।  उनीहरूले  SFO  मा  आिेदन  बुझाउनुपने  रै्न  ।  

(ii) यकद आिेदकले  2022/23 को लागग अनलाइन “विद्यार्थी वित्तीय सहयोग योजनाको लागग इलेक्रोगनक घरेलू आिेदन 
फारम” बुझाएको भएमा, उनीहरूले  SFO  लाई रु्ट्रै् कागजमा-आधाररत आिेदन फारम बुझाउनु पदैन  ।  

  

 

����� सामान्य  पररवस्र्थवतहरूमा  ( पूिा-प्रार्थवमकका  विद्यार्थीहरूलाई  वित्तीय  सहयोग  बाहके ) ,  1  माचट  ����  मा  
िा  त्यसपवर्  बुझाइएका  कुनै  पवर्न  " विद्यार्थीहरूको  लावग  आर्र्थटक  सहयोग  योजनाहरूको  लावग  घरेलु  
आिदेन  फारम "  लाई  ���  ले  स्िीकार  गने  रै्न  ।  हरेक  वित्तीय  सहयोग  योजनाको  लावग  आिेदन  
बझुाउने  अवन्तम  वमवत  तलको  तावलकामा  सूचीबद्ध  गररएको  र्  –  

वित्तीय  सहयोग  योजनाहरू� आिेदन  बुझाउने  अवन्तम  वमवत�
ककन्डरगार्टन  तर्था  बाल  स्याहार  

केन्र  वशक्षण  शुल्क  रू्र्  

( ���� )  योजना�

आिदेकहरूले  ������� विद्यालय  िर्टमा  कक्षाहरूमा  अध्ययन  
सक्काउनभुन्दा  अगावडको  वमवत िा  ��  अगस्त  ����  भन्दा  कढलो  नहुने  वमवत  
मध्ये  जुन  वमवत  अवघल्लो  हुन्र्  सो  वमवत  बमोवजम  आफ्नो  आिदेनलाई  ���  
लाई  बुझाउनपुर्ट  ।  अन्यर्था,  उनीहरूले  आयस्रोत  जााँच  (me a n s  t e s t )  उत्तीणट  
गनट  सके्न  र  योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउने  भए  तापवन  शुल्क  रु्र्  सामान्यतया  
वनकासा  हुने  रै्न  ।  आिेदकहरूले  आिेदन  फारम  बझुाउने  मवहना  िा  
विद्यार्थी-आिदेकहरूलाई  ककन्डरगार्ेन/बाल  स्याहार  केन्रमा  भनाट  गररएको  
मवहना  मध्ये  जुन  मवहना  पवर्  आउाँर्  त्यही  मवहनाबार् वशक्षा  शुल्कमा  रु्र्  
लागू  हुन्र्  । �

ककन्डरगार्टन  विद्यार्थीहरू   

( �������� )  का  विद्यालयसाँग  

सम्बवन्धत  िचटहरूका  लावग  

अनदुान�

आिदेकहरूले  �������  विद्यालय  िर्टमा  कक्षाहरूमा  अध्ययन  पुिा  हुनुभन्दा  
अगावडको  वमवत  िा  ��  अगस्त  ����  भन्दा  कढलो  नहुने  गरि  मध्ये  जुन  वमवत  अवघल्लो  
हुन्र्  सो  वमवत  बमोवजम  आफ्नो  आिेदनलाई  ���  लाई  बुझाउनपुर्ट  ।  अन्यर्था,  
उनीहरूले  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणट  गनट  सके्न  र  योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउने  भए  
तापवन  ��������  सामान्यतया  वितरण  गररने  रै्न  । �

विद्यालय  पाठ्यपसु्तक  सहयोग   

( �� )  योजना�

आिदेकहरूले  आफ्नो  आिेदन  ��  अक्रु्बर  ����  भन्दा  कढलो  नहुने  गरर  ���  लाई  बुझाउनपुर्ट  
।  अन्यर्था,  उनीहरूले  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणट  गनट  सके्न  र  योग्यताको मापदण्ड  पुर् याउने  भए  
तापवन  विद्यालय  पाठ्यपसु्तक  सहयोग  सामान्यतया  वनकासा  हुने  रै्न  । �

विद्यार्थी  यात्रा  अनुदान  (��� )  

योजना�

1 नोभमे्बर  ����  मा  िा त्यसपवर्  आफ्नो  आिेदन फारम  बुझाउने  र  
आयसे्रोत  जााँच  पास  गने  र  योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउने  आिेदकहरूको  
सम्बन्धमा,  योग्य  विद्यार्थी-आिदेकहरूलाई  विद्यार्थी  यात्रा  अनुदान  (यकद  
लागू  हुने  भएमा )  भुक्त्तान गने  कायट  हरेक  मावमलाहरूको  पररवस्र्थवतहरूको  
आधारमा,  आिेदन  प्राप्त भएको  वमवतबार्  िा विद्यार्थी-आिदेकलाई  
विद्यालयमा  भनाट  गरेको  वमवतबार्  (िा  पवहले  ����  प्राप्त  गरररहकेा  
विद्यार्थीहरूको  लावग  �����प्राप्त  हुन  बन्द  भएको  वमवतबार् )  सुरु  गररनेर्  । �

इन्र्रनरे्  उपयोग  शुल्कको  

लावग  अनुदान  योजना  (��� ) �

1 फेब्रअुरी  ����  (अर्थाटत्  �������  स्कूल  िर्टको  उत्तराधटमा )   त्यसपवर्  आफ्नो  आिदेन  
फारम  बुझाउने  आिेदकहरूको  सम्बन्धमा,  यकद  आिेदकहरू  आयस्रोत  जााँच  उत्तीणट  गनट  र  
योग्यताको  मापदण्ड  पुर् याउन  सके्न  योग्य  आिेदकहरूलाई  SIA को आंवशक  भुिानी  गररन  
सक्र्  । �

���� SFO  ले  आिेदनहरू  प्राप्त  भएको  जानकारी  आिेदकको  हङकङको  मोबाइल  फोन  नम्बरमा  SMS  पठाएर  िा  वलवित  
रूपमा  (हङकङको  मोबाइल फोन  नम्बर  उपलब्ध  गराउन  असमर्थट  आिेदकहरूलाई लागू  हुने )  कदनेर्  ।  यकद  
आिेदकहरूले  आिेदन  फारम  बुझाएको  20 कायट  कदन  वभत्रमा SFO  बार्  SMS  िा  वलवित रूपमा  आिेदन  प्राप्त  गरेको  
जानकारी  प्राप्त  नगरेमा  गलत डेवलभरी  भएको  िा  डेवलभरी  नै  नभएको  कारणले  आिेदन  प्रकक्रयामा  कढलाइ  हुन  
नकदनका  लावग SFO  ले  आिेदन  प्राप्त  गरेको  र्  कक  रै्न  भनेर  जााँच्न  कृपया  SFO  को  सोधपुर्को  हर्लाइन  (2802 
2345 )  मा  फोन  गनुटहोस्  ।  

��� यभद मलूयांकनको अवभध �� अभप्रल 202� देभि 3� मार्फ 2022 सम्म� पभछ� आवेदकको पाररवाररक भववरण �जस्तै 
पाररवाररक संरर्ना� भवत्तीय भस्िभत� आभद� मा पयाफप्त पररवतफन िएमा� आवेदक हामीलाई प्रासंभगक समिफन 
दस्तावेजसँगै भलभित रूपमा सुभर्त गराउन सक्ट्छन्  । SFO ले प्रत्येक मामभ लालाई आफ्नो व्यभिगत योग्यता अनसुार 
भवर्ार गनेछ  ।  

आयस्रोत  जााँच  तर्था  सहयोगका  तहहरू  �

��� विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  र  यसको  सहयोग  तहको  लावग  पररिारको  योग्यता  वनधाटरण  गनट  SFO  ले  "समायोवजत  पाररिाररक  
आय "  ( AFI )  पद्धवतको  प्रयोग  गनेर्  ।  यसको  सूत्र  यस्तो  र्  :   

AFI = पररिारको  कुल  िार्र्टक  आय 
पररिारको  सदस्य  सङ््या  +  (1 )   

  

 

(ii) पररिारको  कुल  िावर्ाक  आयमा  आिेदक  र  उनको  पगत/पत्नीको  िावर्ाक  आय;  यकद  हुने  लागू  भएमा  पररिारसाँगै  
बसोबास  गने  अवििाकहत  बच्चा/बच्चाहरूको  िावर्ाक  आयको  30%;  यकद  लागू  हुने  भएमा  आफन्त/सार्थीहरूले  गरेका  
आगर्थाक  योगदानहरू  पर्ान  । 

(iii)  सामान्यतया  पररिारका  सदस्यहरू  भन्नाले  आिेदक,  उनको  पगत/पत्नी,  पररिारसाँगै बसोबास  गने  अवििाकहत  
बच्चा/बच्चाहरू  र  आिेदक  िा  उनको  पगत/पत्नीले  सहारा  प्रदान  गरररहेका  आगित  अगभभािक (हरू )  लाई  बुजझन्र् ।  

(iv)  2 देजि  3  जनासम्म  सदस्यहरू  भएका  एकल-अगभभािक  भएका  पररिारहरूको  सम्बन्धमा,  AFI  सूत्रको  भाजक  
" प्लस  1  फ्याक्र्र "  बढेर  2 हु नेर्  ।  

(v)  2022/23  विद्यालय  िर्ामा  सहयोगका  विगभन्न  तहहरूका  लागग  योग्यताको  मापदण्डहरू  तलको  तागलकामा  सूचीबद्द  
गररएको  र्  ।  कृपया  AFI  भनेको  पररिारको  औसत  आय  होइन  भन्ने  कुरा  ध्यानमा  राख्नुहोस ् ।  

अनुदानको  गनकासा 

 प्रार्थगमक  तर्था  माध्यगमक  विद्यार्थीहरूको  वित्तीय  सहयोगको  लागग,  SFO  ले  योग्य  आिेदकहरूलाई  अर्ोपे  माफा त  वित्तीय  सहयोग  

वितरण  गनरे्  ।  (नोर्:  सामान्यतया  योग्य  आिेदकहरूलाई  TA तर्था  SIA को  अस्र्थायी  रकम  जुलाई/अगस्तको  अन्त्य  गतरबार्  

वितरण  गररन्र्  तर  STS भने  अक्र्ोबर  गतर/   नोभमे्बरको  सरुूबार्  बार्  मात्र  गनकासा  गररन्र्  ।  नयााँ  आिदेकहरूलाई  सामान्यतया  
अक्र्ोबरमा  िा  अक्र्ोबर  पगर् मात्र/  नोभेम्बरको  सुरुबार्  बार्  अनुदान  रकम  वितरण  गररनेर्  । )  

 वप्र-प्रार्थगमक  विद्यार्थीहरूका  लागग,  शलु्क  रु्र्  रकमको  नगतजाको  सूचना  जारी  भएको  10 काया  कदन  गभत्रमा  गशक्षा  शुल्क  रु्र्को  लागग  स्िीकृत  

रकम  रेजरीले  सोझै  ककन्डरगार्ान/बाल  स्याहार  केन्रहरूलाई  भुक्त्तान गनेर्  ।  त्यसपगर्  ककन्डरगार्ान/बाल  स्याहार  केन्रहरूले  आिेदकहरूलाई  

भुिानी  गने  व्यिस्र्था  गमलाउनेर्  ।  ककन्डरगारे्न  विद्यार्थीहरूका  लागग  विद्यालय-सम्बजन्धत  िचाहरूको  लागग  अनुदान  योग्य  आिेदकहरूलाई  

स्ित:  भुिानीद्वारा  वितरण  गररनेर्।  (नोर्:  सेप्रे्म्बर  2022 को  अन्त्यगतरबार्  सुरु  गदै  SFO ले  योग्य  आिेदकहरूको  शुल्क  रु्र्  सम्बजन्धत  

विद्यालयमाफा त  र  ककन्डरगार्ान  विद्यार्थीहरूका  लागग  विद्यालयसम्बन्धी  िचाहरूका  लागग  अनुदान  योग्य  आिेदकहरूका  बैंक  िातामा  अर्ोपे 

माफा त  िण्ड-िण्ड  गरेर  वितरण  गनेर्  ।  

सोधपुर् 
 

 वित्तीय  सहयता  योजनाहरू तर्था  आिेदन  प्रकक्रयासाँग सम्बजन्धत  सोधपरु्को  लागग,  कृपया  हाम्रो  24  घण्रे्  
सोधपुर्  हर्लाइन  2802 2345  मा  फोन  गनुाहोस ् ।  हर्लाइनमा  फोन  गदाा  यकद  आिेदकहरूले  8  िर्ा  
भार्ाहरू  चाइगनज  र  अंगे्रजी  बाहेक  (बाहासा  इन्डोनेगसया,  कहन्दी,  नेपाली,  पञ्जाबी,  र्ागालोग,  र्थाई,  उदुा  र  
गभयतनामी  समेत )  मा  आिेदन  सम्बन्धी  सोधपरु्  गना  चाहेमा  कृपया  रे्गलफोन  लाइनमा  सम्पका  स्र्थावपत  
भइसकेपगर्  '4 '  नम्बरलाई  गर्थचेर  'अन्य  भार्ाहरू'  को  विकल्प  चयन  गनुाहोस ् ।  िैकजल्पक  रूपमा, 
आिेदकहरूले  र्थप  जानकारीको  लागग  कायारत  पररिार  र  विद्यार्थी  वित्तीय  सहयोग  एजेन्सीको  िेबसाइर् 
( www.wfsfaa.gov.hk) मा  जान  सक्र्न।् 

 आिेदकहरूलाई  अङ्गे्रजी  तर्था  8 अन्य  भार्ाहरूमा  अनिुाद  तर्था  दोभारे्  सेिाको  आिश्यक  भएमा  त्यसको  
लागग  अल्पसं्यक जागत गनिासीहरूको  सकहष्णुता  र  अगभिवृद्द  केन्र  ( CHEER)  लाई  फोनबार्  सम्पका  
गना  सककन्र्  ।  CHEER को  हर्लाइन  नम्बरहरू तल  सूचीबद्द  गररएका  र्न ् - 
बाहासा  इन्डोनेगसया  (3755 6811 );  कहन्दी  (3755 6877 );  नेपाली  (3755 6822 );  पञ्जाबी  (3755 6844 );  
र्ागालोग  ( 3755 6855 ); र्थाई  ( 3755 6866 )  उदुा  ( 3755 6833 ),  र  गभयतनामी  ( 3755 6888 )  ।  
CHEER का  सेिाहरूको  विस्ततृ  वििरणहरूका  लागग  आिेदकहरू  यसको  गृहपषृ्ट  
( h t t p ://www.hk c s . o r g / e n / s e r v i c e s / c h e e r )  मा  पगन  जान  सक्र्न ् ।  

*2022�23  विद्यालय  िर्टमा  3-सदस्यीय  तर्था  4-सदस्यीय  पररिारहरूको  सम्बन्धमा,  पूणट सहयोग  तहको  लावग AFI  
सीमा  क्रमश:  �51,523  तर्था  �47,402  रहेको  र्  ।  एकल-अभििावक  िएको  2-सदस्यीय  तर्था  3-सदस्यीय  
पररिारहरूको  सम्बन्धमा,  पूणट सहयोग  तहको  लावग  AFI  सीमा  वनधाटरण  गनट  र  AFI  को  वहसाब  गनटका  लावग  
उनीहरूलाई  क्रमश:  3-सदस्यीय  तर्था  4-सदस्यीय  पररिारहरूको  रूपमा  मावननेर्  ।  

#  वप्र-प्रार्थवमक  विद्यार्थीहरूलाई  वित्तीय  सहायताको  लावग� यकद  पररिारको  AFI �42,560 र �52,133 को  बीचमा  र्  
भने  सहयोगको  तह  3/4  ( 75%)  हुन्र्� र  यकद  AFI �52,134 तर्था  �82,295 को  बीचमा र्  भने  सहायताको  स्तर  
आधा  रु्र्  ( 50%)  हुन्र्  ।  

�������  विद्यालय  िर्ट  -  �
���   समूहहरू  (��  $ )  �

सहयोगको  तह�

0 – $42,559 परुा  ( 100%)  *  
42,560 – 82,295 # आधा  ( 50% )  

> 82,295 अयोग्य   
( योग्य  नभएका  आिेदनहरू)  


