
e

(Urdu)

2022/2023

21 

ايک ايسا خاندانی درخواست فارم ہے جو ابتدائی اور ثانوی اسکول  "مالياتی معاونت اسکيمز علمدرخواست فارم برائے طالب انہگهر"
(ز) يا چائلڈ کيئر سينٹر(ز) ميں شريک طلباء اور خاندانوں کو طالب علم مالياتی معاونت کے ليے درخواست دينے کنڈر گارٹن(اسکولوں) يا 

 ہے۔ ميں سہولت فراہم کرتا

   معيار اہليت 

(i)  درخواست گزار الزماً وسائل ٹيسٹ پاس کرے اور درخواست گزار طالب علم کے والدين يا سرپرست (جيسا کہ نابالغ افراد
تحت تسليم شده) ميں سے ہو۔ بصورت ديگر، درخواست دہندگان الزماً ثبوت کے  کے 13کی سرپرستی کے آرڈيننس، کيپ 

 ساته تفصيل سے وضاحت بهی کرے کہ اس کی تعميل درخواست فارم ميں کيوں نہيں کی جا سکتی؛

(ii)  طلباء درخواست گزار الزماً ہانگ کانگ کے غير شادی شده رہائشی ہوں، درخواست دہندگان کے خاندان کے ساته رہائش
درست  ليےپذير ہوں، وه ہانگ کانگ ميں قيام کے حق، زمين کے حق کے حامل ہوں، يا قيام کی بغير کسی شرط رہنے کے 

کے  يزانامے، صرف طالب علم وا، دو طرفہ اخراج کے اجازت اجازت رکهتے ہوں (قيام کی حد کے عالوه)۔ وزيٹر ويز
 ليےکے  معاونت ياتیمال یطلباء ک يں،رکهنے والوں پر انحصار کرتے ہ يزاو يٹروز /يزاجو طالب علم و ياحامل طلباء 

 درخواست دينے کے اہل نہيں ہيں؛

(iii) ) کنڈر گارٹن ميںK1  سےK3 الزمی ليے) ميں نرسری، لوئر اور اپر کالس ميں شرکت کرنے والے طالب علموں کے ،
 –ہے کہ وه 

 31  کو يا اس سے قبل پيدا ہوئے ہوں)؛  2019 دسمبر 31ماه کی عمر کے ہوں (يعنی کہ  8سال  2کو کم از کم  2022اگست
 اور

 ايجوکيشن بيورو )EDBکے ساته رجسٹرڈ شده کنڈر گارٹن ميں نرسری ( )K1(لوئر ، )K2 ،(اور اپر )K3(  کالسز ميں
شرکت کر رہے ہوں۔ کنڈر گارٹن کو مفت معياری کنڈر گارٹن تعليمی اسکيم کے تحت مقامی نصاب کی پيشکش کرنے واال 

 ۔چاہيےايک غير منافع بخش کنڈر گارٹن ہونا 

(iv)  سال) اور چائلڈ کيئر سينٹرز (گروپ عمر  2-0جو چائلڈ کيئر سينٹرز (گروپ عمر  ليےطالب علم درخواست دہندگان کے
 –سال) ميں شرکت کر رہے ہيں، انہيں چاہيے 2-3

  محکمہ سماجی بہبود(SWD)  ميں ڈے کريش،  چائلڈ کيئر سينٹرزمع (کنڈر گارٹن  چائلڈ کيئر سينٹرزکے ساته رجسٹرڈ شده
 کر رہے ہوں؛ اور صلحاڈے نرسريوں يا متعلقہ عمر کے گروپ) ميں پورے دن کی ديکه بهال کی خدمات 

  ٹيسٹ پاس کيا ہو؛ اور "سماجی ضروريات"کے اندر  اسی تشخيصی مدت وسائل 

 (v)  طلباء جن اسکولوں ميں شرکت کر رہے ہيں، وه اس زمره سے متعلق ہوں جس کے بارے ميں مندرجہ ذيل اسکيموں ميں
 بيان کيا گيا ہے:

 مالی معاونت کی اسکيميں  

  کنڈر گارٹن اور چائلڈ کيئر سينٹر فيس کی رعائتی(KCFR)  گارٹن ضروت مند خاندانوں کو ان کے مفت معياری اسکيم
دن بچے کی نگہداشت کی خدمات حاصل کرنے والے مقامی غير  -ميں پورے چائلڈ کيئر سينٹرزکے تحت يا  يماسک يمیتعل

رعايت کی شکل  ليےنرسری، لوئر اور اپر کالسز ميں شرکت کرنے والے بچوں کے کے  اسکولنفع بخش کنڈر گارٹن 
 ميں مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔

  گرانٹ  ليےکنڈر گارٹن طلباء کے ليے اسکول سے متعلق اخراجات کے(Grant-KG)  ضرورت مند کنڈر گارٹن کے
طلباء کو ايک اضافی گرانٹ فراہم کرتی ہے جو وسائل کا ٹيسٹ پاس کرسکتے ہيں اور اسکول سے متعلق اخراجات کی 

کے تحت طالب علم کی کنڈر گارٹن کی تعليم کے سبب واقع  يماسک يمیکنڈر گارٹن تعلواپس ادائيگی کرنے جو نئی معياری 
 پورا اتر سکتے ہيں۔پر ہليت کے معيار اسکيم کے تحت ا KCFRہيں، 

 ) اسکول ٹيکسٹ بک معاونتTA( کتابوں اور متفرق اسکول کے اخراجات کا احاطہ کرنے کے  ینصاب ضروری اسکيم
 يںاسکولز م یفرد گرانٹ اسکولزاور مقام یدئے جانے والے، ف يڈا ی،کے تحت سرکار يماسک یبراه راست سبسڈ يےل

 ضروت مند طالب علموں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 6 یسے ثانو 1 یپرائمر

  طالب علم سفر سبسڈی(STS) سکيم رسمی پرائمری يا ثانوی تعليم حاصل کرنے والے يا ايک قابل قبول ادارے ميں ا
پہلے درجے کی سطح پر ايک کل وقتی ڈے کورس ميں شرکت کرنے والے ضرورت مند طلبہ کو سفری سبسڈی فراہم 

پبلک ٹرانسپورٹ پر  ليےمنٹ سے زياده کے فاصلے پر رہتے ہيں اور انہيں اسکول کے  10کرتی ہے، جو اسکول سے 
 سفر کرنا پڑتا ہے۔

  سبسڈی  ليےانٹر نيٹ رسائی چارجز کے(SIA)  ای لرننگ کے  ليےضروت مند خاندانوں کو ان کے بچوں کے اسکيم
سبسڈی فراہم کرتی ہے جس کے بچے  ليےکے اخراجات پورا کرنے کے  چارجز گهر پر انٹر نيٹ تک رسائی ليے

سے  2016جسے  (DYJ)حاصل کرنے والے کل وقتی طالب علم ہوں يا ڈپلومہ يہ جن  پرائمری يا ثانوی سطح پر تعليم
کر  (VTC)کے طور پر جانا جاتا تها) پروگراموں کا مساويانہ ووکيشنل ٹريننگ کے کورسز  (YJD)پہلے يہ جن ڈپلومہ 

(مثال کے طور پر، براڈ بينڈ انٹرنيٹ سروس پر چارجز يا فکسڈ يا موبائل ٹيلی کميونيکيشن سروسز کے آپريٹرز رہے ہوں
اہل خاندانوں ميں بچوں کی تعداد سے سبسڈی گهرانے کی بنياد پر دی جاتی ہے۔کارڈز)۔  SIMکی طرف سے فراہم کرده 

 کريں گے قطع نظر، گهريلو بنياد پر ايک يکساں شرح نقد گرانٹ وصول

 

 درخواست کا طريقہ ہائے کار

 یحوصلہ افزائ ی) درخواست گزاروں کSFO( دفتر ماليات برائے طلبہ يےتحفظ کے ل ياتیسہولت اور ماحول يںم درخواست
 يےمدد کے ل یمال یطالب علم ک يےکے ل 23/2022سال  ی۔ اگر خاندان تعليميںدرخواست جمع کروائ يکٹرانککرتا ہے کہ وه ال

 یپرائمر ی،پرائمر-یبرائے پر مالی تعاون کے اسکيم(ميرے درخواست  –لنک -یاکی  SFOچاہتے ہيں تو وه " ينادرخواست د
درخواست  يکٹرانکالئن ال-تاکہ آن يںپا سکتے ہ ی) تک رسائhttps://ess.wfsfaa.gov.hk/espps)" (يولل يکنڈرلاور س

 یڈاک مکمل شده کاغذ يعہکو براه است بذر SFOکے ساته  يزاتتمام درکار معاون دستاو يا ،کر سکيں جمع يافارم مکمل 
سے پہلے  کرنےمکمل  چاہيے کہ فارم درخواست دہندگان کو ۔کر سکيں )  واپس SFO 7Bيا SFO 106Bدرخواست فارم (

درخواست  ی۔ ايک ہيےہر خاندان کو ِصرف ايک درخواست پيش کرنا چاہ ۔يںکو غور سے پڑه کے ہداياتدرخواست  يلوگهر
 تفصيل درج ذيل ہے۔ یکثير درخواستوں کو نظر انداز کر ديا جائے گا۔ درخواست کے طريقہ کار ک یگزار ک

)i( درخواستوں پر قابل اطالق ليےپرائمری اور سيکنڈری طلباء کی مالی معاونت کے 

 ً وقت تقريبا کارطريقہ ہائے    

ميں يا  2022مئی 
اس کے اختتام سے 

 قبل

تمام  يں،درخواست فارم مکمل کر يکٹرانکجاتا ہے کہ وه ال يادہندگان سے تقاضا ک درخواست
کرده  ياوه مہ يا يں،آنالئن جمع کروائايک ساته  يںاور انہ يںنقول اپلوڈ کر یک يزاتدرکار دستاو

فارم (اگر قابل  یضمنمع فارم درخواست مکمل شده پر مبنی لفافہ اِستعمال کرتے ہوئے کاغذ 
 ۔يںکو جمع کروائ SFOڈاک،  يعہنقول بذر یک يزاتدستاو یمتعلقہ معاونت اور اطالق ہو)

 ميں اسکول ٹيکسٹ بک معاونت دی گئی ہے 22/2021جنہيں ليےان درخواست دہندگان کے 

 /یجوالئ اواخر
 2022اگست 

انہوں نے  يں،جمع کروا رہے ہ يںاس سے قبل درخواست ياتک  2022 یمئ 31 اگراميدواران
پر پورا  يارکے مع يتاہل يں،ہ یمعلومات فراہم کر د یکے ہمراه تمام ضرور يزاتمتعلقہ دستاو

ً تقر SFOہے تو  یحاصل کرل يابیکام يںاور وسائل امتحان م يںاترے ہ اگست  /یجوالئ يبا
بک معاونت اور  يکسٹاسکول ٹ یکوعبوراہل طلباء  يعےکے ذر يگیادائ ارخود ک يںم 2022

ً تقر SFOکرے گا۔  یجار یسبسڈ يےچارجز کے ل یرسائ يٹاہل خاندانوں کو انٹر ن اختتام  يبا
  کرے گا۔ یجار یبه #اطالع یک يجےکو نت يدوارانام يںم 2022/ اگست  یجوالئ

کی جانب سے مقرره مدت تک درکار اضافی  SFOوسائل ٹيسٹ ميں ناکام رہنے والے، 
معلومات کی فراہمی ميں ناکام رہنے والے يا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے والے 

 خاندانوں کو "نا اہليت کا نوٹيفيکيشن" جاری کيا جائے گا؛

  رتاختتام ا
 2022اوائل نوم 

 وع  

 

 يےرقم جس کے ل یک يزسبسڈ SFOتها،  ياگ ياد TA یعبور يںجنہ يےطلباء کے ل ان
 يےاور درخواست دہندگان کے ل یکرے گ يناور تع ينہکا دوباره تخم يںدرخواست گزار اہل ہ

کرے  یوصول یک يگیدرخواست دہندگان سے زائد ادائ يا یکرے گ یرقم جار یک یسبسڈ یباق
 یہوں گ يابتدس يںشرح یبک گرانٹ ک يکسٹٹ يےکے ل 23/2022سال  يمیتعل یجب به ی،گ

 یمعلومات ک یاسکول ک یکے ساته درخواست گزار طلباء ک يسب يٹاکے ڈ EDBاور جب  
ً ہو (تقر یہو چک يقتصد  )۔2022اواخر اکتوبر / اوائل نومبر  يبا

  23/2022 ميں اسکول ٹيکسٹ بک معاونت نہيں دی گئی يا جن کے بچے 22/2021جنہيں  ليےان درخواست دہندگان کے 
 ميں شريک ہيں۔ P1ميں 

2022 اگست تک يا اس سے قبل درخواستيں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے  2022مئی  31اگر  
اگست  SFOتمام متعلقہ دستاويزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہيں تو 

طالب علم کی بنياد پر اہليت  ،#" کی اطالعنتيجے "ليےسے اہل درخواست دہندگان کے  2022
کا  درخواست پر رہنما نوٹس" ليے"مالی معاونت کے منصوبوں کے  ) اورECکے سرٹيفکيٹ (
کی جانب سے مقرره مدت تک  SFOوسائل ٹيسٹ ميں ناکام رہنے والے، اجراء کرے گا۔ 

درکار اضافی معلومات کی فراہمی ميں ناکام رہنے والے يا اپنی درخواستوں سے دستبردار 
 جاری کيا جائے گا؛ ن"ا اہليت کا نوٹيفيکيش"نہونے والے خاندانوں کو 

 

2022 ستمبر  

ECs  ذاتی معلومات اور منتخب اسکيم (وں)  ليےوصول کرنے والے درخواست دہندگان کے
درخواست دہنده کو پر پہلے سے مطبوعہ ہيں۔ ECsکی توثيق احتياط سے کرنا الزمی ہوگا، 

اسکول کے آغاز کی تاريخ کے بعد اندرون ايک ہفتہ جس ميں بچے  ليےپراسيسنگ کے 
تاريخ کے جاری کرنے کی  ECsکو واپس کرنا ہے يا  ECsشرکت کر رہے ہوں، مکمل شده 

سے دو ہفتوں کے اندر (جو بهی بعد ميں ہو)۔ اسکول طالب علم درخواست گزار کی حيثيت اور 
عام طور پر، کو بهجوائے گا۔ SFOکو  ECsحاضری کی تصديق کريں اور اس کے بعد 

SFO داخل شده  یکے بعد کس يختار یحتمECs کرے گا۔ يںکو قبول نہ 

  گهرانہ درخواست برائے

 طالب علم مالياتی معاونت اسکيمز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبہ ماليات آفس

 کام کرنے واال خاندان اور طلبہ کی مالی معاونت ايجنسی

  گهرانہ درخواست برائے

 طالب علم مالياتی معاونت اسکيمز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبہ ماليات آفس

 کام کرنے واال خاندان اور طلبہ کی مالی معاونت ايجنسی
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ايک ايسا خاندانی درخواست فارم ہے جو ابتدائی اور ثانوی اسکول  "مالياتی معاونت اسکيمز علمدرخواست فارم برائے طالب انہگهر"
(ز) يا چائلڈ کيئر سينٹر(ز) ميں شريک طلباء اور خاندانوں کو طالب علم مالياتی معاونت کے ليے درخواست دينے کنڈر گارٹن(اسکولوں) يا 

 ہے۔ ميں سہولت فراہم کرتا

   معيار اہليت 

(i)  درخواست گزار الزماً وسائل ٹيسٹ پاس کرے اور درخواست گزار طالب علم کے والدين يا سرپرست (جيسا کہ نابالغ افراد
تحت تسليم شده) ميں سے ہو۔ بصورت ديگر، درخواست دہندگان الزماً ثبوت کے  کے 13کی سرپرستی کے آرڈيننس، کيپ 

 ساته تفصيل سے وضاحت بهی کرے کہ اس کی تعميل درخواست فارم ميں کيوں نہيں کی جا سکتی؛

(ii)  طلباء درخواست گزار الزماً ہانگ کانگ کے غير شادی شده رہائشی ہوں، درخواست دہندگان کے خاندان کے ساته رہائش
درست  ليےپذير ہوں، وه ہانگ کانگ ميں قيام کے حق، زمين کے حق کے حامل ہوں، يا قيام کی بغير کسی شرط رہنے کے 

کے  يزانامے، صرف طالب علم وا، دو طرفہ اخراج کے اجازت اجازت رکهتے ہوں (قيام کی حد کے عالوه)۔ وزيٹر ويز
 ليےکے  معاونت ياتیمال یطلباء ک يں،رکهنے والوں پر انحصار کرتے ہ يزاو يٹروز /يزاجو طالب علم و ياحامل طلباء 

 درخواست دينے کے اہل نہيں ہيں؛

(iii) ) کنڈر گارٹن ميںK1  سےK3 الزمی ليے) ميں نرسری، لوئر اور اپر کالس ميں شرکت کرنے والے طالب علموں کے ،
 –ہے کہ وه 

 31  کو يا اس سے قبل پيدا ہوئے ہوں)؛  2019 دسمبر 31ماه کی عمر کے ہوں (يعنی کہ  8سال  2کو کم از کم  2022اگست
 اور

 ايجوکيشن بيورو )EDBکے ساته رجسٹرڈ شده کنڈر گارٹن ميں نرسری ( )K1(لوئر ، )K2 ،(اور اپر )K3(  کالسز ميں
شرکت کر رہے ہوں۔ کنڈر گارٹن کو مفت معياری کنڈر گارٹن تعليمی اسکيم کے تحت مقامی نصاب کی پيشکش کرنے واال 

 ۔چاہيےايک غير منافع بخش کنڈر گارٹن ہونا 

(iv)  سال) اور چائلڈ کيئر سينٹرز (گروپ عمر  2-0جو چائلڈ کيئر سينٹرز (گروپ عمر  ليےطالب علم درخواست دہندگان کے
 –سال) ميں شرکت کر رہے ہيں، انہيں چاہيے 2-3

  محکمہ سماجی بہبود(SWD)  ميں ڈے کريش،  چائلڈ کيئر سينٹرزمع (کنڈر گارٹن  چائلڈ کيئر سينٹرزکے ساته رجسٹرڈ شده
 کر رہے ہوں؛ اور صلحاڈے نرسريوں يا متعلقہ عمر کے گروپ) ميں پورے دن کی ديکه بهال کی خدمات 

  ٹيسٹ پاس کيا ہو؛ اور "سماجی ضروريات"کے اندر  اسی تشخيصی مدت وسائل 

 (v)  طلباء جن اسکولوں ميں شرکت کر رہے ہيں، وه اس زمره سے متعلق ہوں جس کے بارے ميں مندرجہ ذيل اسکيموں ميں
 بيان کيا گيا ہے:

 مالی معاونت کی اسکيميں  

  کنڈر گارٹن اور چائلڈ کيئر سينٹر فيس کی رعائتی(KCFR)  گارٹن ضروت مند خاندانوں کو ان کے مفت معياری اسکيم
دن بچے کی نگہداشت کی خدمات حاصل کرنے والے مقامی غير  -ميں پورے چائلڈ کيئر سينٹرزکے تحت يا  يماسک يمیتعل

رعايت کی شکل  ليےنرسری، لوئر اور اپر کالسز ميں شرکت کرنے والے بچوں کے کے  اسکولنفع بخش کنڈر گارٹن 
 ميں مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔

  گرانٹ  ليےکنڈر گارٹن طلباء کے ليے اسکول سے متعلق اخراجات کے(Grant-KG)  ضرورت مند کنڈر گارٹن کے
طلباء کو ايک اضافی گرانٹ فراہم کرتی ہے جو وسائل کا ٹيسٹ پاس کرسکتے ہيں اور اسکول سے متعلق اخراجات کی 

کے تحت طالب علم کی کنڈر گارٹن کی تعليم کے سبب واقع  يماسک يمیکنڈر گارٹن تعلواپس ادائيگی کرنے جو نئی معياری 
 پورا اتر سکتے ہيں۔پر ہليت کے معيار اسکيم کے تحت ا KCFRہيں، 

 ) اسکول ٹيکسٹ بک معاونتTA( کتابوں اور متفرق اسکول کے اخراجات کا احاطہ کرنے کے  ینصاب ضروری اسکيم
 يںاسکولز م یفرد گرانٹ اسکولزاور مقام یدئے جانے والے، ف يڈا ی،کے تحت سرکار يماسک یبراه راست سبسڈ يےل

 ضروت مند طالب علموں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 6 یسے ثانو 1 یپرائمر

  طالب علم سفر سبسڈی(STS) سکيم رسمی پرائمری يا ثانوی تعليم حاصل کرنے والے يا ايک قابل قبول ادارے ميں ا
پہلے درجے کی سطح پر ايک کل وقتی ڈے کورس ميں شرکت کرنے والے ضرورت مند طلبہ کو سفری سبسڈی فراہم 

پبلک ٹرانسپورٹ پر  ليےمنٹ سے زياده کے فاصلے پر رہتے ہيں اور انہيں اسکول کے  10کرتی ہے، جو اسکول سے 
 سفر کرنا پڑتا ہے۔

  سبسڈی  ليےانٹر نيٹ رسائی چارجز کے(SIA)  ای لرننگ کے  ليےضروت مند خاندانوں کو ان کے بچوں کے اسکيم
سبسڈی فراہم کرتی ہے جس کے بچے  ليےکے اخراجات پورا کرنے کے  چارجز گهر پر انٹر نيٹ تک رسائی ليے

سے  2016جسے  (DYJ)حاصل کرنے والے کل وقتی طالب علم ہوں يا ڈپلومہ يہ جن  پرائمری يا ثانوی سطح پر تعليم
کر  (VTC)کے طور پر جانا جاتا تها) پروگراموں کا مساويانہ ووکيشنل ٹريننگ کے کورسز  (YJD)پہلے يہ جن ڈپلومہ 

(مثال کے طور پر، براڈ بينڈ انٹرنيٹ سروس پر چارجز يا فکسڈ يا موبائل ٹيلی کميونيکيشن سروسز کے آپريٹرز رہے ہوں
اہل خاندانوں ميں بچوں کی تعداد سے سبسڈی گهرانے کی بنياد پر دی جاتی ہے۔کارڈز)۔  SIMکی طرف سے فراہم کرده 

 کريں گے قطع نظر، گهريلو بنياد پر ايک يکساں شرح نقد گرانٹ وصول

 

 درخواست کا طريقہ ہائے کار

 یحوصلہ افزائ ی) درخواست گزاروں کSFO( دفتر ماليات برائے طلبہ يےتحفظ کے ل ياتیسہولت اور ماحول يںم درخواست
 يےمدد کے ل یمال یطالب علم ک يےکے ل 23/2022سال  ی۔ اگر خاندان تعليميںدرخواست جمع کروائ يکٹرانککرتا ہے کہ وه ال

 یپرائمر ی،پرائمر-یبرائے پر مالی تعاون کے اسکيم(ميرے درخواست  –لنک -یاکی  SFOچاہتے ہيں تو وه " ينادرخواست د
درخواست  يکٹرانکالئن ال-تاکہ آن يںپا سکتے ہ ی) تک رسائhttps://ess.wfsfaa.gov.hk/espps)" (يولل يکنڈرلاور س

 یڈاک مکمل شده کاغذ يعہکو براه است بذر SFOکے ساته  يزاتتمام درکار معاون دستاو يا ،کر سکيں جمع يافارم مکمل 
سے پہلے  کرنےمکمل  چاہيے کہ فارم درخواست دہندگان کو ۔کر سکيں )  واپس SFO 7Bيا SFO 106Bدرخواست فارم (

درخواست  ی۔ ايک ہيےہر خاندان کو ِصرف ايک درخواست پيش کرنا چاہ ۔يںکو غور سے پڑه کے ہداياتدرخواست  يلوگهر
 تفصيل درج ذيل ہے۔ یکثير درخواستوں کو نظر انداز کر ديا جائے گا۔ درخواست کے طريقہ کار ک یگزار ک

)i( درخواستوں پر قابل اطالق ليےپرائمری اور سيکنڈری طلباء کی مالی معاونت کے 

 ً وقت تقريبا کارطريقہ ہائے    

ميں يا  2022مئی 
اس کے اختتام سے 

 قبل

تمام  يں،درخواست فارم مکمل کر يکٹرانکجاتا ہے کہ وه ال يادہندگان سے تقاضا ک درخواست
کرده  ياوه مہ يا يں،آنالئن جمع کروائايک ساته  يںاور انہ يںنقول اپلوڈ کر یک يزاتدرکار دستاو

فارم (اگر قابل  یضمنمع فارم درخواست مکمل شده پر مبنی لفافہ اِستعمال کرتے ہوئے کاغذ 
 ۔يںکو جمع کروائ SFOڈاک،  يعہنقول بذر یک يزاتدستاو یمتعلقہ معاونت اور اطالق ہو)

 ميں اسکول ٹيکسٹ بک معاونت دی گئی ہے 22/2021جنہيں ليےان درخواست دہندگان کے 

 /یجوالئ اواخر
 2022اگست 

انہوں نے  يں،جمع کروا رہے ہ يںاس سے قبل درخواست ياتک  2022 یمئ 31 اگراميدواران
پر پورا  يارکے مع يتاہل يں،ہ یمعلومات فراہم کر د یکے ہمراه تمام ضرور يزاتمتعلقہ دستاو

ً تقر SFOہے تو  یحاصل کرل يابیکام يںاور وسائل امتحان م يںاترے ہ اگست  /یجوالئ يبا
بک معاونت اور  يکسٹاسکول ٹ یکوعبوراہل طلباء  يعےکے ذر يگیادائ ارخود ک يںم 2022

ً تقر SFOکرے گا۔  یجار یسبسڈ يےچارجز کے ل یرسائ يٹاہل خاندانوں کو انٹر ن اختتام  يبا
  کرے گا۔ یجار یبه #اطالع یک يجےکو نت يدوارانام يںم 2022/ اگست  یجوالئ

کی جانب سے مقرره مدت تک درکار اضافی  SFOوسائل ٹيسٹ ميں ناکام رہنے والے، 
معلومات کی فراہمی ميں ناکام رہنے والے يا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے والے 

 خاندانوں کو "نا اہليت کا نوٹيفيکيشن" جاری کيا جائے گا؛

  رتاختتام ا
 2022اوائل نوم 

 وع  

 

 يےرقم جس کے ل یک يزسبسڈ SFOتها،  ياگ ياد TA یعبور يںجنہ يےطلباء کے ل ان
 يےاور درخواست دہندگان کے ل یکرے گ يناور تع ينہکا دوباره تخم يںدرخواست گزار اہل ہ

کرے  یوصول یک يگیدرخواست دہندگان سے زائد ادائ يا یکرے گ یرقم جار یک یسبسڈ یباق
 یہوں گ يابتدس يںشرح یبک گرانٹ ک يکسٹٹ يےکے ل 23/2022سال  يمیتعل یجب به ی،گ

 یمعلومات ک یاسکول ک یکے ساته درخواست گزار طلباء ک يسب يٹاکے ڈ EDBاور جب  
ً ہو (تقر یہو چک يقتصد  )۔2022اواخر اکتوبر / اوائل نومبر  يبا

  23/2022 ميں اسکول ٹيکسٹ بک معاونت نہيں دی گئی يا جن کے بچے 22/2021جنہيں  ليےان درخواست دہندگان کے 
 ميں شريک ہيں۔ P1ميں 

2022 اگست تک يا اس سے قبل درخواستيں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے  2022مئی  31اگر  
اگست  SFOتمام متعلقہ دستاويزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہيں تو 

طالب علم کی بنياد پر اہليت  ،#" کی اطالعنتيجے "ليےسے اہل درخواست دہندگان کے  2022
کا  درخواست پر رہنما نوٹس" ليے"مالی معاونت کے منصوبوں کے  ) اورECکے سرٹيفکيٹ (
کی جانب سے مقرره مدت تک  SFOوسائل ٹيسٹ ميں ناکام رہنے والے، اجراء کرے گا۔ 

درکار اضافی معلومات کی فراہمی ميں ناکام رہنے والے يا اپنی درخواستوں سے دستبردار 
 جاری کيا جائے گا؛ ن"ا اہليت کا نوٹيفيکيش"نہونے والے خاندانوں کو 

 

2022 ستمبر  

ECs  ذاتی معلومات اور منتخب اسکيم (وں)  ليےوصول کرنے والے درخواست دہندگان کے
درخواست دہنده کو پر پہلے سے مطبوعہ ہيں۔ ECsکی توثيق احتياط سے کرنا الزمی ہوگا، 

اسکول کے آغاز کی تاريخ کے بعد اندرون ايک ہفتہ جس ميں بچے  ليےپراسيسنگ کے 
تاريخ کے جاری کرنے کی  ECsکو واپس کرنا ہے يا  ECsشرکت کر رہے ہوں، مکمل شده 

سے دو ہفتوں کے اندر (جو بهی بعد ميں ہو)۔ اسکول طالب علم درخواست گزار کی حيثيت اور 
عام طور پر، کو بهجوائے گا۔ SFOکو  ECsحاضری کی تصديق کريں اور اس کے بعد 

SFO داخل شده  یکے بعد کس يختار یحتمECs کرے گا۔ يںکو قبول نہ 

  گهرانہ درخواست برائے

 طالب علم مالياتی معاونت اسکيمز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبہ ماليات آفس

 کام کرنے واال خاندان اور طلبہ کی مالی معاونت ايجنسی

  گهرانہ درخواست برائے

 طالب علم مالياتی معاونت اسکيمز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبہ ماليات آفس

 کام کرنے واال خاندان اور طلبہ کی مالی معاونت ايجنسی
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ايک ايسا خاندانی درخواست فارم ہے جو ابتدائی اور ثانوی اسکول  "مالياتی معاونت اسکيمز علمدرخواست فارم برائے طالب انہگهر"
(ز) يا چائلڈ کيئر سينٹر(ز) ميں شريک طلباء اور خاندانوں کو طالب علم مالياتی معاونت کے ليے درخواست دينے کنڈر گارٹن(اسکولوں) يا 

 ہے۔ ميں سہولت فراہم کرتا

   معيار اہليت 

(i)  درخواست گزار الزماً وسائل ٹيسٹ پاس کرے اور درخواست گزار طالب علم کے والدين يا سرپرست (جيسا کہ نابالغ افراد
تحت تسليم شده) ميں سے ہو۔ بصورت ديگر، درخواست دہندگان الزماً ثبوت کے  کے 13کی سرپرستی کے آرڈيننس، کيپ 

 ساته تفصيل سے وضاحت بهی کرے کہ اس کی تعميل درخواست فارم ميں کيوں نہيں کی جا سکتی؛

(ii)  طلباء درخواست گزار الزماً ہانگ کانگ کے غير شادی شده رہائشی ہوں، درخواست دہندگان کے خاندان کے ساته رہائش
درست  ليےپذير ہوں، وه ہانگ کانگ ميں قيام کے حق، زمين کے حق کے حامل ہوں، يا قيام کی بغير کسی شرط رہنے کے 

کے  يزانامے، صرف طالب علم وا، دو طرفہ اخراج کے اجازت اجازت رکهتے ہوں (قيام کی حد کے عالوه)۔ وزيٹر ويز
 ليےکے  معاونت ياتیمال یطلباء ک يں،رکهنے والوں پر انحصار کرتے ہ يزاو يٹروز /يزاجو طالب علم و ياحامل طلباء 

 درخواست دينے کے اہل نہيں ہيں؛

(iii) ) کنڈر گارٹن ميںK1  سےK3 الزمی ليے) ميں نرسری، لوئر اور اپر کالس ميں شرکت کرنے والے طالب علموں کے ،
 –ہے کہ وه 

 31  کو يا اس سے قبل پيدا ہوئے ہوں)؛  2019 دسمبر 31ماه کی عمر کے ہوں (يعنی کہ  8سال  2کو کم از کم  2022اگست
 اور

 ايجوکيشن بيورو )EDBکے ساته رجسٹرڈ شده کنڈر گارٹن ميں نرسری ( )K1(لوئر ، )K2 ،(اور اپر )K3(  کالسز ميں
شرکت کر رہے ہوں۔ کنڈر گارٹن کو مفت معياری کنڈر گارٹن تعليمی اسکيم کے تحت مقامی نصاب کی پيشکش کرنے واال 

 ۔چاہيےايک غير منافع بخش کنڈر گارٹن ہونا 

(iv)  سال) اور چائلڈ کيئر سينٹرز (گروپ عمر  2-0جو چائلڈ کيئر سينٹرز (گروپ عمر  ليےطالب علم درخواست دہندگان کے
 –سال) ميں شرکت کر رہے ہيں، انہيں چاہيے 2-3

  محکمہ سماجی بہبود(SWD)  ميں ڈے کريش،  چائلڈ کيئر سينٹرزمع (کنڈر گارٹن  چائلڈ کيئر سينٹرزکے ساته رجسٹرڈ شده
 کر رہے ہوں؛ اور صلحاڈے نرسريوں يا متعلقہ عمر کے گروپ) ميں پورے دن کی ديکه بهال کی خدمات 

  ٹيسٹ پاس کيا ہو؛ اور "سماجی ضروريات"کے اندر  اسی تشخيصی مدت وسائل 

 (v)  طلباء جن اسکولوں ميں شرکت کر رہے ہيں، وه اس زمره سے متعلق ہوں جس کے بارے ميں مندرجہ ذيل اسکيموں ميں
 بيان کيا گيا ہے:

 مالی معاونت کی اسکيميں  

  کنڈر گارٹن اور چائلڈ کيئر سينٹر فيس کی رعائتی(KCFR)  گارٹن ضروت مند خاندانوں کو ان کے مفت معياری اسکيم
دن بچے کی نگہداشت کی خدمات حاصل کرنے والے مقامی غير  -ميں پورے چائلڈ کيئر سينٹرزکے تحت يا  يماسک يمیتعل

رعايت کی شکل  ليےنرسری، لوئر اور اپر کالسز ميں شرکت کرنے والے بچوں کے کے  اسکولنفع بخش کنڈر گارٹن 
 ميں مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔

  گرانٹ  ليےکنڈر گارٹن طلباء کے ليے اسکول سے متعلق اخراجات کے(Grant-KG)  ضرورت مند کنڈر گارٹن کے
طلباء کو ايک اضافی گرانٹ فراہم کرتی ہے جو وسائل کا ٹيسٹ پاس کرسکتے ہيں اور اسکول سے متعلق اخراجات کی 

کے تحت طالب علم کی کنڈر گارٹن کی تعليم کے سبب واقع  يماسک يمیکنڈر گارٹن تعلواپس ادائيگی کرنے جو نئی معياری 
 پورا اتر سکتے ہيں۔پر ہليت کے معيار اسکيم کے تحت ا KCFRہيں، 

 ) اسکول ٹيکسٹ بک معاونتTA( کتابوں اور متفرق اسکول کے اخراجات کا احاطہ کرنے کے  ینصاب ضروری اسکيم
 يںاسکولز م یفرد گرانٹ اسکولزاور مقام یدئے جانے والے، ف يڈا ی،کے تحت سرکار يماسک یبراه راست سبسڈ يےل

 ضروت مند طالب علموں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 6 یسے ثانو 1 یپرائمر

  طالب علم سفر سبسڈی(STS) سکيم رسمی پرائمری يا ثانوی تعليم حاصل کرنے والے يا ايک قابل قبول ادارے ميں ا
پہلے درجے کی سطح پر ايک کل وقتی ڈے کورس ميں شرکت کرنے والے ضرورت مند طلبہ کو سفری سبسڈی فراہم 

پبلک ٹرانسپورٹ پر  ليےمنٹ سے زياده کے فاصلے پر رہتے ہيں اور انہيں اسکول کے  10کرتی ہے، جو اسکول سے 
 سفر کرنا پڑتا ہے۔

  سبسڈی  ليےانٹر نيٹ رسائی چارجز کے(SIA)  ای لرننگ کے  ليےضروت مند خاندانوں کو ان کے بچوں کے اسکيم
سبسڈی فراہم کرتی ہے جس کے بچے  ليےکے اخراجات پورا کرنے کے  چارجز گهر پر انٹر نيٹ تک رسائی ليے

سے  2016جسے  (DYJ)حاصل کرنے والے کل وقتی طالب علم ہوں يا ڈپلومہ يہ جن  پرائمری يا ثانوی سطح پر تعليم
کر  (VTC)کے طور پر جانا جاتا تها) پروگراموں کا مساويانہ ووکيشنل ٹريننگ کے کورسز  (YJD)پہلے يہ جن ڈپلومہ 

(مثال کے طور پر، براڈ بينڈ انٹرنيٹ سروس پر چارجز يا فکسڈ يا موبائل ٹيلی کميونيکيشن سروسز کے آپريٹرز رہے ہوں
اہل خاندانوں ميں بچوں کی تعداد سے سبسڈی گهرانے کی بنياد پر دی جاتی ہے۔کارڈز)۔  SIMکی طرف سے فراہم کرده 

 کريں گے قطع نظر، گهريلو بنياد پر ايک يکساں شرح نقد گرانٹ وصول

 

 درخواست کا طريقہ ہائے کار

 یحوصلہ افزائ ی) درخواست گزاروں کSFO( دفتر ماليات برائے طلبہ يےتحفظ کے ل ياتیسہولت اور ماحول يںم درخواست
 يےمدد کے ل یمال یطالب علم ک يےکے ل 23/2022سال  ی۔ اگر خاندان تعليميںدرخواست جمع کروائ يکٹرانککرتا ہے کہ وه ال

 یپرائمر ی،پرائمر-یبرائے پر مالی تعاون کے اسکيم(ميرے درخواست  –لنک -یاکی  SFOچاہتے ہيں تو وه " ينادرخواست د
درخواست  يکٹرانکالئن ال-تاکہ آن يںپا سکتے ہ ی) تک رسائhttps://ess.wfsfaa.gov.hk/espps)" (يولل يکنڈرلاور س

 یڈاک مکمل شده کاغذ يعہکو براه است بذر SFOکے ساته  يزاتتمام درکار معاون دستاو يا ،کر سکيں جمع يافارم مکمل 
سے پہلے  کرنےمکمل  چاہيے کہ فارم درخواست دہندگان کو ۔کر سکيں )  واپس SFO 7Bيا SFO 106Bدرخواست فارم (

درخواست  ی۔ ايک ہيےہر خاندان کو ِصرف ايک درخواست پيش کرنا چاہ ۔يںکو غور سے پڑه کے ہداياتدرخواست  يلوگهر
 تفصيل درج ذيل ہے۔ یکثير درخواستوں کو نظر انداز کر ديا جائے گا۔ درخواست کے طريقہ کار ک یگزار ک

)i( درخواستوں پر قابل اطالق ليےپرائمری اور سيکنڈری طلباء کی مالی معاونت کے 

 ً وقت تقريبا کارطريقہ ہائے    

ميں يا  2022مئی 
اس کے اختتام سے 

 قبل

تمام  يں،درخواست فارم مکمل کر يکٹرانکجاتا ہے کہ وه ال يادہندگان سے تقاضا ک درخواست
کرده  ياوه مہ يا يں،آنالئن جمع کروائايک ساته  يںاور انہ يںنقول اپلوڈ کر یک يزاتدرکار دستاو

فارم (اگر قابل  یضمنمع فارم درخواست مکمل شده پر مبنی لفافہ اِستعمال کرتے ہوئے کاغذ 
 ۔يںکو جمع کروائ SFOڈاک،  يعہنقول بذر یک يزاتدستاو یمتعلقہ معاونت اور اطالق ہو)

 ميں اسکول ٹيکسٹ بک معاونت دی گئی ہے 22/2021جنہيں ليےان درخواست دہندگان کے 

 /یجوالئ اواخر
 2022اگست 

انہوں نے  يں،جمع کروا رہے ہ يںاس سے قبل درخواست ياتک  2022 یمئ 31 اگراميدواران
پر پورا  يارکے مع يتاہل يں،ہ یمعلومات فراہم کر د یکے ہمراه تمام ضرور يزاتمتعلقہ دستاو

ً تقر SFOہے تو  یحاصل کرل يابیکام يںاور وسائل امتحان م يںاترے ہ اگست  /یجوالئ يبا
بک معاونت اور  يکسٹاسکول ٹ یکوعبوراہل طلباء  يعےکے ذر يگیادائ ارخود ک يںم 2022

ً تقر SFOکرے گا۔  یجار یسبسڈ يےچارجز کے ل یرسائ يٹاہل خاندانوں کو انٹر ن اختتام  يبا
  کرے گا۔ یجار یبه #اطالع یک يجےکو نت يدوارانام يںم 2022/ اگست  یجوالئ

کی جانب سے مقرره مدت تک درکار اضافی  SFOوسائل ٹيسٹ ميں ناکام رہنے والے، 
معلومات کی فراہمی ميں ناکام رہنے والے يا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے والے 

 خاندانوں کو "نا اہليت کا نوٹيفيکيشن" جاری کيا جائے گا؛

  رتاختتام ا
 2022اوائل نوم 

 وع  

 

 يےرقم جس کے ل یک يزسبسڈ SFOتها،  ياگ ياد TA یعبور يںجنہ يےطلباء کے ل ان
 يےاور درخواست دہندگان کے ل یکرے گ يناور تع ينہکا دوباره تخم يںدرخواست گزار اہل ہ

کرے  یوصول یک يگیدرخواست دہندگان سے زائد ادائ يا یکرے گ یرقم جار یک یسبسڈ یباق
 یہوں گ يابتدس يںشرح یبک گرانٹ ک يکسٹٹ يےکے ل 23/2022سال  يمیتعل یجب به ی،گ

 یمعلومات ک یاسکول ک یکے ساته درخواست گزار طلباء ک يسب يٹاکے ڈ EDBاور جب  
ً ہو (تقر یہو چک يقتصد  )۔2022اواخر اکتوبر / اوائل نومبر  يبا

  23/2022 ميں اسکول ٹيکسٹ بک معاونت نہيں دی گئی يا جن کے بچے 22/2021جنہيں  ليےان درخواست دہندگان کے 
 ميں شريک ہيں۔ P1ميں 

2022 اگست تک يا اس سے قبل درخواستيں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے  2022مئی  31اگر  
اگست  SFOتمام متعلقہ دستاويزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہيں تو 

طالب علم کی بنياد پر اہليت  ،#" کی اطالعنتيجے "ليےسے اہل درخواست دہندگان کے  2022
کا  درخواست پر رہنما نوٹس" ليے"مالی معاونت کے منصوبوں کے  ) اورECکے سرٹيفکيٹ (
کی جانب سے مقرره مدت تک  SFOوسائل ٹيسٹ ميں ناکام رہنے والے، اجراء کرے گا۔ 

درکار اضافی معلومات کی فراہمی ميں ناکام رہنے والے يا اپنی درخواستوں سے دستبردار 
 جاری کيا جائے گا؛ ن"ا اہليت کا نوٹيفيکيش"نہونے والے خاندانوں کو 

 

2022 ستمبر  

ECs  ذاتی معلومات اور منتخب اسکيم (وں)  ليےوصول کرنے والے درخواست دہندگان کے
درخواست دہنده کو پر پہلے سے مطبوعہ ہيں۔ ECsکی توثيق احتياط سے کرنا الزمی ہوگا، 

اسکول کے آغاز کی تاريخ کے بعد اندرون ايک ہفتہ جس ميں بچے  ليےپراسيسنگ کے 
تاريخ کے جاری کرنے کی  ECsکو واپس کرنا ہے يا  ECsشرکت کر رہے ہوں، مکمل شده 

سے دو ہفتوں کے اندر (جو بهی بعد ميں ہو)۔ اسکول طالب علم درخواست گزار کی حيثيت اور 
عام طور پر، کو بهجوائے گا۔ SFOکو  ECsحاضری کی تصديق کريں اور اس کے بعد 

SFO داخل شده  یکے بعد کس يختار یحتمECs کرے گا۔ يںکو قبول نہ 

  گهرانہ درخواست برائے

 طالب علم مالياتی معاونت اسکيمز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبہ ماليات آفس

 کام کرنے واال خاندان اور طلبہ کی مالی معاونت ايجنسی

  گهرانہ درخواست برائے

 طالب علم مالياتی معاونت اسکيمز
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اکتوبر /  اواخر
 2022اوائل نومبر 

آگے يا  

اہل ہونے  ليےجن کا متعلقہ اسکيموں کے  ليےان طلباء کے  SFOکی تصديق کے بعد  ECsواپس کرده 
 جاری کر دے گا۔ خود کار ادائيگیانہوں نے درخواست دی ہے،  ليےکی تصديق ہو جائے گی، جن کے 

بالترتيب ميں پری پرائمری طلباء کے ليے مالی مدد کی درخواست کرنے والے بچے ہيں،  23/2022وه درخواست دہندگان جن کے تعليمی سال  #
SFO  اہل خاندانوں کےSC  کی اطالع" جاری کر دے گا۔ برائے کرم تفصيالت کے ليے پری پرائمری طلباء کے ليے امداد کی   "نتيجےکے ساته

  درخواستوں پر قابل اطالق ہے، سے رجوع کريں۔

)ii(پر قابل اطالق ہے مالی معاونت کے ليے درخواستوںليےری طلباء کے پری پرائم 

 ً وقت تقريبا  طريقہ ہائے کار 

ميں پری پرائمری طالب علموں کی حيثيت سے مالی معاونت  222021/ِصرف جنہيں  ليےان درخواست دہندگان کے 
 ميں شرکت کريں گے) P1تعليمی سال ميں  23/2022 دی گئی ہے (اس ميں وه طالب علم شامل نہيں جو

 2022جون 
ميں يا اس کے 
 اختتام سے قبل

تمام  يں،درخواست فارم مکمل کر يکٹرانکجاتا ہے کہ وه ال يادہندگان سے تقاضا ک درخواست
کرده لفافہ  يامہ يا يں،آنالئن جمع کروائايک ساته  يںاور انہ يںنقول اپلوڈ کر یک يزاتدرکار دستاو

" فارم (اگر ياتضرور ی"سماجدرخواست فارم مع  مکمل شدهپر مبنی اِستعمال کرتے ہوئے کاغذ 
 ۔يںکو جمع کروائ SFOڈاک،  يعہنقول بذر یک يزاتدستاو یمتعلقہ معاونت اور قابل اطالق ہو)

يا  2022اگست 
 اس کے بعد

تک يا قبل درخواستيں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے تمام معاونتی  2022جون  30اگر
طالب علم کی بنياد پر  SFOدستاويزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہيں تو 

نتيجے "ليےسے شروع اہل درخواست دہندگان کے  2022) کے ساته اگست SCاسکول سرٹيفکيٹ (
  جاری کر دے گا۔ "کی اطالع
طالب علم درخواست گزاروں پر ہوتا ہے جنہيں تعليمی سال ِصرف کا اطالق  SCمتعلقہ 

کے دوران کسی ديگر اسکول ميں منتقل کيا جارہا ہے، جن کی جماعت اور سيشن  232022/
مالی معاونت  ليےپہلے سے طباعت شده سے مختلف ہيں يا جو پہلی بار پری پرائمری طلباء کے 

کی  SCيا  2022اگست  31ں۔ ايسی صورت ميں درخواست دہندگان کی درخواست دے رہے ہي
 ليےپروسيسنگ کے  23/2022تاريخ اجراء کے اندرون دو ہفتےتک شريک اسکول کوبرائے 

SC۔(جو بهی بعد ميں ہے)  جمع کرائے گا   

نہيں دی گئی  ميں پری پرائمری طلباء کی حيثيت سے مالی معاونت 222021/ان درخواست دہندگان کے ليے جنہيں   
 ہے

يا  2022جوالئی 
 اس کے بعد

SFO  اسکولوں کے ذريعےSC  درخواست فارم  انہگهر "ليےکے ساته درخواست دہندگان کے
سے شروع ہونے والی  2022اگست  1تقسيم کرے گا اور  "مالياتی معاونت اسکيمز علمبرائے طالب

پُر  کو براه راست SFOدرخواستيں وصول کرے گا۔ درخواست دہندگان جتنا جلد ممکن ہو سکے 
يا آن الئن اليکٹرانک فارم مکمل کريں  واپس کريںبذريعہ ڈاک درخواست فارم  مبنی پر کاغذ شده

کو تعليمی سال  SCسے قبل  2022اگست 31ليےاور پروسيسنگ کے  اور داخل کروائيں
 ۔ميں حاضر ہونے والے اسکولوں ميں جمع کروانا الزمی ہوگا 23/2022

 نوٹس 
 )i( ) حاليہ جامع سوشل سيکورٹی معاونت کی وصولیCSSA کے حامل خاندان کے بچوں کا پرائمری اور ثانوی (

اسکولوں يا کنڈرگارٹن اور ديگر جماعتوں کے درجات ميں زير تعليم ہونے کی صورت ميں انہيں برائے تعليمی سال 
اسکول فيس، امتحانی فيس، نصابی ُکتب اور اسٹيشنری، نقل و حمل کے کرايوں، گهر ميں ميں انٹر نيٹ تک  23/2022

کو درخواست دينی ہے۔ انہيں  SWDبراه راست  ليےارجز وغيره کے ليے اسکول سے متعلق اعانت کے رسائی چ
SFO کو درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہيں۔ 

 )ii ( آن الئن "يمزسکامعاونت  ياتیفارم برائے طالب علم مال يپليکيشنہاؤس ہولڈ ا يکٹرانک"الاميدواران کی جانب سے
 پر کاغذو عليحده سے ک SFOں جمع کرائے جانے کی صورت ميں انہي 23/2022برائے سال  درخواست فارم

  ہے۔  نہيں نے کی ضرورتدرخواست فارم جمع کرا مبنی
   

 

 )iii(   ماسوائے پری پرائمری طلباء کے) مالی معاونت)،  ليےعام حاالت ميںSFO کو يا اس کے بعد پيش  2023مارچ  1 يکم
معاونت  یمالکو قبول نہيں کرے گا۔ انفرادی  "کسی بهی گهريلو درخواست ليےکے  طالب علم مالياتی معاونت اسکيمز"کرده 

 – درخواست دينے کی آخری تاريخ کا اندراج درج ذيل جدول ميں ہے ليےکے  ںيمواسک یک

يميںاسک یمعاونت ک یمال  درخواست کی حتمی تاريخ 

کنڈر گارٹن اور چائلڈ کيئر 
سينٹر فيس کی رعائتی 

(KCFR) اسکيم 

ميں شريک کالسز  23/2022تعليمی سال  درخواست دہندگان اپنے درخواست فارمز
کو جمع  SFOتک، جو کوئی بهی پہلے ہو،  2023 اگست 15ا کی تکميل سے قبل ي

کرا ديں۔ بصورت ديگر فيس ميں رعايت نہيں دی جائيگی چاہے وه وسائل امتحان 
پاس کر کے معيار اہليت پر پورا ہی کيوں نہ اتر سکتے ہوں۔ فيس ميں رعايت کا 
مؤثر ماه وه مہينہ ہوگا جس ميں درخواست دہنده کی جانب سے درخواست جمع 

چائلڈ  /کنڈر گارٹن دہنده طالب علم کو  کرائی گئی ہو يا وه مہينہ جس ميں درخواست
 کيئر سينٹر ميں داخل کرايا گيا ہو، يا ان ميں سے جو بعد ميں ہو۔

کنڈر گارٹن طلباء کے ليے 
اسکول سے متعلق اخراجات 

کے ليے گرانٹ 
(Grant-KG) 

 15 ميں شريک کالسز کی تکميل سے قبل يا 23/2022تعليمی سال  درخواست گزار
کو جمع کروا  SFOتک، جو کوئی بهی پہلے ہو، اپنے درخواست فارم  2023اگست 

عموماً انہيں تقسيم نہيں کی جائے گی چاہے وه  (Grant-KG)ديں۔ بصورت ديگر 
 وسائل امتحان پاس کر کے معيار اہليت پر ہورا ہی کيوں نہ اتر سکتے ہيں۔ 

اسکول ٹيکسٹ بک معاونت 
)TA( اسکيم 

 SFOتک يا اس سے قبل اپنے درخواست فارم  2022اکتوبر  31 درخواست گزار
کو جمع کروا ديں۔ بصورت ديگر اسکول ٹيکسٹ بک معاونت عموماً انہيں جاری نہيں 
کی جائيں گی چاہے وه وسائل امتحان پاس کر کے معيار اہليت پر ہورا ہی کيوں نہ 

 اتر سکتے ہيں۔

طالب علم سفر سبسڈی 
(STS) اسکيم 

يا اس کے بعد اپنے درخواست  2022نومبر  1جنہوں نے ايسے درخواست دہندگان 
فارم جمع کرائے، وسائل امتحان پاس کر کے معيار اہليت پر پورا اتر سکتے ہيں، 

(اگر قابل اطالق ہو)  یطالب علم سفر سبسڈکامياب طالب علم درخواست دہندگان کو 
کی ادائيگی درخواست کی وصولی کی تاريخ يا اسکول ميں درخواست دہنده طالب علم 

 ليےوصول کرنے والے طلباء کے  CSSAکے داخلے کی تاريخ (يا پہلے سے 
CSSA  کے خاتمے کی تاريخ) سے مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا انحصار مختلف

 افراد کے معامالت سے ہے۔

انٹر نيٹ رسائی چارجز کے 
 اسکيم (SIA)ليے سبسڈی 

کے  23/2022(يعنی کہ  2023فرروی  1 ايسے درخواست دہندگان کے ليے جنہوں نے
کامياب درخواست دہندگان کو نصف آخر ميں اپنے درخواست فارم جمع کرائے ہوں تو)، 

SIA  کی جزوی ادائيگی کی سکتی ہے، بشرطيکہ وه وسائل امتحان ميں کاميابی حاصل
 کر سکتے ہوں۔

)iv ( SFO  بذريعہ درخواست دہنده کے ہانگ کانگ موبائل فون نمبرز پرSMS  اس کا اطالق ايسے درخواست دہنده) يا تحريری
پر ہوتا ہے جو ہانگ کانگ کا فون نمبر دينے سے قاصر ہيں) درخواستوں کی وصولی تسليم کرے گا۔ درخواست دہندگان 

يا تحريری، درخواست  SMSکی جانب سے بذريعہ  SFO کاروباری دنوں ميں 20 کرائے گئے درخواست فارماپنے جمع 
پر  (2345 2802)کی انکوائری ہاٹ الئن  SFOکوئی جواب موصول نہ ہونے کی صورت ميں براه کرم کی وصولی کا 

کو موصول ہو گئيں ہيں يا نہيں اور غلط يا فراہمی ميں  SFOکال کريں تاکہ جانچ کی جائے کہ آيا انکی درخواستيں  
 ناکامی کے باعث درخواستوں ميں تاخير سے بچا جائے۔

 )v( مثالً خاندان کی ہئيت ترکيب، مالی صورتحال، اگر درخواست گزار ک) ے خاندان کی تفصيالت ميں قابل ذکر تبديلياں ہوتی ہيں
)، تو درخواست گزار متعلقہ معاونتی دستاويزات 2022مارچ  31تا  2021اپريل  1وغيره) جو کہ تخمينے کے بعد ہو (يعنی 

 .س کو انفرادی اہليتوں کے حساب سے زير غور الئے گا۔ہر کي SFOکے ساته ہميں تحريری طور پر مطلع کر سکتا ہے۔  

 وسائل ٹيسٹ اور معاونتی درجہ 

)i ( SFO  طالب علم ماليتی معاونت اور اس کی معاونتی درجہ کی اہليت کی جانچ کے ليے "ايڈجسٹڈ فيملی  ليےايک خاندان کے
  ۔ اکے طريقہ کار کو بروئے کار الئے گ (AFI)انکم" 

 

 AFI = یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن 

  (1) + خاندان کے افراد کی تعداد

 

)ii( کا شريک حيات کی ساالنہ آمدن شامل ہے؛ اگر قابل اطالق ہو /ميں درخواست گزار اور اس کی یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن
دوستوں کی طرف سے /؛ اور رشتہ داروں%30بچوں کی ساالنہ آمدنی کا  /کے ساته رہائش پزير غير شادی شده بچےخاندان 

 امداد و شراکت اگر قابل اطالق ہو۔

)iii ( خاندان کے ساته  /کی شريک حيات، غير شادی شده بچے /ايک خاندان کے ارکان سے عام طور پر درخواست گزار، اس کا
 رہائش پذير بچے اور درخواست گزار کی جانب  سے کی جاتی ہے۔

)iv ( 2  ؛ ليےارکان کے ايک واحد والدين کے  3سےAFI  تک بڑها ديا جائے گا۔ 2کو  "جمع عنصر"1فارموال کے تقسيم کار ميں 

 )v ( 23/2022   ليےتعليمی سال ميں معاونت کی مختلف سطحوں کےAFI  براه کرم جدول ميں درج ہيں۔ اہليت معيارات مندرجہ ذيل
 نہيں ہے۔ یايک خاندان کی اوسط ماہانہ آمدن AFIنوٹ فرما ليں کہ 

AFI*  اور ه رکنی ارکان خاندان کے ليے ہے و - 4رکنی اور  - 3کا نقطہء آغاز جو کہ کلی سطح کی اعانت کے ليے  
والے  والدين - رکنی ايک - 3رکنی خاندانوں اور  - 2ے متعلقہ ہے۔ س  23/2022بالترتيب ہے جو کہ سکول سال  

 - 4رکنی خاندانوں اور  - 3کے شمار کی غرض سے  AFIخاندانوں کے ليے، يہ صورت ہے کہ ان کو ُکلی سطح کی معاونت اور 
 نقطہء آغاز کا تعين کيا جا سکے۔ AFIرکنی خاندانوں کے طور پر بالترتيب تصور کيا جاتا ہے تاکہ 

اور  $42,560خاندانوں کا  AFI) ہے اگر 75%( 3/4معاونت کا درجہ  يے،اعانت کے ل ياتیمال یطالب علموں ک یپرائمر - پری #
 ہو۔ ينکے ماب 82,295$اور  52,134$جو ہے وه  AFI) ہے اگر %50ہو؛ اور معاونت کا درجہ نصف ( ينکے ماب $52,133

 سبسڈی کا اجراء 
 ليے کے اعانت مالی ليے کے طلبا اورسيکنڈری پرائمری SFO فراہم اعانت مالی ذريعے کے پے آٹو کو دہندگان درخواست ہلا 

است  آخر  تقسم /  عبوری رقم اہل درخواست دندان کوعام طور پر تقا جوالSIA   اور  TA :نوٹ( ۔ےگ کريں
۔ ن درخواست دندان کو عام  STSجا  جب کہ   ا جاتاجاری ک  عد ما اوائل نوم  رتاواخر ا اعام طور پر تق

۔


 جا  مسڈی فراس عد م ا اوائل نوم  رتطور پر اواخر ا( 

 ينٹرس يئرچائلڈ ک /کنڈر گارٹنرقم پرائمری طالب عملموں کے ليے مالياتی معاونت کے ليے، فيس ميں چهوٹ کے ليے منظور شده  - پری 
کاروباری ايام کے اندر دی جائے  10کو ادا کی جائے گی جو کہ براه راست ٹريژری کی جانب نتيجے کی اطالع کے اجراء کے بعد 

کنڈرارٹن طلاء  کی طرف سے بندوبست کيا جائے گا۔  ينٹرس يئرچائلڈ ک /کنڈر گارٹنگی۔ درخواست گزاروں کے ليے ادائيگی بعد ازاں 
 ۔ال


 م کر دی جاتقس ان منداہل درخواست د ذر  


ار ادائگرانٹ خود ل  متعلقہ اخراجات  نوٹ:  سکول)SFO  متعلقہ

اسکول سے متعلق اخراجات  يےکنڈر گارٹن طلباء کے لسکولوں کے اہل کامياب درخواست گزاروں ميں فيس ڈسبرس کريں گے اور ا
ايک از خود ادائيگی کے ذريعے درخواست گزاروں کے بينک اکاؤنٹ ميں جمع ہو جائے گی اور يہ ان بيچز کے ليے  گرانٹ يےکے ل

 سے ہو رہا ہے۔) 2022ہے جن کا آغاز اواخر ستمبر 

 استفسار
  اور درخواست کے طريقہ ہائے کار سے متعلقہ ہوں تو، براه  يميںاسک یمعاونت ک یمالايسے استفسارات کے ليے جو کہ

پر کال کريں۔  اگر درخواست گزاران انگريزی کے عالوه  2802 2345گهنٹے کی انکوائری ہاٹ الئن -24مہربانی ہماری 
اردو اور ويت  زبانوں (بشمول بهاشا انڈونيشيا، ہندی، نيپالی، پنجابی، تگالوگ، تهائی، 8درخواست کے مسائل کے حوالے سے 

کرنا چاہتے ہيں تو، جب وه ہاٹ الئن پر کال کريں تو، براه مہربانی "ديگر زبانوں" کا آپشن منتخب کريں جو  اِستعمالنامی) کو 
معلومات  يدکے طور پر درخواست دہندگان مز متبادل' کے دبانے سے آئے گا جب کہ ٹيليفون الئن کنکٹ ہو جائے گی۔ 4کہ '

 ۔يںسکتے ہجا ) پر www.wfsfaa.gov.hkسائٹ ( يبوکے  يجنسیابرائے طلبہ اور ورکنگ فيملی کی  مالی تعاون يےکے ل
 نسلی اقليتی مرکز ہم آہنگی سے متعلقہ ندرخواست گزارا(CHEER)  سے بذريعہ فون رابطہ کر سکتے ہيں اگر ترجمہ اور

کے ہاٹ الئن نمبرز  CHEERديگر زبانوں کے ليے معاونت مطلوب ہو۔  8ترجمانی کی سروسز انگريزی ميں ہوں اور اگر 
 –ذيل ميں درج ہيں 

 ;(6855 3755) تگالوگ ;(6844 3755)پنجابی;(6822 3755) نيپالی;(6877 3755) ہندی;(6811 3755) بهاشا انڈونيشيا
 يں۔ہ (6888 3755)اور ويت نامی(6833 3755) اردو;(6866 3755)تهائی

تاکہ اپنی پر رابطہ کر سکتے ہيں  (http://www.hkcs.org/en/services/cheer)کے ہوم پيج  CHEERدرخواست گزاران 
 خدمات کی تفصيل پيش کر سکے۔

2022 / 23 - سکول سال   
AFI گروپس (HK$) 

 معاونت کا درجہ

 *  (%100)ممل  42,559 – 0

 (%50) نصف  82,295# – 42,560

> 82,295 
 نا اہل

 رہيں) (درخواستيں ناکامياب
$51,523

$47,402
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اکتوبر /  اواخر
 2022اوائل نومبر 

آگے يا  

اہل ہونے  ليےجن کا متعلقہ اسکيموں کے  ليےان طلباء کے  SFOکی تصديق کے بعد  ECsواپس کرده 
 جاری کر دے گا۔ خود کار ادائيگیانہوں نے درخواست دی ہے،  ليےکی تصديق ہو جائے گی، جن کے 

بالترتيب ميں پری پرائمری طلباء کے ليے مالی مدد کی درخواست کرنے والے بچے ہيں،  23/2022وه درخواست دہندگان جن کے تعليمی سال  #
SFO  اہل خاندانوں کےSC  کی اطالع" جاری کر دے گا۔ برائے کرم تفصيالت کے ليے پری پرائمری طلباء کے ليے امداد کی   "نتيجےکے ساته

  درخواستوں پر قابل اطالق ہے، سے رجوع کريں۔

)ii(پر قابل اطالق ہے مالی معاونت کے ليے درخواستوںليےری طلباء کے پری پرائم 

 ً وقت تقريبا  طريقہ ہائے کار 

ميں پری پرائمری طالب علموں کی حيثيت سے مالی معاونت  222021/ِصرف جنہيں  ليےان درخواست دہندگان کے 
 ميں شرکت کريں گے) P1تعليمی سال ميں  23/2022 دی گئی ہے (اس ميں وه طالب علم شامل نہيں جو

 2022جون 
ميں يا اس کے 
 اختتام سے قبل

تمام  يں،درخواست فارم مکمل کر يکٹرانکجاتا ہے کہ وه ال يادہندگان سے تقاضا ک درخواست
کرده لفافہ  يامہ يا يں،آنالئن جمع کروائايک ساته  يںاور انہ يںنقول اپلوڈ کر یک يزاتدرکار دستاو

" فارم (اگر ياتضرور ی"سماجدرخواست فارم مع  مکمل شدهپر مبنی اِستعمال کرتے ہوئے کاغذ 
 ۔يںکو جمع کروائ SFOڈاک،  يعہنقول بذر یک يزاتدستاو یمتعلقہ معاونت اور قابل اطالق ہو)

يا  2022اگست 
 اس کے بعد

تک يا قبل درخواستيں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے تمام معاونتی  2022جون  30اگر
طالب علم کی بنياد پر  SFOدستاويزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہيں تو 

نتيجے "ليےسے شروع اہل درخواست دہندگان کے  2022) کے ساته اگست SCاسکول سرٹيفکيٹ (
  جاری کر دے گا۔ "کی اطالع
طالب علم درخواست گزاروں پر ہوتا ہے جنہيں تعليمی سال ِصرف کا اطالق  SCمتعلقہ 

کے دوران کسی ديگر اسکول ميں منتقل کيا جارہا ہے، جن کی جماعت اور سيشن  232022/
مالی معاونت  ليےپہلے سے طباعت شده سے مختلف ہيں يا جو پہلی بار پری پرائمری طلباء کے 

کی  SCيا  2022اگست  31ں۔ ايسی صورت ميں درخواست دہندگان کی درخواست دے رہے ہي
 ليےپروسيسنگ کے  23/2022تاريخ اجراء کے اندرون دو ہفتےتک شريک اسکول کوبرائے 

SC۔(جو بهی بعد ميں ہے)  جمع کرائے گا   

نہيں دی گئی  ميں پری پرائمری طلباء کی حيثيت سے مالی معاونت 222021/ان درخواست دہندگان کے ليے جنہيں   
 ہے

يا  2022جوالئی 
 اس کے بعد

SFO  اسکولوں کے ذريعےSC  درخواست فارم  انہگهر "ليےکے ساته درخواست دہندگان کے
سے شروع ہونے والی  2022اگست  1تقسيم کرے گا اور  "مالياتی معاونت اسکيمز علمبرائے طالب

پُر  کو براه راست SFOدرخواستيں وصول کرے گا۔ درخواست دہندگان جتنا جلد ممکن ہو سکے 
يا آن الئن اليکٹرانک فارم مکمل کريں  واپس کريںبذريعہ ڈاک درخواست فارم  مبنی پر کاغذ شده

کو تعليمی سال  SCسے قبل  2022اگست 31ليےاور پروسيسنگ کے  اور داخل کروائيں
 ۔ميں حاضر ہونے والے اسکولوں ميں جمع کروانا الزمی ہوگا 23/2022

 نوٹس 
 )i( ) حاليہ جامع سوشل سيکورٹی معاونت کی وصولیCSSA کے حامل خاندان کے بچوں کا پرائمری اور ثانوی (

اسکولوں يا کنڈرگارٹن اور ديگر جماعتوں کے درجات ميں زير تعليم ہونے کی صورت ميں انہيں برائے تعليمی سال 
اسکول فيس، امتحانی فيس، نصابی ُکتب اور اسٹيشنری، نقل و حمل کے کرايوں، گهر ميں ميں انٹر نيٹ تک  23/2022

کو درخواست دينی ہے۔ انہيں  SWDبراه راست  ليےارجز وغيره کے ليے اسکول سے متعلق اعانت کے رسائی چ
SFO کو درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہيں۔ 

 )ii ( آن الئن "يمزسکامعاونت  ياتیفارم برائے طالب علم مال يپليکيشنہاؤس ہولڈ ا يکٹرانک"الاميدواران کی جانب سے
 پر کاغذو عليحده سے ک SFOں جمع کرائے جانے کی صورت ميں انہي 23/2022برائے سال  درخواست فارم

  ہے۔  نہيں نے کی ضرورتدرخواست فارم جمع کرا مبنی
   

 

 )iii(   ماسوائے پری پرائمری طلباء کے) مالی معاونت)،  ليےعام حاالت ميںSFO کو يا اس کے بعد پيش  2023مارچ  1 يکم
معاونت  یمالکو قبول نہيں کرے گا۔ انفرادی  "کسی بهی گهريلو درخواست ليےکے  طالب علم مالياتی معاونت اسکيمز"کرده 

 – درخواست دينے کی آخری تاريخ کا اندراج درج ذيل جدول ميں ہے ليےکے  ںيمواسک یک

يميںاسک یمعاونت ک یمال  درخواست کی حتمی تاريخ 

کنڈر گارٹن اور چائلڈ کيئر 
سينٹر فيس کی رعائتی 

(KCFR) اسکيم 

ميں شريک کالسز  23/2022تعليمی سال  درخواست دہندگان اپنے درخواست فارمز
کو جمع  SFOتک، جو کوئی بهی پہلے ہو،  2023 اگست 15ا کی تکميل سے قبل ي

کرا ديں۔ بصورت ديگر فيس ميں رعايت نہيں دی جائيگی چاہے وه وسائل امتحان 
پاس کر کے معيار اہليت پر پورا ہی کيوں نہ اتر سکتے ہوں۔ فيس ميں رعايت کا 
مؤثر ماه وه مہينہ ہوگا جس ميں درخواست دہنده کی جانب سے درخواست جمع 

چائلڈ  /کنڈر گارٹن دہنده طالب علم کو  کرائی گئی ہو يا وه مہينہ جس ميں درخواست
 کيئر سينٹر ميں داخل کرايا گيا ہو، يا ان ميں سے جو بعد ميں ہو۔

کنڈر گارٹن طلباء کے ليے 
اسکول سے متعلق اخراجات 

کے ليے گرانٹ 
(Grant-KG) 

 15 ميں شريک کالسز کی تکميل سے قبل يا 23/2022تعليمی سال  درخواست گزار
کو جمع کروا  SFOتک، جو کوئی بهی پہلے ہو، اپنے درخواست فارم  2023اگست 

عموماً انہيں تقسيم نہيں کی جائے گی چاہے وه  (Grant-KG)ديں۔ بصورت ديگر 
 وسائل امتحان پاس کر کے معيار اہليت پر ہورا ہی کيوں نہ اتر سکتے ہيں۔ 

اسکول ٹيکسٹ بک معاونت 
)TA( اسکيم 

 SFOتک يا اس سے قبل اپنے درخواست فارم  2022اکتوبر  31 درخواست گزار
کو جمع کروا ديں۔ بصورت ديگر اسکول ٹيکسٹ بک معاونت عموماً انہيں جاری نہيں 
کی جائيں گی چاہے وه وسائل امتحان پاس کر کے معيار اہليت پر ہورا ہی کيوں نہ 

 اتر سکتے ہيں۔

طالب علم سفر سبسڈی 
(STS) اسکيم 

يا اس کے بعد اپنے درخواست  2022نومبر  1جنہوں نے ايسے درخواست دہندگان 
فارم جمع کرائے، وسائل امتحان پاس کر کے معيار اہليت پر پورا اتر سکتے ہيں، 

(اگر قابل اطالق ہو)  یطالب علم سفر سبسڈکامياب طالب علم درخواست دہندگان کو 
کی ادائيگی درخواست کی وصولی کی تاريخ يا اسکول ميں درخواست دہنده طالب علم 

 ليےوصول کرنے والے طلباء کے  CSSAکے داخلے کی تاريخ (يا پہلے سے 
CSSA  کے خاتمے کی تاريخ) سے مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا انحصار مختلف

 افراد کے معامالت سے ہے۔

انٹر نيٹ رسائی چارجز کے 
 اسکيم (SIA)ليے سبسڈی 

کے  23/2022(يعنی کہ  2023فرروی  1 ايسے درخواست دہندگان کے ليے جنہوں نے
کامياب درخواست دہندگان کو نصف آخر ميں اپنے درخواست فارم جمع کرائے ہوں تو)، 

SIA  کی جزوی ادائيگی کی سکتی ہے، بشرطيکہ وه وسائل امتحان ميں کاميابی حاصل
 کر سکتے ہوں۔

)iv ( SFO  بذريعہ درخواست دہنده کے ہانگ کانگ موبائل فون نمبرز پرSMS  اس کا اطالق ايسے درخواست دہنده) يا تحريری
پر ہوتا ہے جو ہانگ کانگ کا فون نمبر دينے سے قاصر ہيں) درخواستوں کی وصولی تسليم کرے گا۔ درخواست دہندگان 

يا تحريری، درخواست  SMSکی جانب سے بذريعہ  SFO کاروباری دنوں ميں 20 کرائے گئے درخواست فارماپنے جمع 
پر  (2345 2802)کی انکوائری ہاٹ الئن  SFOکوئی جواب موصول نہ ہونے کی صورت ميں براه کرم کی وصولی کا 

کو موصول ہو گئيں ہيں يا نہيں اور غلط يا فراہمی ميں  SFOکال کريں تاکہ جانچ کی جائے کہ آيا انکی درخواستيں  
 ناکامی کے باعث درخواستوں ميں تاخير سے بچا جائے۔

 )v( مثالً خاندان کی ہئيت ترکيب، مالی صورتحال، اگر درخواست گزار ک) ے خاندان کی تفصيالت ميں قابل ذکر تبديلياں ہوتی ہيں
)، تو درخواست گزار متعلقہ معاونتی دستاويزات 2022مارچ  31تا  2021اپريل  1وغيره) جو کہ تخمينے کے بعد ہو (يعنی 

 .س کو انفرادی اہليتوں کے حساب سے زير غور الئے گا۔ہر کي SFOکے ساته ہميں تحريری طور پر مطلع کر سکتا ہے۔  

 وسائل ٹيسٹ اور معاونتی درجہ 

)i ( SFO  طالب علم ماليتی معاونت اور اس کی معاونتی درجہ کی اہليت کی جانچ کے ليے "ايڈجسٹڈ فيملی  ليےايک خاندان کے
  ۔ اکے طريقہ کار کو بروئے کار الئے گ (AFI)انکم" 

 

 AFI = یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن 

  (1) + خاندان کے افراد کی تعداد

 

)ii( کا شريک حيات کی ساالنہ آمدن شامل ہے؛ اگر قابل اطالق ہو /ميں درخواست گزار اور اس کی یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن
دوستوں کی طرف سے /؛ اور رشتہ داروں%30بچوں کی ساالنہ آمدنی کا  /کے ساته رہائش پزير غير شادی شده بچےخاندان 

 امداد و شراکت اگر قابل اطالق ہو۔

)iii ( خاندان کے ساته  /کی شريک حيات، غير شادی شده بچے /ايک خاندان کے ارکان سے عام طور پر درخواست گزار، اس کا
 رہائش پذير بچے اور درخواست گزار کی جانب  سے کی جاتی ہے۔

)iv ( 2  ؛ ليےارکان کے ايک واحد والدين کے  3سےAFI  تک بڑها ديا جائے گا۔ 2کو  "جمع عنصر"1فارموال کے تقسيم کار ميں 

 )v ( 23/2022   ليےتعليمی سال ميں معاونت کی مختلف سطحوں کےAFI  براه کرم جدول ميں درج ہيں۔ اہليت معيارات مندرجہ ذيل
 نہيں ہے۔ یايک خاندان کی اوسط ماہانہ آمدن AFIنوٹ فرما ليں کہ 

AFI*  اور ه رکنی ارکان خاندان کے ليے ہے و - 4رکنی اور  - 3کا نقطہء آغاز جو کہ کلی سطح کی اعانت کے ليے  
والے  والدين - رکنی ايک - 3رکنی خاندانوں اور  - 2ے متعلقہ ہے۔ س  23/2022بالترتيب ہے جو کہ سکول سال  

 - 4رکنی خاندانوں اور  - 3کے شمار کی غرض سے  AFIخاندانوں کے ليے، يہ صورت ہے کہ ان کو ُکلی سطح کی معاونت اور 
 نقطہء آغاز کا تعين کيا جا سکے۔ AFIرکنی خاندانوں کے طور پر بالترتيب تصور کيا جاتا ہے تاکہ 

اور  $42,560خاندانوں کا  AFI) ہے اگر 75%( 3/4معاونت کا درجہ  يے،اعانت کے ل ياتیمال یطالب علموں ک یپرائمر - پری #
 ہو۔ ينکے ماب 82,295$اور  52,134$جو ہے وه  AFI) ہے اگر %50ہو؛ اور معاونت کا درجہ نصف ( ينکے ماب $52,133

 سبسڈی کا اجراء 
 ليے کے اعانت مالی ليے کے طلبا اورسيکنڈری پرائمری SFO فراہم اعانت مالی ذريعے کے پے آٹو کو دہندگان درخواست ہلا 

است  آخر  تقسم /  عبوری رقم اہل درخواست دندان کوعام طور پر تقا جوالSIA   اور  TA :نوٹ( ۔ےگ کريں
۔ ن درخواست دندان کو عام  STSجا  جب کہ   ا جاتاجاری ک  عد ما اوائل نوم  رتاواخر ا اعام طور پر تق

۔


 جا  مسڈی فراس عد م ا اوائل نوم  رتطور پر اواخر ا( 

 ينٹرس يئرچائلڈ ک /کنڈر گارٹنرقم پرائمری طالب عملموں کے ليے مالياتی معاونت کے ليے، فيس ميں چهوٹ کے ليے منظور شده  - پری 
کاروباری ايام کے اندر دی جائے  10کو ادا کی جائے گی جو کہ براه راست ٹريژری کی جانب نتيجے کی اطالع کے اجراء کے بعد 

کنڈرارٹن طلاء  کی طرف سے بندوبست کيا جائے گا۔  ينٹرس يئرچائلڈ ک /کنڈر گارٹنگی۔ درخواست گزاروں کے ليے ادائيگی بعد ازاں 
 ۔ال


 م کر دی جاتقس ان منداہل درخواست د ذر  


ار ادائگرانٹ خود ل  متعلقہ اخراجات  نوٹ:  سکول)SFO  متعلقہ

اسکول سے متعلق اخراجات  يےکنڈر گارٹن طلباء کے لسکولوں کے اہل کامياب درخواست گزاروں ميں فيس ڈسبرس کريں گے اور ا
ايک از خود ادائيگی کے ذريعے درخواست گزاروں کے بينک اکاؤنٹ ميں جمع ہو جائے گی اور يہ ان بيچز کے ليے  گرانٹ يےکے ل

 سے ہو رہا ہے۔) 2022ہے جن کا آغاز اواخر ستمبر 

 استفسار
  اور درخواست کے طريقہ ہائے کار سے متعلقہ ہوں تو، براه  يميںاسک یمعاونت ک یمالايسے استفسارات کے ليے جو کہ

پر کال کريں۔  اگر درخواست گزاران انگريزی کے عالوه  2802 2345گهنٹے کی انکوائری ہاٹ الئن -24مہربانی ہماری 
اردو اور ويت  زبانوں (بشمول بهاشا انڈونيشيا، ہندی، نيپالی، پنجابی، تگالوگ، تهائی، 8درخواست کے مسائل کے حوالے سے 

کرنا چاہتے ہيں تو، جب وه ہاٹ الئن پر کال کريں تو، براه مہربانی "ديگر زبانوں" کا آپشن منتخب کريں جو  اِستعمالنامی) کو 
معلومات  يدکے طور پر درخواست دہندگان مز متبادل' کے دبانے سے آئے گا جب کہ ٹيليفون الئن کنکٹ ہو جائے گی۔ 4کہ '

 ۔يںسکتے ہجا ) پر www.wfsfaa.gov.hkسائٹ ( يبوکے  يجنسیابرائے طلبہ اور ورکنگ فيملی کی  مالی تعاون يےکے ل
 نسلی اقليتی مرکز ہم آہنگی سے متعلقہ ندرخواست گزارا(CHEER)  سے بذريعہ فون رابطہ کر سکتے ہيں اگر ترجمہ اور

کے ہاٹ الئن نمبرز  CHEERديگر زبانوں کے ليے معاونت مطلوب ہو۔  8ترجمانی کی سروسز انگريزی ميں ہوں اور اگر 
 –ذيل ميں درج ہيں 

 ;(6855 3755) تگالوگ ;(6844 3755)پنجابی;(6822 3755) نيپالی;(6877 3755) ہندی;(6811 3755) بهاشا انڈونيشيا
 يں۔ہ (6888 3755)اور ويت نامی(6833 3755) اردو;(6866 3755)تهائی

تاکہ اپنی پر رابطہ کر سکتے ہيں  (http://www.hkcs.org/en/services/cheer)کے ہوم پيج  CHEERدرخواست گزاران 
 خدمات کی تفصيل پيش کر سکے۔

2022 / 23 - سکول سال   
AFI گروپس (HK$) 

 معاونت کا درجہ

 *  (%100)ممل  42,559 – 0

 (%50) نصف  82,295# – 42,560

> 82,295 
 نا اہل

 رہيں) (درخواستيں ناکامياب
$51,523

$47,402
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اکتوبر /  اواخر
 2022اوائل نومبر 

آگے يا  

اہل ہونے  ليےجن کا متعلقہ اسکيموں کے  ليےان طلباء کے  SFOکی تصديق کے بعد  ECsواپس کرده 
 جاری کر دے گا۔ خود کار ادائيگیانہوں نے درخواست دی ہے،  ليےکی تصديق ہو جائے گی، جن کے 

بالترتيب ميں پری پرائمری طلباء کے ليے مالی مدد کی درخواست کرنے والے بچے ہيں،  23/2022وه درخواست دہندگان جن کے تعليمی سال  #
SFO  اہل خاندانوں کےSC  کی اطالع" جاری کر دے گا۔ برائے کرم تفصيالت کے ليے پری پرائمری طلباء کے ليے امداد کی   "نتيجےکے ساته

  درخواستوں پر قابل اطالق ہے، سے رجوع کريں۔

)ii(پر قابل اطالق ہے مالی معاونت کے ليے درخواستوںليےری طلباء کے پری پرائم 

 ً وقت تقريبا  طريقہ ہائے کار 

ميں پری پرائمری طالب علموں کی حيثيت سے مالی معاونت  222021/ِصرف جنہيں  ليےان درخواست دہندگان کے 
 ميں شرکت کريں گے) P1تعليمی سال ميں  23/2022 دی گئی ہے (اس ميں وه طالب علم شامل نہيں جو

 2022جون 
ميں يا اس کے 
 اختتام سے قبل

تمام  يں،درخواست فارم مکمل کر يکٹرانکجاتا ہے کہ وه ال يادہندگان سے تقاضا ک درخواست
کرده لفافہ  يامہ يا يں،آنالئن جمع کروائايک ساته  يںاور انہ يںنقول اپلوڈ کر یک يزاتدرکار دستاو

" فارم (اگر ياتضرور ی"سماجدرخواست فارم مع  مکمل شدهپر مبنی اِستعمال کرتے ہوئے کاغذ 
 ۔يںکو جمع کروائ SFOڈاک،  يعہنقول بذر یک يزاتدستاو یمتعلقہ معاونت اور قابل اطالق ہو)

يا  2022اگست 
 اس کے بعد

تک يا قبل درخواستيں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے تمام معاونتی  2022جون  30اگر
طالب علم کی بنياد پر  SFOدستاويزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہيں تو 

نتيجے "ليےسے شروع اہل درخواست دہندگان کے  2022) کے ساته اگست SCاسکول سرٹيفکيٹ (
  جاری کر دے گا۔ "کی اطالع
طالب علم درخواست گزاروں پر ہوتا ہے جنہيں تعليمی سال ِصرف کا اطالق  SCمتعلقہ 

کے دوران کسی ديگر اسکول ميں منتقل کيا جارہا ہے، جن کی جماعت اور سيشن  232022/
مالی معاونت  ليےپہلے سے طباعت شده سے مختلف ہيں يا جو پہلی بار پری پرائمری طلباء کے 

کی  SCيا  2022اگست  31ں۔ ايسی صورت ميں درخواست دہندگان کی درخواست دے رہے ہي
 ليےپروسيسنگ کے  23/2022تاريخ اجراء کے اندرون دو ہفتےتک شريک اسکول کوبرائے 

SC۔(جو بهی بعد ميں ہے)  جمع کرائے گا   

نہيں دی گئی  ميں پری پرائمری طلباء کی حيثيت سے مالی معاونت 222021/ان درخواست دہندگان کے ليے جنہيں   
 ہے

يا  2022جوالئی 
 اس کے بعد

SFO  اسکولوں کے ذريعےSC  درخواست فارم  انہگهر "ليےکے ساته درخواست دہندگان کے
سے شروع ہونے والی  2022اگست  1تقسيم کرے گا اور  "مالياتی معاونت اسکيمز علمبرائے طالب

پُر  کو براه راست SFOدرخواستيں وصول کرے گا۔ درخواست دہندگان جتنا جلد ممکن ہو سکے 
يا آن الئن اليکٹرانک فارم مکمل کريں  واپس کريںبذريعہ ڈاک درخواست فارم  مبنی پر کاغذ شده

کو تعليمی سال  SCسے قبل  2022اگست 31ليےاور پروسيسنگ کے  اور داخل کروائيں
 ۔ميں حاضر ہونے والے اسکولوں ميں جمع کروانا الزمی ہوگا 23/2022

 نوٹس 
 )i( ) حاليہ جامع سوشل سيکورٹی معاونت کی وصولیCSSA کے حامل خاندان کے بچوں کا پرائمری اور ثانوی (

اسکولوں يا کنڈرگارٹن اور ديگر جماعتوں کے درجات ميں زير تعليم ہونے کی صورت ميں انہيں برائے تعليمی سال 
اسکول فيس، امتحانی فيس، نصابی ُکتب اور اسٹيشنری، نقل و حمل کے کرايوں، گهر ميں ميں انٹر نيٹ تک  23/2022

کو درخواست دينی ہے۔ انہيں  SWDبراه راست  ليےارجز وغيره کے ليے اسکول سے متعلق اعانت کے رسائی چ
SFO کو درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہيں۔ 

 )ii ( آن الئن "يمزسکامعاونت  ياتیفارم برائے طالب علم مال يپليکيشنہاؤس ہولڈ ا يکٹرانک"الاميدواران کی جانب سے
 پر کاغذو عليحده سے ک SFOں جمع کرائے جانے کی صورت ميں انہي 23/2022برائے سال  درخواست فارم

  ہے۔  نہيں نے کی ضرورتدرخواست فارم جمع کرا مبنی
   

 

 )iii(   ماسوائے پری پرائمری طلباء کے) مالی معاونت)،  ليےعام حاالت ميںSFO کو يا اس کے بعد پيش  2023مارچ  1 يکم
معاونت  یمالکو قبول نہيں کرے گا۔ انفرادی  "کسی بهی گهريلو درخواست ليےکے  طالب علم مالياتی معاونت اسکيمز"کرده 

 – درخواست دينے کی آخری تاريخ کا اندراج درج ذيل جدول ميں ہے ليےکے  ںيمواسک یک

يميںاسک یمعاونت ک یمال  درخواست کی حتمی تاريخ 

کنڈر گارٹن اور چائلڈ کيئر 
سينٹر فيس کی رعائتی 

(KCFR) اسکيم 

ميں شريک کالسز  23/2022تعليمی سال  درخواست دہندگان اپنے درخواست فارمز
کو جمع  SFOتک، جو کوئی بهی پہلے ہو،  2023 اگست 15ا کی تکميل سے قبل ي

کرا ديں۔ بصورت ديگر فيس ميں رعايت نہيں دی جائيگی چاہے وه وسائل امتحان 
پاس کر کے معيار اہليت پر پورا ہی کيوں نہ اتر سکتے ہوں۔ فيس ميں رعايت کا 
مؤثر ماه وه مہينہ ہوگا جس ميں درخواست دہنده کی جانب سے درخواست جمع 

چائلڈ  /کنڈر گارٹن دہنده طالب علم کو  کرائی گئی ہو يا وه مہينہ جس ميں درخواست
 کيئر سينٹر ميں داخل کرايا گيا ہو، يا ان ميں سے جو بعد ميں ہو۔

کنڈر گارٹن طلباء کے ليے 
اسکول سے متعلق اخراجات 

کے ليے گرانٹ 
(Grant-KG) 

 15 ميں شريک کالسز کی تکميل سے قبل يا 23/2022تعليمی سال  درخواست گزار
کو جمع کروا  SFOتک، جو کوئی بهی پہلے ہو، اپنے درخواست فارم  2023اگست 

عموماً انہيں تقسيم نہيں کی جائے گی چاہے وه  (Grant-KG)ديں۔ بصورت ديگر 
 وسائل امتحان پاس کر کے معيار اہليت پر ہورا ہی کيوں نہ اتر سکتے ہيں۔ 

اسکول ٹيکسٹ بک معاونت 
)TA( اسکيم 

 SFOتک يا اس سے قبل اپنے درخواست فارم  2022اکتوبر  31 درخواست گزار
کو جمع کروا ديں۔ بصورت ديگر اسکول ٹيکسٹ بک معاونت عموماً انہيں جاری نہيں 
کی جائيں گی چاہے وه وسائل امتحان پاس کر کے معيار اہليت پر ہورا ہی کيوں نہ 

 اتر سکتے ہيں۔

طالب علم سفر سبسڈی 
(STS) اسکيم 

يا اس کے بعد اپنے درخواست  2022نومبر  1جنہوں نے ايسے درخواست دہندگان 
فارم جمع کرائے، وسائل امتحان پاس کر کے معيار اہليت پر پورا اتر سکتے ہيں، 

(اگر قابل اطالق ہو)  یطالب علم سفر سبسڈکامياب طالب علم درخواست دہندگان کو 
کی ادائيگی درخواست کی وصولی کی تاريخ يا اسکول ميں درخواست دہنده طالب علم 

 ليےوصول کرنے والے طلباء کے  CSSAکے داخلے کی تاريخ (يا پہلے سے 
CSSA  کے خاتمے کی تاريخ) سے مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا انحصار مختلف

 افراد کے معامالت سے ہے۔

انٹر نيٹ رسائی چارجز کے 
 اسکيم (SIA)ليے سبسڈی 

کے  23/2022(يعنی کہ  2023فرروی  1 ايسے درخواست دہندگان کے ليے جنہوں نے
کامياب درخواست دہندگان کو نصف آخر ميں اپنے درخواست فارم جمع کرائے ہوں تو)، 

SIA  کی جزوی ادائيگی کی سکتی ہے، بشرطيکہ وه وسائل امتحان ميں کاميابی حاصل
 کر سکتے ہوں۔

)iv ( SFO  بذريعہ درخواست دہنده کے ہانگ کانگ موبائل فون نمبرز پرSMS  اس کا اطالق ايسے درخواست دہنده) يا تحريری
پر ہوتا ہے جو ہانگ کانگ کا فون نمبر دينے سے قاصر ہيں) درخواستوں کی وصولی تسليم کرے گا۔ درخواست دہندگان 

يا تحريری، درخواست  SMSکی جانب سے بذريعہ  SFO کاروباری دنوں ميں 20 کرائے گئے درخواست فارماپنے جمع 
پر  (2345 2802)کی انکوائری ہاٹ الئن  SFOکوئی جواب موصول نہ ہونے کی صورت ميں براه کرم کی وصولی کا 

کو موصول ہو گئيں ہيں يا نہيں اور غلط يا فراہمی ميں  SFOکال کريں تاکہ جانچ کی جائے کہ آيا انکی درخواستيں  
 ناکامی کے باعث درخواستوں ميں تاخير سے بچا جائے۔

 )v( مثالً خاندان کی ہئيت ترکيب، مالی صورتحال، اگر درخواست گزار ک) ے خاندان کی تفصيالت ميں قابل ذکر تبديلياں ہوتی ہيں
)، تو درخواست گزار متعلقہ معاونتی دستاويزات 2022مارچ  31تا  2021اپريل  1وغيره) جو کہ تخمينے کے بعد ہو (يعنی 

 .س کو انفرادی اہليتوں کے حساب سے زير غور الئے گا۔ہر کي SFOکے ساته ہميں تحريری طور پر مطلع کر سکتا ہے۔  

 وسائل ٹيسٹ اور معاونتی درجہ 

)i ( SFO  طالب علم ماليتی معاونت اور اس کی معاونتی درجہ کی اہليت کی جانچ کے ليے "ايڈجسٹڈ فيملی  ليےايک خاندان کے
  ۔ اکے طريقہ کار کو بروئے کار الئے گ (AFI)انکم" 

 

 AFI = یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن 

  (1) + خاندان کے افراد کی تعداد

 

)ii( کا شريک حيات کی ساالنہ آمدن شامل ہے؛ اگر قابل اطالق ہو /ميں درخواست گزار اور اس کی یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن
دوستوں کی طرف سے /؛ اور رشتہ داروں%30بچوں کی ساالنہ آمدنی کا  /کے ساته رہائش پزير غير شادی شده بچےخاندان 

 امداد و شراکت اگر قابل اطالق ہو۔

)iii ( خاندان کے ساته  /کی شريک حيات، غير شادی شده بچے /ايک خاندان کے ارکان سے عام طور پر درخواست گزار، اس کا
 رہائش پذير بچے اور درخواست گزار کی جانب  سے کی جاتی ہے۔

)iv ( 2  ؛ ليےارکان کے ايک واحد والدين کے  3سےAFI  تک بڑها ديا جائے گا۔ 2کو  "جمع عنصر"1فارموال کے تقسيم کار ميں 

 )v ( 23/2022   ليےتعليمی سال ميں معاونت کی مختلف سطحوں کےAFI  براه کرم جدول ميں درج ہيں۔ اہليت معيارات مندرجہ ذيل
 نہيں ہے۔ یايک خاندان کی اوسط ماہانہ آمدن AFIنوٹ فرما ليں کہ 

AFI*  اور ه رکنی ارکان خاندان کے ليے ہے و - 4رکنی اور  - 3کا نقطہء آغاز جو کہ کلی سطح کی اعانت کے ليے  
والے  والدين - رکنی ايک - 3رکنی خاندانوں اور  - 2ے متعلقہ ہے۔ س  23/2022بالترتيب ہے جو کہ سکول سال  

 - 4رکنی خاندانوں اور  - 3کے شمار کی غرض سے  AFIخاندانوں کے ليے، يہ صورت ہے کہ ان کو ُکلی سطح کی معاونت اور 
 نقطہء آغاز کا تعين کيا جا سکے۔ AFIرکنی خاندانوں کے طور پر بالترتيب تصور کيا جاتا ہے تاکہ 

اور  $42,560خاندانوں کا  AFI) ہے اگر 75%( 3/4معاونت کا درجہ  يے،اعانت کے ل ياتیمال یطالب علموں ک یپرائمر - پری #
 ہو۔ ينکے ماب 82,295$اور  52,134$جو ہے وه  AFI) ہے اگر %50ہو؛ اور معاونت کا درجہ نصف ( ينکے ماب $52,133

 سبسڈی کا اجراء 
 ليے کے اعانت مالی ليے کے طلبا اورسيکنڈری پرائمری SFO فراہم اعانت مالی ذريعے کے پے آٹو کو دہندگان درخواست ہلا 

است  آخر  تقسم /  عبوری رقم اہل درخواست دندان کوعام طور پر تقا جوالSIA   اور  TA :نوٹ( ۔ےگ کريں
۔ ن درخواست دندان کو عام  STSجا  جب کہ   ا جاتاجاری ک  عد ما اوائل نوم  رتاواخر ا اعام طور پر تق

۔


 جا  مسڈی فراس عد م ا اوائل نوم  رتطور پر اواخر ا( 

 ينٹرس يئرچائلڈ ک /کنڈر گارٹنرقم پرائمری طالب عملموں کے ليے مالياتی معاونت کے ليے، فيس ميں چهوٹ کے ليے منظور شده  - پری 
کاروباری ايام کے اندر دی جائے  10کو ادا کی جائے گی جو کہ براه راست ٹريژری کی جانب نتيجے کی اطالع کے اجراء کے بعد 

کنڈرارٹن طلاء  کی طرف سے بندوبست کيا جائے گا۔  ينٹرس يئرچائلڈ ک /کنڈر گارٹنگی۔ درخواست گزاروں کے ليے ادائيگی بعد ازاں 
 ۔ال


 م کر دی جاتقس ان منداہل درخواست د ذر  


ار ادائگرانٹ خود ل  متعلقہ اخراجات  نوٹ:  سکول)SFO  متعلقہ

اسکول سے متعلق اخراجات  يےکنڈر گارٹن طلباء کے لسکولوں کے اہل کامياب درخواست گزاروں ميں فيس ڈسبرس کريں گے اور ا
ايک از خود ادائيگی کے ذريعے درخواست گزاروں کے بينک اکاؤنٹ ميں جمع ہو جائے گی اور يہ ان بيچز کے ليے  گرانٹ يےکے ل

 سے ہو رہا ہے۔) 2022ہے جن کا آغاز اواخر ستمبر 

 استفسار
  اور درخواست کے طريقہ ہائے کار سے متعلقہ ہوں تو، براه  يميںاسک یمعاونت ک یمالايسے استفسارات کے ليے جو کہ

پر کال کريں۔  اگر درخواست گزاران انگريزی کے عالوه  2802 2345گهنٹے کی انکوائری ہاٹ الئن -24مہربانی ہماری 
اردو اور ويت  زبانوں (بشمول بهاشا انڈونيشيا، ہندی، نيپالی، پنجابی، تگالوگ، تهائی، 8درخواست کے مسائل کے حوالے سے 

کرنا چاہتے ہيں تو، جب وه ہاٹ الئن پر کال کريں تو، براه مہربانی "ديگر زبانوں" کا آپشن منتخب کريں جو  اِستعمالنامی) کو 
معلومات  يدکے طور پر درخواست دہندگان مز متبادل' کے دبانے سے آئے گا جب کہ ٹيليفون الئن کنکٹ ہو جائے گی۔ 4کہ '

 ۔يںسکتے ہجا ) پر www.wfsfaa.gov.hkسائٹ ( يبوکے  يجنسیابرائے طلبہ اور ورکنگ فيملی کی  مالی تعاون يےکے ل
 نسلی اقليتی مرکز ہم آہنگی سے متعلقہ ندرخواست گزارا(CHEER)  سے بذريعہ فون رابطہ کر سکتے ہيں اگر ترجمہ اور

کے ہاٹ الئن نمبرز  CHEERديگر زبانوں کے ليے معاونت مطلوب ہو۔  8ترجمانی کی سروسز انگريزی ميں ہوں اور اگر 
 –ذيل ميں درج ہيں 

 ;(6855 3755) تگالوگ ;(6844 3755)پنجابی;(6822 3755) نيپالی;(6877 3755) ہندی;(6811 3755) بهاشا انڈونيشيا
 يں۔ہ (6888 3755)اور ويت نامی(6833 3755) اردو;(6866 3755)تهائی

تاکہ اپنی پر رابطہ کر سکتے ہيں  (http://www.hkcs.org/en/services/cheer)کے ہوم پيج  CHEERدرخواست گزاران 
 خدمات کی تفصيل پيش کر سکے۔

2022 / 23 - سکول سال   
AFI گروپس (HK$) 

 معاونت کا درجہ

 *  (%100)ممل  42,559 – 0

 (%50) نصف  82,295# – 42,560

> 82,295 
 نا اہل

 رہيں) (درخواستيں ناکامياب
$51,523

$47,402


