
1  
SFO 75B(2) (Punjabi (Indian)) 

ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ 
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਅਤੇ ਫਵਫਿਆਿਥੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ ਕਿ ਪਕਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਿਰਨਾ ਹੈ 

 
ਜਿੂਿੀ ਨੋਟ੍ਸ 

I. ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਿਾਰੀ 
 ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪਫਿਵਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟ੍ਸ ਫਵੱਚ ਫਿੱਤ ੇਫਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿੇ ਮਤੁਾਬਕ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਫਸਆਹੀ ਿੇ 

ਪੈਨ ਨਾਲ  I ਤੋਂ VIII ਭਾਗ ਫਾਿਮ ਫਵਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਭਿੋI 
II. ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟ੍ਸ 
 ਜਮਾ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਿੇ ਸਮ੍ਬੰਧ ਫਵੱਚ (ਉਿਹਾਿਣ – ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜ, ਅਲਗ ਹੋਣ/ਤਲਾਕ ਲਈ 

ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ (ਇੱਕਲੇ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿਾਂ ਲਈ), ਸਲਾਨਾ ਆਮਿਨੀ ਬਾਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਪਿਮਾਣਕ ਆਫਿ), ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵਿੇਵੇ 
ਲਈ ਇਸ ਨੋਟ੍ਸ ਿੇ 9.2 ਪਿੈਾ ਨੰੂ ਵੇਖੋI ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਨੋਟ ਕਿੋ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾ ਕਿਨ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ (SFO) ਅਿਜੀ ਤੇ ਕਾਿਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੇਗਾI   

 ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ “ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ ਕਵਿ ਸ਼ੀਟ”  [SFO 108] ਤੇ ਫਿੱਤ ੇ ਫਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਿੋ ਅਤ ੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਤ ੇ
ਫਾਿਮ ਫਵੱਚ ਿਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੇੇੰਬਿਾਂ (ਫਨਿਭਿ ਮਾਫਪਆਂ ਸਮੇਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)) ਿੇ ਪਛਾਣ ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜ 
ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਨਾਲ ਹੋਿ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਿਮਾਣਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿ ੇਨਾਲ ਜਮਾ ਕਿIੋ 

ਘਿੇਲੂ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ 
1. ਭਾਗ I ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਵੇਿਵੇ 

(ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਲਈ ਫਵਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਿੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਿਪਿਸਤ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਗਾਰਕਿਨਕਿਪ ਆਫ ਮਾਈਨਰਸ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ, ਚੈਪਟਿ 13 ਫਵੱਚ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ਚਤੇਾਵਨੀ 
ਅਰਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਨਿੱਜੀ ਿੇਟਾ ਕਬਨੈਿਾਰ ਦੀ ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢ ਿੱ ਿਵੇਂ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ 
ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਰਟੀ / ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ, ਜੋ ਅਕਜਹਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱ ਿ 
ਅਪਰਾਧ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦੋਿ-ਕਸਿੱ ਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ, ਚੈਪਟਰ 210 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਧਿਤਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲਹ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਫਬਨੈਕਾਿ ਲਈ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਿੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ (SFO) ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਸੰਪਿਕ 
ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 
ਫਸਿਫ਼ ਫਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਤਾ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 
SFO ਨੰੂ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿੇ ਪਤੇ ਬਾਿੇ ਸੂਫਚਤ ਕਿੋ, 
ਜਿੋਂ ਇਹ ਉੱਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਿਫਹੰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਭਫਵੱਖੀ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ 
ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿਾ ਪਤਾ ਫਿਓ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਿ ਵਿਤੋ; 
ਪਫਹਲੇ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਿੇ ਹੋਏ ਉਪ 
ਨਾਮ ਫਲਖੋ; ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਸ਼ਬਿ ਿੇ 
ਫਵਚਕਾਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੋ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਿਾਹਿਣ ਿੇ ਹਵਾਲੇ ਿੇ 
ਨਾਲ HKID ਕਾਿਡ ਨੰ. ਭਿੋ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ 
ਖਾਨੇ ਫਵੱਚ ਫਿਖਾਇਆ ਫਗਆ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ ਪਛਾਣ ਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਬਫਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾਗਿਾਫ 1.1 ਿੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਿ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਿਕਾਿ ਅਤੇ ਸੰਫਖਆ ਫਿਓ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 1.4.2021 ਤੋਂ 31.3.2022 ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਿੀ ਫਵਆਹ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸਫਥਤੀ ਭਿੋ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ “ਫਵਆਹੁਤਾ” ਹੈ, ਤਾਂ 
ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਈਟਮ (A) ਿੇ ਨਾਲ ਫਿੱਤੇ ਖਾਨੇ ਫਵੱਚ “” 
ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਿੇ ਭਾਗ II ਫਵੱਚ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਫਿਓ। 

SFO ਨੰੂ SMS ਿੁਆਿਾ ਅਿਜੀਆਂ ਿੀ ਪਿਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਭੁਗਤਾਨ 
ਜਾਣਕਾਿੀ (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ, ਫਕਿਪਾ 
ਕਿਕੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਭਿੋ। 
 

ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ 1.4.2021 ਤੋਂ 31.3.2022 ਤੱਕ ਫਸੰਗਲ-ਪੇਿੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਤ ੇਉਿਾਹਿਣ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ, 
ਆਈਟਮ (B) ਿੇ ਨਾਲ ਫਿੱਤ ੇਖਾਨੇ ਫਵੱਚ “” ਲਗਾਓ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਫਥਤੀ ਨੰੂ ਫਮਟਾ ਫਿਓ। 

ਫਬਨੈਕਾਿ ਫਜਹੜੇ ਬਾਕ੍ਸ ਫਵਚ  “” ਨਹੀਂ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ-ਸਾਲ ਫਵੱਚ SFO ਿੁਆਿਾ ਪਿੀ-ਫਪਿੰ ਟ ਕਾਗਜੀ ਫਬਨੈ-ਪੱਤਿ ਪੱਤਿ ਪਿਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾI ਇਲੇਕਟਿਾਫਨਕ ਆਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, SFO ਬੈਂਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਫਧਤ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਫਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੀ ਹਈੋ ਇਲੇਕਟਿਾਫਨਕ 
ਅਿਜੀ ਔਨਲਾਇਨ ਪਿਾਪਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸੰਬੰਫਧਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਿਿਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਮਾਿਚ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਜਾਿੀ ਕਿੇਗਾI 
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6. ਭਾਗ VI ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਬਕ ਖਾਤਾ 
(ਖਾਤਾ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਕ ਸਟੇਟਮਟ / ਬਕ ਬੱੁਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰਨ  ਦੀ ਨਕਲ ਿਦਓ) 

6.1 ਿਕ SFO ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ, ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ 
ਸਬਿਸਡੀ, ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੰੁਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ, ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ) ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ 
ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) ਲਈ ਗਟ ਿਰਲੀਜ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ SFO 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਬਕ ਕੋਡ ਅਤੇ/ ਜ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰੇੀ / 
ਸਬਿਸਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹਾਨੀ / ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬਕ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ ਲਦਾ।  

6.2 ਬਕ ਖਾਤਾ ਿਸਰਫ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੈਧ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (ਇਹ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)। ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ,  
ਕੇਿਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ, ਕਰਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਤਾ, ਿਮਆਦੀ  ਜਮ - ਖਾਤਾ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ  ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤੇ 
ਜਦੇ । 

6.3 ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬਕ ਕੋਡ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਅੱਖਰ ਤ ਵੱਧ ਨਹ ਹੰੁਦਾ। 
6.4 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ: 
 
 
 
 
6.5 “ਬਕ ਕਡੋ” ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਬਨ ਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
6.6 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ SFO ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 

7. ਭਾਗ VII ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
 
 
 
 
 
 
            
8. ਭਾਗ VIII ਘੋਸ਼ਣਾ 
8.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗਾਫ ਪੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਥ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ  ਹਨ। 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਜਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨ ਟਸ 
9.1 (i) ਪਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਪੇਪਰ–ਆਧਾਿਰਤ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਹਾਇਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ,ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪਤਾ ਿਲਿਖਆ ਿਲਫਾਫਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 31 ,ਮਈ ,2022  ਨੰੂ ਜ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਡਾਕ ਰਾਹ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ  SFO ਨੰੂ ਭੇਜੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਲਗਾਓ। ਘੱਟ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ/ਅਸਫਲ ਿਡਿਲਵਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਪਤਾ ਿਲਖੇ ਿਲਫਾਫੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣਾ 
ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(ii) ਪੀ-ਪਾਈਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” 2022/23 ਸਕੂਲੀ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਅਟਡ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਜ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਤ ਪਿਹਲ-ਪਿਹਲ (ਦੋਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ ਆਵੇ) SFO ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪਭਾਵੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ, ਜ ਉਹ 
ਮਹੀਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ। 
  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ 
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ। ਨਹ ਤ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦਓ। 

ਜੇ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਦ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਹਨ(ਿਜਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ ਿਕਸੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਿਗਰਾਵਟ ਆਿਦ), ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਭਾਗ VII ਦੇ ਆਈਟਮ (3) ਿਵੱਚ ਸਮਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰੋI 
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9.2 ਲੋੜੀਂਿੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ: 
(i) ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਸਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ )ਆਸ਼ਫਿਤ ਮਾਪੇ)ਮਾਫਪਆਂ (ਸਮੇਤ) (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਿੇ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਨਕਲ  ,ਫਜਵੇਂ 

ਭਾਗ II (ਨੋਟ 1) ਫਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ;   
(ii) (ਫਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿਾਂ ਲਈ) ਵੱਖਿੇ ਿਫਹਣ / ਤਲਾਕ ਿੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿੇ ਮੌਤ ਿਾ 

ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਿੇਣ ਫਵੱਚ ਅਸਮਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਕਾਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿੋ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਿਕ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕਿੋ; ਜੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਵਾਉਣ ਫਵੱਚ 
ਅਸਮਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ SFO ਅਿਜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਇਸ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕਿਨ ਿਾ ਅਫਧਕਾਿ ਿਖਿਾ ਹੈ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਇੱਕਲਾ 
ਅਫਭਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਫਨਆ ਜਾਂਿਾ;  

(iii) (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ) 1 ਅਪਿੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਿਚ 2022 ਤੱਕ ਿੀ ਫਮਆਿ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਫਚਆਂ (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਉਹਨਾਂ 
ਮੈਂਬਿਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਿ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਿੱਥ ਹਨ) ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਿੀ ਨਕਲ; 

(iv) ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਬੈੇੰਕ ਸਟੇਟਮੇੇੰਟ / ਬੈੇੰਕ ਬੱੁਕ ਿੇ ਪਫਹਲੇ ਪੇਜ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਪਿਿਾਨ ਕਿੋ; (ਨੋਟ 2) ਅਤੇ  
(v) 1 ਅਪਿੈਲ 2021  ਤੋਂ  31 ਮਾਿਚ 2022  ਤੱਕ ਿੀ ਫਮਆਿ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ। ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਤੀਆਂ 

ਸ਼ਿਤਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾਂ ਕਿੋ: 
 

                                         
 
ਨੋਟ 1:ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਜਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸੱਿਸ ਹੇਠ ਫਲਖੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ 

(ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ) ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈI ਜੇਕਿ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਫਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ(ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ) 
ਿੁਬਾਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈI ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਵਵਾਿ ਿੀ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ SFO ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾI  
• ਫਬਨੈਕਾਿ /ਪਫਿਵਾਿਕ ਸੱਿਸ (ਸੱਿਸਾਂ) ਨੇ SFO ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਿੇ ਤਫਹਤ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਿੱਤੀ ਹੈ / 

ਫਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਿੋਕਤ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਵਚ ਉਸਨੇ/ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ HKID ਕਾਿਡ ਿੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਜਮਹਾਂ ਕਾਿਵਾਈ ਹੈI  
• HKID ਕਾਿਡ ਤੇ ਫਨਿੱਜੀ ਵੇਿਫਵਆਂ ਫਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI 

ਨੋਟ 2: ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਹੇਠ ਫਲਖੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਪੂਿੀ ਕਿਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈI ਜੇਕਿ 
ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਫਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ ਿੁਬਾਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈI ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਵਵਾਿ ਿੀ 
ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ SFO ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾI  
• ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ SFO ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਿੇ ਤਫਹਤ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਗਿਾੰਟ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਨ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੇ ਨਾਲ ਵੰਫਡਆ ਫਗਆ ਸੀ ਜਿੋਂ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ ਉਪਿੋਕਤ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੇ 
ਪੂਫ਼ ਿੀ ਇੱਕ  ਕਾੱਪੀ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ   

• 2022/23 ਸਕੂਲੀ-ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ ਉਸੇ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਿਾ ਹੈ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਉਪਿੋਕਤ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤਾ 
ਫਜਸ ਫਵਚ ਗਿਾੰਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਨ ਵੰਫਡਆ ਫਗਆ ਹੈ)I 

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲਾ 
ਫਵਅਕਤੀ 

(1) ਇਨਲੈਂਡ ਿੈਵੇਫਨਊ ਫਡਪਾਿਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਫਡਮਾਂਡ ਨੋਟ; ਜੇਕਿ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(2) ਮਾਲਕ ਿੇ ਫਮਹਨਤਾਨੇ ਿੀ ਫਿਟਿਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਿਮ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 
(3) ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ   
(4) ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਆਫਿ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਾਿਡ (ਬੈਂਕ 

ਖਾਤਾ ਧਾਿਕ ਿਾ ਨਾਮ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਿੇ ਨਾਲ)। (ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿੰਗ ਤੇ 
ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਐਟਂਿੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਿ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਿੋ। ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਇਲਾਵਾ 
ਫਕਸੇ ਹੋਿ ਐਟਂਿੀਜ ਲਈ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜਿੂਿੀ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਫਿਓ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਿਕਮ ਫਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ); ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(5) ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਮਾਫਣਤ ਆਮਿਨੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ (ਨਮੂਨਾ I ਿੇਖੋ), ਆਫਿ  
ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਡਿਾਈਵਿ ਜਾਂ ਕਾਿੋਬਾਿ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ (ਇੱਕਲੀਆਂ 
ਪਿੋਪਿਾਈਟਿਫਸ਼ਪ ਕਾਿੋਬਾਿ / 
ਸਾਂਝੇਿਾਿੀ ਵਾਲਾ ਕਾਿੋਬਾਿ / 
ਫਲਫਮਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ) 

(1) ਪਿਮਾਫਣਤ ਸਿਕਾਿੀ ਲੇਖਾਕਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਮਾਫਣਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹੈ   

(2) ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਿ ਿੇ ਵੱਲੋਂ  ਫਤਆਿ ਕੀਤਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ (ਨਮੂਨਾ II ਜਾਂ III ਿੇਖੋ) ਅਤੇ  
(3) ਫਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਫਟਸ (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ)।  

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲਾ 
ਜਾਂ ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ, ਜੋ 
ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਿ ਸਕਿਾ  

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪੂਿੇ ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਫਸਕ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਫਿੰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਿੇ ਹੋਏ ਫਕ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਫਕਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ, ਖ ਦ ਕਤਆਰ 
ਿੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਕਵਿਲੇਿਣ (ਬਿੇਕਡਾਊਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ ਨਮੂਨੇ IV ਿਾ ਅਨੁਸਿਨ 
ਕਿੋ। (SFO ਇਹ ਫਨਿਣਾ ਲੈਣ ਿਾ ਹੱਕ ਿਾਖਵਾਂ ਿੱਖਿਾ ਹੈ ਫਕ ਉਹਨਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ, ਜੋ 
ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿੇ, ਿੀਆਂ ਅਿਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਿ 
ਕਿਨੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।) 

ਫਕਿਾਏ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ (1)   ਫਕਿਾਏਿਾਿੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 
(2) ਫਕਿਾਏ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਾਿਡ (ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਿਕ 

ਿਾ ਨਾਮ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਿੇ ਨਾਲ)। (ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ 
ਐਟਂਿੀਜ ਨੰੂ ਉਜਾਗਿ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਿੋ। ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਇਲਾਵਾ ਫਕਸੇ ਹੋਿ ਐਟਂਿੀਜ 
ਲਈ ਵੀ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜਿੂਿੀ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਫਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਿਕਮ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਿਾ 
ਹੈ)।  
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ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ / ਸੰਭਾਲ 
10.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ -ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰਨI 

SFO ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ/ਪਾਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੇਵਲ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾI   
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਤੱਥ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ / ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਅਗਲੀ ਪਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਅਪਰਾਿਧਕ ਮੁਕਦਮਾ ਭੀ ਚਲਾਯਾ ਜਾਵੇਗਾI. 

10.2 ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਭੀ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ SFO ਅਤੇ EDB ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ SFO / EDB ਦੇ ਏਜੇਟਾ, ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਵ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

 
(i)   ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਨ ਟੀਿਫਕੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ - 
- ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (Grant-KG) ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ  
- ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਫੀਸ ਛੂਟ ਕੀਮ (KCFRS) 
- ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ (STAS) 
-  ਪਰੀਿਖਆ ਫੀਸ ਛੂਟ/ਮੁਆਫੀ ਕੀਮ (EFRS) 
- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (STSS) 
- ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੰੁਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (SIA) 
- ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (DYJFR) 
- ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) [FR(FAEAEC)] 
- ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫ਼ਾਇਨ ਸ ਕੀਮ – ਪਬਿਲਕਲੀ-ਫੰਡੀਡ ਯੋਜਨਾਵ (TSFS) 
- ਫੂਲ-ਟਾਈਮ ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (NLSFT) 
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ(FASP) 
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (NLSPS) 
- ਏਸੇਡੀਡ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (ENLS) 
-  ਕੰਟੀਿਨਉਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ(CEF) 

ਿਬਨ ਕਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਲੇਵਲ, ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ /ਸੰਸਥਾਵ ਨੰੂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

(ii) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤ ਅਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦੋਹਰੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ / ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ(ਭੁਗਤਾਨ) ਜ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ 
ਰਕਮ / ਉਸ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਬਨ ਕਾਰ / ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਦੇ 
ਡਾਟਾਬੇਸ; 

(iii) ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ EDB ਦੇ 
ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ (ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ SFO ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਿਕ SFO ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ/ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਵਕਿਤਗਤ ਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;  

(iv) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਿਮਲਾਨ ਅਤੇ  SWD  ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 
ਨਾਲ ਸਮਬੰਿਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਉਪਰ (i) ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵ ਦੇ ਤਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹਨ ਅਤੇ SFO ਦੁਆਰਾ ਡਬਲ ਸਬਿਸਡੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ 
ਕਰਨਾ (ਜੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਲਕਣ ਅਵਿਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CSSA ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਿਵਚ ਸੀ ਜ ਇਸ ਵੇਲੇ CSSA ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ 
ਿਵਚ ਹੈ) 

(v) ਲੋਨ ਅਕਾਉੰਟ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ  ਅਦਾਇਗੀ; 
(vi) ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇ; ਅਤੇ 
(vii) SFO, EDB, HKEAA, ਸਮਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ / ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰਧਤ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਜਚ / ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣI 
10.3 ਿਬਨ ਕਾਰ  ਦਾ  ਿਨ ਜੀ  ਡਾਟਾ  ਅਤੇ  ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਬਰ  ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋ ਈ  ਭੀ  ਜਾ ਣ ਕਾਰੀ  10.2 ਪੈਰਾ ਿਵਚ ਦਸੇ ਗਏ 

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ /ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਵ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਜ ਿਜਥੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨ  ਅਿਜਹੇ 
ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ; ਜ ਿਜਥੇ ਅਿਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹਨI 

10.4 ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ 
ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾI ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਨਾ 
ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਜਾ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 

10.5 ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਪੁਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, SFO ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਹੋਰ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ  ਤੇ ਕਾਉੰਟਰ ਚੈਿਕੰਗ ਕਰੇਗਾI ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, SFO ਸਟਾਫ ਐਪਲੀਕੇਨ ਡੇਟਾ 
ਦੇ ਸਪਟੀਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ ਦੀ ਜਾੰਚ ਭੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਹ 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ -ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੰੂ SFO ਸਟਾਫ 
ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਭੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI SFO ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਉਨ  ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਮ ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੱਥ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜ 
ਲੋੜਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ, (SFO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ) ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾI 

10.6 ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਨਹ ਹੋਣਗੇI ਹਾਲਿਕ, ਸੈਕਨ 18 ਅਤੇ 22 ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ (ਪਾਈਵੇਸੀ) ਆਰਡੀਨ ਸ ਦੇ ਸ਼ੇਡੂਲ 
1 ਦੇ ਿਪੰ ਸੀਪਲ 6 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ(ਹਗਕਗ ਦੇ ਿਵੇ ਪਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 486), ਇਕ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦਦਾ ਹੈI ਉਹ ਲੋੜਮੰਦ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ  ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ 
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਭੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਅਿਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਉਪ ਿਵਭਾਗੀ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ , WFSFAA  ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ 
11.1 ਘਰੇਲੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਹੋਟਲਾਈਨ 2802 

2345 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋI 
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1.1 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਡੋ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ “ਹੋਰ ਪਛਾਣ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ” ਦੀ ਆਈਟਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ। 
ਪਾਸਪੋਰਟ 0 2 ਮੁੜ-ਐਟਂਰੀ ਪਰਿਮਟ 0 3 ਪਛਾਣ ਪਮਾਣ-ਪੱਤਰ 0 4 
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 0 5 ਐਟਂਰੀ ਪਰਿਮਟ 0 6 ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ID ਦਾ 

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 
0 7 

ਵਨ-ਵੇ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ) 
ਪਰਿਮਟ 

0 8 ਮੇਨਲਡ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 0 9 ਹੋਰ 9 9 

2. ਭਾਗ II ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
2.1 ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ  
 
 
 
                                                                 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ HKID ਕਾਰਡ ਨੰ. ਭਰੋ, ਿਜਵ 
ਿਕ ਖਾਨ  ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।   
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੋ; 

ਪਿਹਲੇ ਖਾਨ  ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ 

ਨਾਮ ਿਲਖ;ੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥ ਛੱਡੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ 
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ।  
 

ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ 
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ 

ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-
ਿਬਨ ਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ HKID 
ਕਾਰਡ ਨੰ./ਜਨਮ ਪਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸੰਿਖਆ ਭਰੋ,  ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਜਮ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ 2022/23 ਸਕੂਲ ਵਰੇ (KCFRS, Grant-KG, 

TA, STS, DYJFR ਅਤੇ FR(FAEAEC) ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ ਪੜਨ 
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਤ ਿਕਰਪਾ ਆਈਟਮ 5, 8 ਅਤੇ 9 ਿਵੱਚ ਢੱੁਕਵ ਖਾਨ (ਖਾਿਨਆਂ) 
ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਿਵਵਾਿਹਤ ਬੱਚਾ 2022/23 ਿਵੱਚ 
ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ “ਸਕੀਮ ਲਈ 
ਅਰਜੀ ਿਦਓ” ਦੇ ਅਧੀਨ “ਲੋੜ ਨਹ” ਚੁਣੋ। 
 

ਜੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ((1) KCFRS ਅਤੇ (2) Grant-KG ਸਮੇਤ) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਸ ਿਵੱਚ 
“” ਲਾਓI ਯੋਗ KG ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ((K1-K3) ਨੰੂ KCFRS (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਅਤ ੇGrant-KG ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੀ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਵ (N1 & N2) ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ KCFRS ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI 
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2.1.1 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 4 ਤ ਵੱਧ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਿਵੱਚ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ 
ਦੀਆਂ ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

2.1.2 CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਐਡਜਸਟਡ ਫੈਿਮਲੀ ਇਨਕਮ (AFI) ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ 
ਿਗਿਣਆ ਜਾਏਗਾ। 

2.1.3 ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ, ਿਜਹਨਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ ਿਨਜੀ ਸੰਗਠਨ ਜ ਸਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ-ਪਸੁਤਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਘਰ ਿਵਖੇ ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚੇ, ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੂਲ ਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨ ਨੰੂ SFO ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 
ਇਹਨ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹਨ, ਸਕੂਲ SWD, EDB, ਹਗਕਗ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ (Hong Kong Jockey Club), ਸਰਕਾਰੀ ਟਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਿਦ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੋ ਸਬਿਸਡੀ ਤ ਲਾਭ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਬਨ ਕਾਰ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ (ਓਵਰਪੇਡ) ਕੀਤੀ 
ਰਕਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ (ਿਰਫੰਡ) ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

2.1.4 ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕੋਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 2022/23 ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਦਾ ਕਲਾਸ ਪੱਧਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 
2.1.5 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ)/ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਸਕੀਮ(ਮ), ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਜਮ 

ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਪਸਤੁਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ 
ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ SFO ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਿਦਓ। ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਨੰਬਰ/HKID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਠੀਕ ਤਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਮ 
ਲੱਗੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸਨ  ਉਹੀ ਸਕੀਮ(ਮ) ਚੁਣੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

2.2 ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ (SIA) 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ SIA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਪਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ 
ਲਾਗੂ ਹੈI ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਬਿਸਡੀ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਿਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ SIA ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ I ਇਹ ਸਬਿਸਡੀ ਿਸਰਫ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੈ 

 
 
 
 
2.3 ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ 
2.3.1 ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਸਹੁਿਰਆਂ ਸਮੇਤ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ CSSA ਦਾ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਹਨ ਲਈ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਕਣ ਸਾਲ (1 ਅਪੈਲ 2021 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2022) ਿਵੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ - 
(A) ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ; ਜ 
(B) ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ; ਜ 
(C) ਿਕਸੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲ  ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ ਜ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ 

ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲ  ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਿਟੱਪਣੀਆਂ: ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੰੂ 2022/23 ਸਕੂਲ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ ਪਕਾਰ ਮੁਲਕਣ 
ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਸੱਧ ੇਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਿਦ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ SFO ਨੰੂ ਭੇਜੋ। 

2.3.2 ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 2 ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ 
ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਜਮ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਦਓ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  

( i )   ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ   N 1  
       (ਉਮਰ ਵਰਗ 0-2)     
( i i )  ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ  N 2  

(ਉਮਰ ਵਰਗ 2-3)     
(iii)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ  K 1  
(iv)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ  K 2  
(v)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ  K 3  
(vi)  ਪਾਈਮਰੀ 1 ਤ 6  P 1 /  P 2 /  P 3 /  P 4 /  P 5 /  P 6  
(vii)  ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਤ 3  S 1 /  S 2 /  S 3              
(viii)  ਸੈਕੰਡਰੀ 4 ਤ 6  S 4 /  S 5 /  S 6              
(ix)  ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin  Y J  
(x)  ਹੋਰ (ਉਦਾ. ਤੀਸਰੀ ਪੱਧਰ )  O L  

ਉਹਨ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਜਨ  ਨੰੂ 
SIA ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੰੁਦੀ, ਿਕਪਾ 
ਕਰਕੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਬੋਸ ਿਵਚ “” 
ਪਾਉI 
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3. ਭਾਗ III ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ 
3.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ SFO ਚੁਣੋ ਗਏ ਿਬਨ ਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਬੰਧ 

ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ I ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਇਹ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ। 

4. ਭਾਗ IV ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ 
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ 
ਮੁਲਕਣ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਤ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਉਦਾਹਨਰਣ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 ਅਪੈਲ 2021 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ (ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਦੇ 
ਿਬਨ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੱਸੋ। SFO ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਿਖਆ 

ਿਦਓ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 4.1 
ਿਵੱਚ “ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾ” ਦੇ ਹੇਠ ਆਈਟਮ 11 ਦੇਖ)ੋ, ਪਿਰਵਾਰ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ 
ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ  ਯੋਗਦਾਨ, ਗੁਜਾਰਾ ਖਰਚ ਜ ਿਨਵੇਸ਼ ਤ ਿਵਆਜ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੱਸੋ। 

ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1 
(A), (B) ਅਤੇ (C) ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹ ਅਤੇ 
ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ  (ਖਾਿਨਆਂ) ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। 
 

ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ 

ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਓ।  

ਕੱੁਲ ਰਕਮ ਿਸਰਫ਼ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ। SFO ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨ ਟਸ ਦੇ 
ਪੈਰਾਗਾਫ 3 ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ AFI ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਧਰ ਲਈ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ(ਮਾਿਪਆਂ) ਦ ੇਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ 
ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਗਕਗ ਸਮਾਰਟ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 
ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਿਦਓ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ  ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਭਾਗ ‘D’ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਨਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ‘D’ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।  
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4.1 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਬਾਹਿ ਿੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੁਆਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਪਿਕਾਿਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ,ਜੋ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਿੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਲਈ ,ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾਗਿਾਫ 9.2 (V) ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਫਿਓ।  

ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 
1 ਤਨਖਾਹ (ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਫਬਨੈਕਾਿ, ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ 

ਅਤੇ ਪੂਿਨ-ਕਾਲੀ (ਫੁਲ-ਟਾਈਮ), ਅੰਸ਼ਕ-ਕਾਲੀ (ਪਾਿਟ-ਟਾਈਮ) ਜਾਂ 
ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਿੀਆਂ ਲਈ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ 
ਫਵਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਕੁਆਿੇ ਭੈਣ-ਭਿਾ ਿੀ ਤਨਖਾਹ, 
ਕਿਮਚਾਿੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੈਨਡੇਟਿੀ ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ (MPF)/ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ ਿੇ 
ਯੋਗਿਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) 

1 ਸਿਕਾਿ ਤੋਂ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਮੁਿਾਇਕ  ਿੇਖਭਾਲ ਫੰਡ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ 
ਫਵਆਪਕ ਸਮਾਫਜਕ ਸੁਿੱਫਖਆ ਸਹਾਇਤਾ / ਬਜਿੁਗ ਭੱਤਾ / ਬਜਿੁਗ 
ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਭੱਤਾ / ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤਾ / ਮੁੜ ਫਸਖਲਾਈ ਭੱਤਾ / ਕੰਮ 
ਪਿੇਿਕ ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ ਸਬਫਸਡੀ / ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਭੱਤਾ ਆਫਿ) ਿੇ ਤਫਹਤ  
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿੋਗਿਾਮ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨI 

2 ਡਬਲ ਪੇ / ਛੱੁਟੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੰਮੀ ਸਿਫਵਸ ਤਨਖਾਹ / ਕਾਂਟਿੈਕਟ ਗਿੈਚੁਇਟੀ 

3 ਭੱਤਾ (ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਓਵਿਟਾਈਮ ਕੰਮ / ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ / 
ਫਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਫਕਿਾਇਆ / ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ / ਭੋਜਨ / ਫਸ਼ਫਟ ਭੱਤਾ ਆਫਿ) 

3 ਫਨਖੇੜਾ ਤਨਖਾਹ (ਸੀਵਿੈਂਸ ਪੇ) 

4 ਬੋਨਸ / ਕਮੀਸ਼ਨ / ਉਪਿਲੀ ਆਮਿਨੀ (ਫਟਪਸ) 4 ਕਿਜ (ਲੋਨ) 
5 ਵਜੀਫ਼ਾ  5 ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਫਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਗਿੈਚੁਇਟੀ / ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ 
6 ਬਿਖਾਸਤਗੀ ਿੇ ਨੋਫਟਸ ਿੇ ਬਿਲੇ ਮਜਿੂਿੀ 

 
6 ਫਵਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਧਨ 

7 ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਿੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਿ 
ਆਮਿਨੀ, ਫਜਵੇਂ ਫੇਿੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ / ਕਮੰਨੀ ਬਿੱ ਸਾਂ / ਲਾਿੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਫੀਸ ਆਫਿ। 

7 ਚੈਫਿਟੀ ਿਾਨ 

8 ਗੁਜਾਿਾ ਖ਼ਿਚ 8 ਬੀਮਾ / ਿੁਿਘਟਨਾ / ਸੱਟ ਹਿਜਾਨਾ 
9 ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਨੰੂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ 

ਪਫਿਵਾਿ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ ਫਕਸ ੇ ਵੀ ਫਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਤੋਂ ਯੋਗਿਾਨ 
(ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਘਿ/ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਿਕਮ(ਮਾਂ) ਿਾ 
ਯੋਗਿਾਨ / ਫਗਿਵੀਨਾਮਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ / ਫਕਿਾਇਆ / ਪਾਣੀ / 
ਫਬਜਲੀ / ਗੈਸ ਜਾਂ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿੇ ਹੋਿ ਖ਼ਿਫਚਆਂ ਲਈ ਯੋਗਿਾਨ) 

9 ਕਿਮਚਾਿੀ ਵੱਲੋਂ  MPF / ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਿਾਨ 
($18,000 ਪਿਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿੀ ਯੋਗਿਾਨ ਿੀ ਸੀਮਾ ਿੀ   ਸੂਚਨਾ ਿੇਣ ਿੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

10 ਫਮਆਿੀ ਜਮਹਾਂ, ਸਟੌਕਸ, ਸ਼ੇਅਿਸ ਅਤੇ ਬੌਂਡਸ ਆਫਿ ਤੋਂ ਫਵਆਜ   

11 ਜਾਇਿਾਿ, ਜਮੀਨ, ਕਾਿ ਪਾਿਫਕੰਗ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪੋਤ ਿੇ ਫਕਿਾਏ ਿੀ 
ਆਮਿਨੀ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਵਿੇਸ਼ ਸਮੇਤ) 

  

12 ਮਾਫਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ / ਫਵਧਵਾ ਅਤੇ ਬੱਫਚਆ ਂਿਾ ਮੁਆਵਜਾ    
4.2 ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਬਾਿੇ ਿੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ, ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨੌਕਿੀ 

ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਿ ਨੇ ਆਮਿਨੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ ਫਵੱਚ ਨਮੂਨਾ I) ਜਾਂ ਖੁਿ ਫਤਆਿ ਕੀਤਾ ਆਮਿਨੀ ਫਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ 
ਫਵੱਚ ਨਮੂਨਾ IV) ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਿੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਫਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ SFO ਨੰੂ ਤਿ ਵੀ ਫਬਨੈਕਾਿ ਤੋਂ ਇਸਿੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ, ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਲਈ 
ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਹੋਿਸਬੂਤ ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਫਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿਾ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ SFO ਨੰੂ 
ਉਫਚਤ ਕਾਿਨ ਅਤੇ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਫਵਸਫਤਿਤ ਗਣਨਾ ਿੱਸਿੇ ਹੋਏ, ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਸਫੂਚਤ ਕਿੋ। ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਫਨਿੱਜੀ ਿਪੂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਿਕ ਪੱਤਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਿਸਤਖ਼ਤ 
ਕਿਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਿ ਫਿੱਤਾ ਫਗਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਨ ਜਾਂ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਿੀ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੀ ਆਮਿਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ 
ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਖੁਿ ਫਲਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਿੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿਿੇ, ਤਾਂ SFO ਨੰੂ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਮੁਲਾੰਕਣ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿੰਡ ਿਕਮਾਂ (ਸੰਬੰਫਧਤ ਸਿਕਾਿੀ ਫਵਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਕੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ, ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ ਜਨਗਣਾ ਅਤੇ 
ਅੰਕੜਾ ਫਵਭਾਗ) ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਜਿੂਿੀ ਹੋਵੇ,ਤਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਫਵੱਚ, SFO ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ 
ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਲੈਣ, ਜੋ ਉੱਪਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਕਮਾਂ ਲਈ ਹੋਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਨ ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿਾ 
ਪਿਬੰਧ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਿੰਤੂ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ  ਫਜਹਨਾਂ  ਫਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਫਿੱਤਾ ਫਗਆ ਹੈ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਬੱਚਤ, ਕਿਜ (ਲੋਨ)। SFO ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ 
ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਫਜਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੱਚਤ ਫਿਕਾਿਡਾਂ, ਿੇਣਿਾਿ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿਹਾਂ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਿ 
ਆਫਿ। ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਫਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿਾ ਪਿਬੰਧ ਕਿਨ ਿੀਆਂ ਿਕਮਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਫਹੱਸੇ ਿੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ 
ਫਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

5. ਭਾਗ V ਪੁਿਾਣੀ ਬੀਮਾਿੀ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਚੇ 
(ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਫਿਓ) 

 
 
 
 
5.1 ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ 1 ਅਪਿੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਿਚ 2022 ਿੀ ਫਮਆਿ ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਿਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਿ ਹਨ 

ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਿੱਥ ਹਨ) ਲਈ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਿੇ ਭਾਗ V ਫਵੱਚ ਸਫਥਤੀ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਿੇ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹੈ। ਫਬਨੈਕਾਿ 
ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਫਕ ਉਹ SFO ਵੱਲੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਖਿਫਚਆਂ ਿੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਨ ‘ਤੇ ਫਵਚਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਕਲੀਫਨਕਾਂ / ਿਫਜਸਟਿਡ ਪਿੈਕਫਟਸ਼ਨਿਾ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ 
ਕੀਤੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਡਾਕਟਿੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ ਅਤੇ ਿਸੀਿ(ਿਾਂ) ਿੇਵੇ। (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਹਿੇਕ ਮੈਂਬਿ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਿਕਮ ਿੀ ਅੰਫਤਮ ਸੀਮਾ 2022/23 ਫਵੱਚ ਪਿਤੀ ਵਿਹਾ 
$22,300 ਹੈ)।     

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   



2  
SFO 75B(2) (Punjabi (Indian)) 

1.1 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਡੋ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ “ਹੋਰ ਪਛਾਣ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ” ਦੀ ਆਈਟਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ। 
ਪਾਸਪੋਰਟ 0 2 ਮੁੜ-ਐਟਂਰੀ ਪਰਿਮਟ 0 3 ਪਛਾਣ ਪਮਾਣ-ਪੱਤਰ 0 4 
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 0 5 ਐਟਂਰੀ ਪਰਿਮਟ 0 6 ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ID ਦਾ 

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 
0 7 

ਵਨ-ਵੇ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ) 
ਪਰਿਮਟ 

0 8 ਮੇਨਲਡ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 0 9 ਹੋਰ 9 9 

2. ਭਾਗ II ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
2.1 ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ  
 
 
 
                                                                 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ HKID ਕਾਰਡ ਨੰ. ਭਰੋ, ਿਜਵ 
ਿਕ ਖਾਨ  ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।   
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੋ; 

ਪਿਹਲੇ ਖਾਨ  ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ 

ਨਾਮ ਿਲਖ;ੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥ ਛੱਡੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ 
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ।  
 

ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ 
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ 

ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-
ਿਬਨ ਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ HKID 
ਕਾਰਡ ਨੰ./ਜਨਮ ਪਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸੰਿਖਆ ਭਰੋ,  ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਜਮ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ 2022/23 ਸਕੂਲ ਵਰੇ (KCFRS, Grant-KG, 

TA, STS, DYJFR ਅਤੇ FR(FAEAEC) ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ ਪੜਨ 
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਤ ਿਕਰਪਾ ਆਈਟਮ 5, 8 ਅਤੇ 9 ਿਵੱਚ ਢੱੁਕਵ ਖਾਨ (ਖਾਿਨਆਂ) 
ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਿਵਵਾਿਹਤ ਬੱਚਾ 2022/23 ਿਵੱਚ 
ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ “ਸਕੀਮ ਲਈ 
ਅਰਜੀ ਿਦਓ” ਦੇ ਅਧੀਨ “ਲੋੜ ਨਹ” ਚੁਣੋ। 
 

ਜੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ((1) KCFRS ਅਤੇ (2) Grant-KG ਸਮੇਤ) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਸ ਿਵੱਚ 
“” ਲਾਓI ਯੋਗ KG ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ((K1-K3) ਨੰੂ KCFRS (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਅਤ ੇGrant-KG ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੀ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਵ (N1 & N2) ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ KCFRS ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI 

3  
SFO 75B(2) (Punjabi (Indian)) 

2.1.1 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 4 ਤ ਵੱਧ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਿਵੱਚ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ 
ਦੀਆਂ ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

2.1.2 CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਐਡਜਸਟਡ ਫੈਿਮਲੀ ਇਨਕਮ (AFI) ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ 
ਿਗਿਣਆ ਜਾਏਗਾ। 

2.1.3 ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ, ਿਜਹਨਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ ਿਨਜੀ ਸੰਗਠਨ ਜ ਸਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ-ਪਸੁਤਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਘਰ ਿਵਖੇ ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚੇ, ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੂਲ ਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨ ਨੰੂ SFO ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 
ਇਹਨ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹਨ, ਸਕੂਲ SWD, EDB, ਹਗਕਗ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ (Hong Kong Jockey Club), ਸਰਕਾਰੀ ਟਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਿਦ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੋ ਸਬਿਸਡੀ ਤ ਲਾਭ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਬਨ ਕਾਰ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ (ਓਵਰਪੇਡ) ਕੀਤੀ 
ਰਕਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ (ਿਰਫੰਡ) ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

2.1.4 ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕੋਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 2022/23 ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਦਾ ਕਲਾਸ ਪੱਧਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 
2.1.5 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ)/ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਸਕੀਮ(ਮ), ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਜਮ 

ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਪਸਤੁਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ 
ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ SFO ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਿਦਓ। ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਨੰਬਰ/HKID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਠੀਕ ਤਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਮ 
ਲੱਗੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸਨ  ਉਹੀ ਸਕੀਮ(ਮ) ਚੁਣੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

2.2 ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ (SIA) 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ SIA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਪਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ 
ਲਾਗੂ ਹੈI ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਬਿਸਡੀ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਿਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ SIA ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ I ਇਹ ਸਬਿਸਡੀ ਿਸਰਫ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੈ 

 
 
 
 
2.3 ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ 
2.3.1 ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਸਹੁਿਰਆਂ ਸਮੇਤ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ CSSA ਦਾ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਹਨ ਲਈ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਕਣ ਸਾਲ (1 ਅਪੈਲ 2021 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2022) ਿਵੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ - 
(A) ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ; ਜ 
(B) ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ; ਜ 
(C) ਿਕਸੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲ  ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ ਜ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ 

ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲ  ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਿਟੱਪਣੀਆਂ: ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੰੂ 2022/23 ਸਕੂਲ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ ਪਕਾਰ ਮੁਲਕਣ 
ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਸੱਧ ੇਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਿਦ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ SFO ਨੰੂ ਭੇਜੋ। 

2.3.2 ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 2 ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ 
ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਜਮ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਦਓ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  

( i )   ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ   N 1  
       (ਉਮਰ ਵਰਗ 0-2)     
( i i )  ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ  N 2  

(ਉਮਰ ਵਰਗ 2-3)     
(iii)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ  K 1  
(iv)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ  K 2  
(v)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ  K 3  
(vi)  ਪਾਈਮਰੀ 1 ਤ 6  P 1 /  P 2 /  P 3 /  P 4 /  P 5 /  P 6  
(vii)  ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਤ 3  S 1 /  S 2 /  S 3              
(viii)  ਸੈਕੰਡਰੀ 4 ਤ 6  S 4 /  S 5 /  S 6              
(ix)  ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin  Y J  
(x)  ਹੋਰ (ਉਦਾ. ਤੀਸਰੀ ਪੱਧਰ )  O L  

ਉਹਨ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਜਨ  ਨੰੂ 
SIA ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੰੁਦੀ, ਿਕਪਾ 
ਕਰਕੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਬੋਸ ਿਵਚ “” 
ਪਾਉI 
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ਏ 

 
 
                                  
 
3. ਭਾਗ III ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ 
3.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ SFO ਚੁਣੋ ਗਏ ਿਬਨ ਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਬੰਧ 

ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ I ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਇਹ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ। 

4. ਭਾਗ IV ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ 
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ 
ਮੁਲਕਣ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਤ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਉਦਾਹਨਰਣ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 ਅਪੈਲ 2021 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ (ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਦੇ 
ਿਬਨ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੱਸੋ। SFO ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਿਖਆ 

ਿਦਓ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 4.1 
ਿਵੱਚ “ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾ” ਦੇ ਹੇਠ ਆਈਟਮ 11 ਦੇਖ)ੋ, ਪਿਰਵਾਰ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ 
ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ  ਯੋਗਦਾਨ, ਗੁਜਾਰਾ ਖਰਚ ਜ ਿਨਵੇਸ਼ ਤ ਿਵਆਜ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੱਸੋ। 

ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1 
(A), (B) ਅਤੇ (C) ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹ ਅਤੇ 
ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ  (ਖਾਿਨਆਂ) ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। 
 

ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ 

ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਓ।  

ਕੱੁਲ ਰਕਮ ਿਸਰਫ਼ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ। SFO ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨ ਟਸ ਦੇ 
ਪੈਰਾਗਾਫ 3 ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ AFI ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਧਰ ਲਈ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ(ਮਾਿਪਆਂ) ਦ ੇਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ 
ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਗਕਗ ਸਮਾਰਟ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 
ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਿਦਓ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ  ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਭਾਗ ‘D’ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਨਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ‘D’ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।  
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4.1 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਬਾਹਿ ਿੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੁਆਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਪਿਕਾਿਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ,ਜੋ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਿੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਲਈ ,ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾਗਿਾਫ 9.2 (V) ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਫਿਓ।  

ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 
1 ਤਨਖਾਹ (ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਫਬਨੈਕਾਿ, ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ 

ਅਤੇ ਪੂਿਨ-ਕਾਲੀ (ਫੁਲ-ਟਾਈਮ), ਅੰਸ਼ਕ-ਕਾਲੀ (ਪਾਿਟ-ਟਾਈਮ) ਜਾਂ 
ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਿੀਆਂ ਲਈ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ 
ਫਵਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਕੁਆਿੇ ਭੈਣ-ਭਿਾ ਿੀ ਤਨਖਾਹ, 
ਕਿਮਚਾਿੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੈਨਡੇਟਿੀ ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ (MPF)/ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ ਿੇ 
ਯੋਗਿਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) 

1 ਸਿਕਾਿ ਤੋਂ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਮੁਿਾਇਕ  ਿੇਖਭਾਲ ਫੰਡ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ 
ਫਵਆਪਕ ਸਮਾਫਜਕ ਸੁਿੱਫਖਆ ਸਹਾਇਤਾ / ਬਜਿੁਗ ਭੱਤਾ / ਬਜਿੁਗ 
ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਭੱਤਾ / ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤਾ / ਮੁੜ ਫਸਖਲਾਈ ਭੱਤਾ / ਕੰਮ 
ਪਿੇਿਕ ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ ਸਬਫਸਡੀ / ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਭੱਤਾ ਆਫਿ) ਿੇ ਤਫਹਤ  
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿੋਗਿਾਮ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨI 

2 ਡਬਲ ਪੇ / ਛੱੁਟੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੰਮੀ ਸਿਫਵਸ ਤਨਖਾਹ / ਕਾਂਟਿੈਕਟ ਗਿੈਚੁਇਟੀ 

3 ਭੱਤਾ (ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਓਵਿਟਾਈਮ ਕੰਮ / ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ / 
ਫਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਫਕਿਾਇਆ / ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ / ਭੋਜਨ / ਫਸ਼ਫਟ ਭੱਤਾ ਆਫਿ) 

3 ਫਨਖੇੜਾ ਤਨਖਾਹ (ਸੀਵਿੈਂਸ ਪੇ) 

4 ਬੋਨਸ / ਕਮੀਸ਼ਨ / ਉਪਿਲੀ ਆਮਿਨੀ (ਫਟਪਸ) 4 ਕਿਜ (ਲੋਨ) 
5 ਵਜੀਫ਼ਾ  5 ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਫਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਗਿੈਚੁਇਟੀ / ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ 
6 ਬਿਖਾਸਤਗੀ ਿੇ ਨੋਫਟਸ ਿੇ ਬਿਲੇ ਮਜਿੂਿੀ 

 
6 ਫਵਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਧਨ 

7 ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਿੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਿ 
ਆਮਿਨੀ, ਫਜਵੇਂ ਫੇਿੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ / ਕਮੰਨੀ ਬਿੱ ਸਾਂ / ਲਾਿੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਫੀਸ ਆਫਿ। 

7 ਚੈਫਿਟੀ ਿਾਨ 

8 ਗੁਜਾਿਾ ਖ਼ਿਚ 8 ਬੀਮਾ / ਿੁਿਘਟਨਾ / ਸੱਟ ਹਿਜਾਨਾ 
9 ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਨੰੂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ 

ਪਫਿਵਾਿ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ ਫਕਸ ੇ ਵੀ ਫਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਤੋਂ ਯੋਗਿਾਨ 
(ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਘਿ/ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਿਕਮ(ਮਾਂ) ਿਾ 
ਯੋਗਿਾਨ / ਫਗਿਵੀਨਾਮਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ / ਫਕਿਾਇਆ / ਪਾਣੀ / 
ਫਬਜਲੀ / ਗੈਸ ਜਾਂ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿੇ ਹੋਿ ਖ਼ਿਫਚਆਂ ਲਈ ਯੋਗਿਾਨ) 

9 ਕਿਮਚਾਿੀ ਵੱਲੋਂ  MPF / ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਿਾਨ 
($18,000 ਪਿਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿੀ ਯੋਗਿਾਨ ਿੀ ਸੀਮਾ ਿੀ   ਸੂਚਨਾ ਿੇਣ ਿੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

10 ਫਮਆਿੀ ਜਮਹਾਂ, ਸਟੌਕਸ, ਸ਼ੇਅਿਸ ਅਤੇ ਬੌਂਡਸ ਆਫਿ ਤੋਂ ਫਵਆਜ   

11 ਜਾਇਿਾਿ, ਜਮੀਨ, ਕਾਿ ਪਾਿਫਕੰਗ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪੋਤ ਿੇ ਫਕਿਾਏ ਿੀ 
ਆਮਿਨੀ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਵਿੇਸ਼ ਸਮੇਤ) 

  

12 ਮਾਫਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ / ਫਵਧਵਾ ਅਤੇ ਬੱਫਚਆ ਂਿਾ ਮੁਆਵਜਾ    
4.2 ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਬਾਿੇ ਿੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ, ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨੌਕਿੀ 

ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਿ ਨੇ ਆਮਿਨੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ ਫਵੱਚ ਨਮੂਨਾ I) ਜਾਂ ਖੁਿ ਫਤਆਿ ਕੀਤਾ ਆਮਿਨੀ ਫਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ 
ਫਵੱਚ ਨਮੂਨਾ IV) ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਿੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਫਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ SFO ਨੰੂ ਤਿ ਵੀ ਫਬਨੈਕਾਿ ਤੋਂ ਇਸਿੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ, ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਲਈ 
ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਹੋਿਸਬੂਤ ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਫਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿਾ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ SFO ਨੰੂ 
ਉਫਚਤ ਕਾਿਨ ਅਤੇ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਫਵਸਫਤਿਤ ਗਣਨਾ ਿੱਸਿੇ ਹੋਏ, ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਸਫੂਚਤ ਕਿੋ। ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਫਨਿੱਜੀ ਿਪੂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਿਕ ਪੱਤਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਿਸਤਖ਼ਤ 
ਕਿਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਿ ਫਿੱਤਾ ਫਗਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਨ ਜਾਂ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਿੀ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੀ ਆਮਿਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ 
ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਖੁਿ ਫਲਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਿੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿਿੇ, ਤਾਂ SFO ਨੰੂ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਮੁਲਾੰਕਣ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿੰਡ ਿਕਮਾਂ (ਸੰਬੰਫਧਤ ਸਿਕਾਿੀ ਫਵਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਕੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ, ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ ਜਨਗਣਾ ਅਤੇ 
ਅੰਕੜਾ ਫਵਭਾਗ) ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਜਿੂਿੀ ਹੋਵੇ,ਤਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਫਵੱਚ, SFO ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ 
ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਲੈਣ, ਜੋ ਉੱਪਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਕਮਾਂ ਲਈ ਹੋਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਨ ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿਾ 
ਪਿਬੰਧ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਿੰਤੂ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ  ਫਜਹਨਾਂ  ਫਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਫਿੱਤਾ ਫਗਆ ਹੈ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਬੱਚਤ, ਕਿਜ (ਲੋਨ)। SFO ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ 
ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਫਜਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੱਚਤ ਫਿਕਾਿਡਾਂ, ਿੇਣਿਾਿ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿਹਾਂ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਿ 
ਆਫਿ। ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਫਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿਾ ਪਿਬੰਧ ਕਿਨ ਿੀਆਂ ਿਕਮਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਫਹੱਸੇ ਿੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ 
ਫਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

5. ਭਾਗ V ਪੁਿਾਣੀ ਬੀਮਾਿੀ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਚੇ 
(ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਫਿਓ) 

 
 
 
 
5.1 ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ 1 ਅਪਿੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਿਚ 2022 ਿੀ ਫਮਆਿ ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਿਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਿ ਹਨ 

ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਿੱਥ ਹਨ) ਲਈ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਿੇ ਭਾਗ V ਫਵੱਚ ਸਫਥਤੀ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਿੇ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹੈ। ਫਬਨੈਕਾਿ 
ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਫਕ ਉਹ SFO ਵੱਲੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਖਿਫਚਆਂ ਿੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਨ ‘ਤੇ ਫਵਚਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਕਲੀਫਨਕਾਂ / ਿਫਜਸਟਿਡ ਪਿੈਕਫਟਸ਼ਨਿਾ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ 
ਕੀਤੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਡਾਕਟਿੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ ਅਤੇ ਿਸੀਿ(ਿਾਂ) ਿੇਵੇ। (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਹਿੇਕ ਮੈਂਬਿ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਿਕਮ ਿੀ ਅੰਫਤਮ ਸੀਮਾ 2022/23 ਫਵੱਚ ਪਿਤੀ ਵਿਹਾ 
$22,300 ਹੈ)।     

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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1.1 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਡੋ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ “ਹੋਰ ਪਛਾਣ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ” ਦੀ ਆਈਟਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ। 
ਪਾਸਪੋਰਟ 0 2 ਮੁੜ-ਐਟਂਰੀ ਪਰਿਮਟ 0 3 ਪਛਾਣ ਪਮਾਣ-ਪੱਤਰ 0 4 
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 0 5 ਐਟਂਰੀ ਪਰਿਮਟ 0 6 ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ID ਦਾ 

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 
0 7 

ਵਨ-ਵੇ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ) 
ਪਰਿਮਟ 

0 8 ਮੇਨਲਡ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 0 9 ਹੋਰ 9 9 

2. ਭਾਗ II ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
2.1 ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ  
 
 
 
                                                                 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ HKID ਕਾਰਡ ਨੰ. ਭਰੋ, ਿਜਵ 
ਿਕ ਖਾਨ  ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।   
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੋ; 

ਪਿਹਲੇ ਖਾਨ  ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ 

ਨਾਮ ਿਲਖ;ੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥ ਛੱਡੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ 
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ।  
 

ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ 
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ 

ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-
ਿਬਨ ਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ HKID 
ਕਾਰਡ ਨੰ./ਜਨਮ ਪਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸੰਿਖਆ ਭਰੋ,  ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਜਮ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ 2022/23 ਸਕੂਲ ਵਰੇ (KCFRS, Grant-KG, 

TA, STS, DYJFR ਅਤੇ FR(FAEAEC) ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ ਪੜਨ 
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਤ ਿਕਰਪਾ ਆਈਟਮ 5, 8 ਅਤੇ 9 ਿਵੱਚ ਢੱੁਕਵ ਖਾਨ (ਖਾਿਨਆਂ) 
ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਿਵਵਾਿਹਤ ਬੱਚਾ 2022/23 ਿਵੱਚ 
ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ “ਸਕੀਮ ਲਈ 
ਅਰਜੀ ਿਦਓ” ਦੇ ਅਧੀਨ “ਲੋੜ ਨਹ” ਚੁਣੋ। 
 

ਜੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ((1) KCFRS ਅਤੇ (2) Grant-KG ਸਮੇਤ) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਸ ਿਵੱਚ 
“” ਲਾਓI ਯੋਗ KG ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ((K1-K3) ਨੰੂ KCFRS (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਅਤ ੇGrant-KG ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੀ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਵ (N1 & N2) ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ KCFRS ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI 
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2.1.1 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 4 ਤ ਵੱਧ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਿਵੱਚ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ 
ਦੀਆਂ ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

2.1.2 CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਐਡਜਸਟਡ ਫੈਿਮਲੀ ਇਨਕਮ (AFI) ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ 
ਿਗਿਣਆ ਜਾਏਗਾ। 

2.1.3 ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ, ਿਜਹਨਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ ਿਨਜੀ ਸੰਗਠਨ ਜ ਸਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ-ਪਸੁਤਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਘਰ ਿਵਖੇ ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚੇ, ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੂਲ ਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨ ਨੰੂ SFO ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 
ਇਹਨ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹਨ, ਸਕੂਲ SWD, EDB, ਹਗਕਗ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ (Hong Kong Jockey Club), ਸਰਕਾਰੀ ਟਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਿਦ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੋ ਸਬਿਸਡੀ ਤ ਲਾਭ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਬਨ ਕਾਰ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ (ਓਵਰਪੇਡ) ਕੀਤੀ 
ਰਕਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ (ਿਰਫੰਡ) ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

2.1.4 ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕੋਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 2022/23 ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਦਾ ਕਲਾਸ ਪੱਧਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 
2.1.5 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ)/ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਸਕੀਮ(ਮ), ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਜਮ 

ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਪਸਤੁਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ 
ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ SFO ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਿਦਓ। ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਨੰਬਰ/HKID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਠੀਕ ਤਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਮ 
ਲੱਗੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸਨ  ਉਹੀ ਸਕੀਮ(ਮ) ਚੁਣੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

2.2 ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ (SIA) 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ SIA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਪਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ 
ਲਾਗੂ ਹੈI ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਬਿਸਡੀ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਿਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ SIA ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ I ਇਹ ਸਬਿਸਡੀ ਿਸਰਫ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੈ 

 
 
 
 
2.3 ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ 
2.3.1 ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਸਹੁਿਰਆਂ ਸਮੇਤ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ CSSA ਦਾ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਹਨ ਲਈ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਕਣ ਸਾਲ (1 ਅਪੈਲ 2021 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2022) ਿਵੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ - 
(A) ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ; ਜ 
(B) ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ; ਜ 
(C) ਿਕਸੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲ  ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ ਜ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ 

ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲ  ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਿਟੱਪਣੀਆਂ: ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੰੂ 2022/23 ਸਕੂਲ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ ਪਕਾਰ ਮੁਲਕਣ 
ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਸੱਧ ੇਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਿਦ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ SFO ਨੰੂ ਭੇਜੋ। 

2.3.2 ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 2 ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ 
ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਜਮ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਦਓ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  

( i )   ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ   N 1  
       (ਉਮਰ ਵਰਗ 0-2)     
( i i )  ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ  N 2  

(ਉਮਰ ਵਰਗ 2-3)     
(iii)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ  K 1  
(iv)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ  K 2  
(v)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ  K 3  
(vi)  ਪਾਈਮਰੀ 1 ਤ 6  P 1 /  P 2 /  P 3 /  P 4 /  P 5 /  P 6  
(vii)  ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਤ 3  S 1 /  S 2 /  S 3              
(viii)  ਸੈਕੰਡਰੀ 4 ਤ 6  S 4 /  S 5 /  S 6              
(ix)  ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin  Y J  
(x)  ਹੋਰ (ਉਦਾ. ਤੀਸਰੀ ਪੱਧਰ )  O L  

ਉਹਨ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਜਨ  ਨੰੂ 
SIA ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੰੁਦੀ, ਿਕਪਾ 
ਕਰਕੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਬੋਸ ਿਵਚ “” 
ਪਾਉI 
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3. ਭਾਗ III ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ 
3.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ SFO ਚੁਣੋ ਗਏ ਿਬਨ ਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਬੰਧ 

ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ I ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਇਹ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ। 

4. ਭਾਗ IV ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ 
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ 
ਮੁਲਕਣ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਤ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਉਦਾਹਨਰਣ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 ਅਪੈਲ 2021 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ (ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਦੇ 
ਿਬਨ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੱਸੋ। SFO ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਿਖਆ 

ਿਦਓ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 4.1 
ਿਵੱਚ “ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾ” ਦੇ ਹੇਠ ਆਈਟਮ 11 ਦੇਖ)ੋ, ਪਿਰਵਾਰ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ 
ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ  ਯੋਗਦਾਨ, ਗੁਜਾਰਾ ਖਰਚ ਜ ਿਨਵੇਸ਼ ਤ ਿਵਆਜ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੱਸੋ। 

ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1 
(A), (B) ਅਤੇ (C) ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹ ਅਤੇ 
ਢੱੁਕਵ ਖਾਨ  (ਖਾਿਨਆਂ) ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। 
 

ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ 

ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਓ।  

ਕੱੁਲ ਰਕਮ ਿਸਰਫ਼ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ। SFO ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨ ਟਸ ਦੇ 
ਪੈਰਾਗਾਫ 3 ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ AFI ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਧਰ ਲਈ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ(ਮਾਿਪਆਂ) ਦ ੇਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ 
ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਗਕਗ ਸਮਾਰਟ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 
ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਿਦਓ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ  ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਭਾਗ ‘D’ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਨਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ‘D’ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।  
 

5  
SFO 75B(2) (Punjabi (Indian)) 

4.1 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਬਾਹਿ ਿੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੁਆਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਪਿਕਾਿਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ,ਜੋ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਿੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਲਈ ,ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾਗਿਾਫ 9.2 (V) ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਫਿਓ।  

ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 
1 ਤਨਖਾਹ (ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਫਬਨੈਕਾਿ, ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ 

ਅਤੇ ਪੂਿਨ-ਕਾਲੀ (ਫੁਲ-ਟਾਈਮ), ਅੰਸ਼ਕ-ਕਾਲੀ (ਪਾਿਟ-ਟਾਈਮ) ਜਾਂ 
ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਿੀਆਂ ਲਈ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ 
ਫਵਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਕੁਆਿੇ ਭੈਣ-ਭਿਾ ਿੀ ਤਨਖਾਹ, 
ਕਿਮਚਾਿੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੈਨਡੇਟਿੀ ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ (MPF)/ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ ਿੇ 
ਯੋਗਿਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) 

1 ਸਿਕਾਿ ਤੋਂ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਮੁਿਾਇਕ  ਿੇਖਭਾਲ ਫੰਡ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ 
ਫਵਆਪਕ ਸਮਾਫਜਕ ਸੁਿੱਫਖਆ ਸਹਾਇਤਾ / ਬਜਿੁਗ ਭੱਤਾ / ਬਜਿੁਗ 
ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਭੱਤਾ / ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤਾ / ਮੁੜ ਫਸਖਲਾਈ ਭੱਤਾ / ਕੰਮ 
ਪਿੇਿਕ ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ ਸਬਫਸਡੀ / ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਭੱਤਾ ਆਫਿ) ਿੇ ਤਫਹਤ  
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿੋਗਿਾਮ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨI 

2 ਡਬਲ ਪੇ / ਛੱੁਟੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੰਮੀ ਸਿਫਵਸ ਤਨਖਾਹ / ਕਾਂਟਿੈਕਟ ਗਿੈਚੁਇਟੀ 

3 ਭੱਤਾ (ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਓਵਿਟਾਈਮ ਕੰਮ / ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ / 
ਫਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਫਕਿਾਇਆ / ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ / ਭੋਜਨ / ਫਸ਼ਫਟ ਭੱਤਾ ਆਫਿ) 

3 ਫਨਖੇੜਾ ਤਨਖਾਹ (ਸੀਵਿੈਂਸ ਪੇ) 

4 ਬੋਨਸ / ਕਮੀਸ਼ਨ / ਉਪਿਲੀ ਆਮਿਨੀ (ਫਟਪਸ) 4 ਕਿਜ (ਲੋਨ) 
5 ਵਜੀਫ਼ਾ  5 ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਫਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਗਿੈਚੁਇਟੀ / ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ 
6 ਬਿਖਾਸਤਗੀ ਿੇ ਨੋਫਟਸ ਿੇ ਬਿਲੇ ਮਜਿੂਿੀ 

 
6 ਫਵਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਧਨ 

7 ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਿੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਿ 
ਆਮਿਨੀ, ਫਜਵੇਂ ਫੇਿੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ / ਕਮੰਨੀ ਬਿੱ ਸਾਂ / ਲਾਿੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਫੀਸ ਆਫਿ। 

7 ਚੈਫਿਟੀ ਿਾਨ 

8 ਗੁਜਾਿਾ ਖ਼ਿਚ 8 ਬੀਮਾ / ਿੁਿਘਟਨਾ / ਸੱਟ ਹਿਜਾਨਾ 
9 ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਨੰੂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ 

ਪਫਿਵਾਿ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ ਫਕਸ ੇ ਵੀ ਫਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਤੋਂ ਯੋਗਿਾਨ 
(ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਘਿ/ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਿਕਮ(ਮਾਂ) ਿਾ 
ਯੋਗਿਾਨ / ਫਗਿਵੀਨਾਮਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ / ਫਕਿਾਇਆ / ਪਾਣੀ / 
ਫਬਜਲੀ / ਗੈਸ ਜਾਂ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿੇ ਹੋਿ ਖ਼ਿਫਚਆਂ ਲਈ ਯੋਗਿਾਨ) 

9 ਕਿਮਚਾਿੀ ਵੱਲੋਂ  MPF / ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਿਾਨ 
($18,000 ਪਿਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿੀ ਯੋਗਿਾਨ ਿੀ ਸੀਮਾ ਿੀ   ਸੂਚਨਾ ਿੇਣ ਿੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

10 ਫਮਆਿੀ ਜਮਹਾਂ, ਸਟੌਕਸ, ਸ਼ੇਅਿਸ ਅਤੇ ਬੌਂਡਸ ਆਫਿ ਤੋਂ ਫਵਆਜ   

11 ਜਾਇਿਾਿ, ਜਮੀਨ, ਕਾਿ ਪਾਿਫਕੰਗ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪੋਤ ਿੇ ਫਕਿਾਏ ਿੀ 
ਆਮਿਨੀ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਵਿੇਸ਼ ਸਮੇਤ) 

  

12 ਮਾਫਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ / ਫਵਧਵਾ ਅਤੇ ਬੱਫਚਆ ਂਿਾ ਮੁਆਵਜਾ    
4.2 ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਬਾਿੇ ਿੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ, ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨੌਕਿੀ 

ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਿ ਨੇ ਆਮਿਨੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ ਫਵੱਚ ਨਮੂਨਾ I) ਜਾਂ ਖੁਿ ਫਤਆਿ ਕੀਤਾ ਆਮਿਨੀ ਫਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ 
ਫਵੱਚ ਨਮੂਨਾ IV) ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਿੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਫਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ SFO ਨੰੂ ਤਿ ਵੀ ਫਬਨੈਕਾਿ ਤੋਂ ਇਸਿੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ, ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਲਈ 
ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਹੋਿਸਬਤੂ ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਫਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿਾ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ SFO ਨੰੂ 
ਉਫਚਤ ਕਾਿਨ ਅਤੇ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਫਵਸਫਤਿਤ ਗਣਨਾ ਿੱਸਿੇ ਹੋਏ, ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਸਫੂਚਤ ਕਿੋ। ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਫਨਿੱਜੀ ਿਪੂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਿਕ ਪੱਤਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਿਸਤਖ਼ਤ 
ਕਿਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਿ ਫਿੱਤਾ ਫਗਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਨ ਜਾਂ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਿੀ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੀ ਆਮਿਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ 
ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਖੁਿ ਫਲਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਿੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿਿੇ, ਤਾਂ SFO ਨੰੂ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਮੁਲਾੰਕਣ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿੰਡ ਿਕਮਾਂ (ਸੰਬੰਫਧਤ ਸਿਕਾਿੀ ਫਵਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਕੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ, ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ ਜਨਗਣਾ ਅਤੇ 
ਅੰਕੜਾ ਫਵਭਾਗ) ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਜਿੂਿੀ ਹੋਵੇ,ਤਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਫਵੱਚ, SFO ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ 
ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਲੈਣ, ਜੋ ਉੱਪਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਕਮਾਂ ਲਈ ਹੋਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਨ ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿਾ 
ਪਿਬੰਧ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਿੰਤੂ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ  ਫਜਹਨਾਂ  ਫਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਫਿੱਤਾ ਫਗਆ ਹੈ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਬੱਚਤ, ਕਿਜ (ਲੋਨ)। SFO ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ 
ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਫਜਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੱਚਤ ਫਿਕਾਿਡਾਂ, ਿੇਣਿਾਿ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿਹਾਂ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਿ 
ਆਫਿ। ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਫਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿਾ ਪਿਬੰਧ ਕਿਨ ਿੀਆਂ ਿਕਮਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਫਹੱਸੇ ਿੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ 
ਫਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

5. ਭਾਗ V ਪੁਿਾਣੀ ਬੀਮਾਿੀ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਚੇ 
(ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਫਿਓ) 

 
 
 
 
5.1 ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ 1 ਅਪਿੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਿਚ 2022 ਿੀ ਫਮਆਿ ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਿਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਿ ਹਨ 

ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਿੱਥ ਹਨ) ਲਈ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਿੇ ਭਾਗ V ਫਵੱਚ ਸਫਥਤੀ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਿੇ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹੈ। ਫਬਨੈਕਾਿ 
ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਫਕ ਉਹ SFO ਵੱਲੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਖਿਫਚਆਂ ਿੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਨ ‘ਤੇ ਫਵਚਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਕਲੀਫਨਕਾਂ / ਿਫਜਸਟਿਡ ਪਿੈਕਫਟਸ਼ਨਿਾ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ 
ਕੀਤੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਡਾਕਟਿੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ ਅਤੇ ਿਸੀਿ(ਿਾਂ) ਿੇਵੇ। (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਹਿੇਕ ਮੈਂਬਿ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਿਕਮ ਿੀ ਅੰਫਤਮ ਸੀਮਾ 2022/23 ਫਵੱਚ ਪਿਤੀ ਵਿਹਾ 
$22,300 ਹੈ)।     

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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1.1 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਡੋ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ “ਹੋਰ ਪਛਾਣ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ” ਦੀ ਆਈਟਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ। 
ਪਾਸਪੋਰਟ 0 2 ਮੁੜ-ਐਟਂਰੀ ਪਰਿਮਟ 0 3 ਪਛਾਣ ਪਮਾਣ-ਪੱਤਰ 0 4 
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 0 5 ਐਟਂਰੀ ਪਰਿਮਟ 0 6 ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ID ਦਾ 

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 
0 7 

ਵਨ-ਵੇ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ) 
ਪਰਿਮਟ 

0 8 ਮੇਨਲਡ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 0 9 ਹੋਰ 9 9 

2. ਭਾਗ II ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
2.1 ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ  
 
 
 
                                                                 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ HKID ਕਾਰਡ ਨੰ. ਭਰੋ, ਿਜਵ 
ਿਕ ਖਾਨ  ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।   
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੋ; 

ਪਿਹਲੇ ਖਾਨ  ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ 

ਨਾਮ ਿਲਖ;ੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥ ਛੱਡੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ 
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ।  
 

ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ 
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ 

ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਿਦਓ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-
ਿਬਨ ਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ HKID 
ਕਾਰਡ ਨੰ./ਜਨਮ ਪਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸੰਿਖਆ ਭਰੋ,  ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਜਮ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ 2022/23 ਸਕੂਲ ਵਰੇ (KCFRS, Grant-KG, 

TA, STS, DYJFR ਅਤੇ FR(FAEAEC) ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ ਪੜਨ 
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਤ ਿਕਰਪਾ ਆਈਟਮ 5, 8 ਅਤੇ 9 ਿਵੱਚ ਢੱੁਕਵ ਖਾਨ (ਖਾਿਨਆਂ) 
ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਿਵਵਾਿਹਤ ਬੱਚਾ 2022/23 ਿਵੱਚ 
ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ “ਸਕੀਮ ਲਈ 
ਅਰਜੀ ਿਦਓ” ਦੇ ਅਧੀਨ “ਲੋੜ ਨਹ” ਚੁਣੋ। 
 

ਜੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ((1) KCFRS ਅਤੇ (2) Grant-KG ਸਮੇਤ) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਸ ਿਵੱਚ 
“” ਲਾਓI ਯੋਗ KG ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ((K1-K3) ਨੰੂ KCFRS (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਅਤ ੇGrant-KG ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੀ ਬਾਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਵ (N1 & N2) ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ KCFRS ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI 
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2.1.1 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 4 ਤ ਵੱਧ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਿਵੱਚ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ 
ਦੀਆਂ ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

2.1.2 CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਐਡਜਸਟਡ ਫੈਿਮਲੀ ਇਨਕਮ (AFI) ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ 
ਿਗਿਣਆ ਜਾਏਗਾ। 

2.1.3 ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ, ਿਜਹਨਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ ਿਨਜੀ ਸੰਗਠਨ ਜ ਸਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ-ਪਸੁਤਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਘਰ ਿਵਖੇ ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚੇ, ਿਜਹਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੂਲ ਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨ ਨੰੂ SFO ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 
ਇਹਨ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹਨ, ਸਕੂਲ SWD, EDB, ਹਗਕਗ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ (Hong Kong Jockey Club), ਸਰਕਾਰੀ ਟਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਿਦ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੋ ਸਬਿਸਡੀ ਤ ਲਾਭ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਬਨ ਕਾਰ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ (ਓਵਰਪੇਡ) ਕੀਤੀ 
ਰਕਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ (ਿਰਫੰਡ) ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

2.1.4 ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕੋਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 2022/23 ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਦਾ ਕਲਾਸ ਪੱਧਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 
2.1.5 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ)/ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਸਕੀਮ(ਮ), ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਜਮ 

ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਪਸਤੁਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ 
ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ SFO ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਿਦਓ। ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਨੰਬਰ/HKID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਠੀਕ ਤਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਮ 
ਲੱਗੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸਨ  ਉਹੀ ਸਕੀਮ(ਮ) ਚੁਣੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

2.2 ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ (SIA) 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ SIA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਪਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ 
ਲਾਗੂ ਹੈI ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਬਿਸਡੀ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਿਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ SIA ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ I ਇਹ ਸਬਿਸਡੀ ਿਸਰਫ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੈ 

 
 
 
 
2.3 ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ 
2.3.1 ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਸਹੁਿਰਆਂ ਸਮੇਤ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ CSSA ਦਾ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਹਨ ਲਈ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਕਣ ਸਾਲ (1 ਅਪੈਲ 2021 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2022) ਿਵੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ - 
(A) ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ; ਜ 
(B) ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ; ਜ 
(C) ਿਕਸੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲ  ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ ਜ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ 

ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲ  ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਿਟੱਪਣੀਆਂ: ਿਬਨ ਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੰੂ 2022/23 ਸਕੂਲ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ ਪਕਾਰ ਮੁਲਕਣ 
ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਸੱਧ ੇਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਿਦ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ SFO ਨੰੂ ਭੇਜੋ। 

2.3.2 ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 2 ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ 
ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਜਮ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਦਓ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  

( i )   ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ   N 1  
       (ਉਮਰ ਵਰਗ 0-2)     
( i i )  ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ  N 2  

(ਉਮਰ ਵਰਗ 2-3)     
(iii)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ  K 1  
(iv)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ  K 2  
(v)  ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ  K 3  
(vi)  ਪਾਈਮਰੀ 1 ਤ 6  P 1 /  P 2 /  P 3 /  P 4 /  P 5 /  P 6  
(vii)  ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਤ 3  S 1 /  S 2 /  S 3              
(viii)  ਸੈਕੰਡਰੀ 4 ਤ 6  S 4 /  S 5 /  S 6              
(ix)  ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin  Y J  
(x)  ਹੋਰ (ਉਦਾ. ਤੀਸਰੀ ਪੱਧਰ )  O L  

ਉਹਨ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਜਨ  ਨੰੂ 
SIA ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੰੁਦੀ, ਿਕਪਾ 
ਕਰਕੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਬੋਸ ਿਵਚ “” 
ਪਾਉI 
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ਏ 

 
 
                                  
 
3. ਭਾਗ III ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ 
3.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ SFO ਚੁਣੋ ਗਏ ਿਬਨ ਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਬੰਧ 

ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ I ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਇਹ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ। 

4. ਭਾਗ IV ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ 
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ 
ਮੁਲਕਣ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਤ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਉਦਾਹਨਰਣ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 ਅਪੈਲ 2021 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ (ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਦੇ 
ਿਬਨ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੱਸੋ। SFO ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਿਖਆ 

ਿਦਓ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 4.1 
ਿਵੱਚ “ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾ” ਦੇ ਹੇਠ ਆਈਟਮ 11 ਦੇਖ)ੋ, ਪਿਰਵਾਰ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ 
ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ  ਯੋਗਦਾਨ, ਗੁਜਾਰਾ ਖਰਚ ਜ ਿਨਵੇਸ਼ ਤ ਿਵਆਜ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੱਸੋ। 

ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1 
(A), (B) ਅਤੇ (C) ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹ ਅਤੇ 
ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ  (ਖਾਿਨਆਂ) ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। 
 

ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ 

ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਓ।  

ਕੱੁਲ ਰਕਮ ਿਸਰਫ਼ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ। SFO ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨ ਟਸ ਦੇ 
ਪੈਰਾਗਾਫ 3 ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ AFI ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਧਰ ਲਈ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ(ਮਾਿਪਆਂ) ਦ ੇਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ 
ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਗਕਗ ਸਮਾਰਟ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 
ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਿਦਓ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ  ਿਵੱਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਭਾਗ ‘D’ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਨਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ‘D’ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨ ਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।  
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4.1 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਬਾਹਿ ਿੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੁਆਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਪਿਕਾਿਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ,ਜੋ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਿੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਲਈ ,ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾਗਿਾਫ 9.2 (V) ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਫਿਓ।  

ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 
1 ਤਨਖਾਹ (ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਫਬਨੈਕਾਿ, ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ 

ਅਤੇ ਪੂਿਨ-ਕਾਲੀ (ਫੁਲ-ਟਾਈਮ), ਅੰਸ਼ਕ-ਕਾਲੀ (ਪਾਿਟ-ਟਾਈਮ) ਜਾਂ 
ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਿੀਆਂ ਲਈ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ 
ਫਵਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਕੁਆਿੇ ਭੈਣ-ਭਿਾ ਿੀ ਤਨਖਾਹ, 
ਕਿਮਚਾਿੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੈਨਡੇਟਿੀ ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ (MPF)/ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ ਿੇ 
ਯੋਗਿਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) 

1 ਸਿਕਾਿ ਤੋਂ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਮੁਿਾਇਕ  ਿੇਖਭਾਲ ਫੰਡ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ 
ਫਵਆਪਕ ਸਮਾਫਜਕ ਸੁਿੱਫਖਆ ਸਹਾਇਤਾ / ਬਜਿੁਗ ਭੱਤਾ / ਬਜਿੁਗ 
ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਭੱਤਾ / ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤਾ / ਮੁੜ ਫਸਖਲਾਈ ਭੱਤਾ / ਕੰਮ 
ਪਿੇਿਕ ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ ਸਬਫਸਡੀ / ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਭੱਤਾ ਆਫਿ) ਿੇ ਤਫਹਤ  
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿੋਗਿਾਮ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨI 

2 ਡਬਲ ਪੇ / ਛੱੁਟੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੰਮੀ ਸਿਫਵਸ ਤਨਖਾਹ / ਕਾਂਟਿੈਕਟ ਗਿੈਚੁਇਟੀ 

3 ਭੱਤਾ (ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਓਵਿਟਾਈਮ ਕੰਮ / ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ / 
ਫਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਫਕਿਾਇਆ / ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ / ਭੋਜਨ / ਫਸ਼ਫਟ ਭੱਤਾ ਆਫਿ) 

3 ਫਨਖੇੜਾ ਤਨਖਾਹ (ਸੀਵਿੈਂਸ ਪੇ) 

4 ਬੋਨਸ / ਕਮੀਸ਼ਨ / ਉਪਿਲੀ ਆਮਿਨੀ (ਫਟਪਸ) 4 ਕਿਜ (ਲੋਨ) 
5 ਵਜੀਫ਼ਾ  5 ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਫਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਗਿੈਚੁਇਟੀ / ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ 
6 ਬਿਖਾਸਤਗੀ ਿੇ ਨੋਫਟਸ ਿੇ ਬਿਲੇ ਮਜਿੂਿੀ 

 
6 ਫਵਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਧਨ 

7 ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਿੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਿ 
ਆਮਿਨੀ, ਫਜਵੇਂ ਫੇਿੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ / ਕਮੰਨੀ ਬਿੱ ਸਾਂ / ਲਾਿੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਫਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਫੀਸ ਆਫਿ। 

7 ਚੈਫਿਟੀ ਿਾਨ 

8 ਗੁਜਾਿਾ ਖ਼ਿਚ 8 ਬੀਮਾ / ਿੁਿਘਟਨਾ / ਸੱਟ ਹਿਜਾਨਾ 
9 ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਨੰੂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ 

ਪਫਿਵਾਿ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ ਫਕਸ ੇ ਵੀ ਫਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਤੋਂ ਯੋਗਿਾਨ 
(ਫਜਸ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਘਿ/ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਿਕਮ(ਮਾਂ) ਿਾ 
ਯੋਗਿਾਨ / ਫਗਿਵੀਨਾਮਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ / ਫਕਿਾਇਆ / ਪਾਣੀ / 
ਫਬਜਲੀ / ਗੈਸ ਜਾਂ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿੇ ਹੋਿ ਖ਼ਿਫਚਆਂ ਲਈ ਯੋਗਿਾਨ) 

9 ਕਿਮਚਾਿੀ ਵੱਲੋਂ  MPF / ਪਿੋਫਵਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਿਾਨ 
($18,000 ਪਿਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿੀ ਯੋਗਿਾਨ ਿੀ ਸੀਮਾ ਿੀ   ਸੂਚਨਾ ਿੇਣ ਿੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

10 ਫਮਆਿੀ ਜਮਹਾਂ, ਸਟੌਕਸ, ਸ਼ੇਅਿਸ ਅਤੇ ਬੌਂਡਸ ਆਫਿ ਤੋਂ ਫਵਆਜ   

11 ਜਾਇਿਾਿ, ਜਮੀਨ, ਕਾਿ ਪਾਿਫਕੰਗ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪੋਤ ਿੇ ਫਕਿਾਏ ਿੀ 
ਆਮਿਨੀ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਵਿੇਸ਼ ਸਮੇਤ) 

  

12 ਮਾਫਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ / ਫਵਧਵਾ ਅਤੇ ਬੱਫਚਆ ਂਿਾ ਮੁਆਵਜਾ    
4.2 ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਬਾਿੇ ਿੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ, ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨੌਕਿੀ 

ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਫਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਿ ਨੇ ਆਮਿਨੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ ਫਵੱਚ ਨਮੂਨਾ I) ਜਾਂ ਖੁਿ ਫਤਆਿ ਕੀਤਾ ਆਮਿਨੀ ਫਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ 
ਫਵੱਚ ਨਮੂਨਾ IV) ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਿੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਫਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ SFO ਨੰੂ ਤਿ ਵੀ ਫਬਨੈਕਾਿ ਤੋਂ ਇਸਿੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ, ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਲਈ 
ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਹੋਿਸਬਤੂ ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਫਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿਾ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ SFO ਨੰੂ 
ਉਫਚਤ ਕਾਿਨ ਅਤੇ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਫਵਸਫਤਿਤ ਗਣਨਾ ਿੱਸਿੇ ਹੋਏ, ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਸਫੂਚਤ ਕਿੋ। ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਫਨਿੱਜੀ ਿਪੂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਿਕ ਪੱਤਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਿਸਤਖ਼ਤ 
ਕਿਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਿ ਫਿੱਤਾ ਫਗਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਨ ਜਾਂ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਿੀ ਸੂਫਚਤ ਕੀਤੀ ਆਮਿਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ (ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ 
ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਖੁਿ ਫਲਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਿੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿਿੇ, ਤਾਂ SFO ਨੰੂ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਮੁਲਾੰਕਣ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿੰਡ ਿਕਮਾਂ (ਸੰਬੰਫਧਤ ਸਿਕਾਿੀ ਫਵਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਕੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ, ਉਿਾਹਿਣ ਲਈ ਜਨਗਣਾ ਅਤੇ 
ਅੰਕੜਾ ਫਵਭਾਗ) ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਜਿੂਿੀ ਹੋਵੇ,ਤਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਫਵੱਚ, SFO ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ 
ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਲੈਣ, ਜੋ ਉੱਪਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਕਮਾਂ ਲਈ ਹੋਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਨ ਲੈਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿਾ 
ਪਿਬੰਧ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਿੰਤੂ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ  ਫਜਹਨਾਂ  ਫਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਫਿੱਤਾ ਫਗਆ ਹੈ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਬੱਚਤ, ਕਿਜ (ਲੋਨ)। SFO ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ 
ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਫਜਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੱਚਤ ਫਿਕਾਿਡਾਂ, ਿੇਣਿਾਿ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿਹਾਂ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਿ 
ਆਫਿ। ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਫਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਿਫਹਣ-ਸਫਹਣ ਿਾ ਪਿਬੰਧ ਕਿਨ ਿੀਆਂ ਿਕਮਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਫਹੱਸੇ ਿੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ 
ਫਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

5. ਭਾਗ V ਪੁਿਾਣੀ ਬੀਮਾਿੀ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿ(ਿਾਂ) ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਚੇ 
(ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਫਿਓ) 

 
 
 
 
5.1 ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ 1 ਅਪਿੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਿਚ 2022 ਿੀ ਫਮਆਿ ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਿਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਿ ਹਨ 

ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਿੱਥ ਹਨ) ਲਈ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਿੇ ਭਾਗ V ਫਵੱਚ ਸਫਥਤੀ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਿੇ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹੈ। ਫਬਨੈਕਾਿ 
ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਫਕ ਉਹ SFO ਵੱਲੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਖਿਫਚਆਂ ਿੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਨ ‘ਤੇ ਫਵਚਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਕਲੀਫਨਕਾਂ / ਿਫਜਸਟਿਡ ਪਿੈਕਫਟਸ਼ਨਿਾ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ 
ਕੀਤੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਡਾਕਟਿੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ ਅਤੇ ਿਸੀਿ(ਿਾਂ) ਿੇਵੇ। (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਹਿੇਕ ਮੈਂਬਿ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਿਕਮ ਿੀ ਅੰਫਤਮ ਸੀਮਾ 2022/23 ਫਵੱਚ ਪਿਤੀ ਵਿਹਾ 
$22,300 ਹੈ)।     

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   



1  
SFO 75B(2) (Punjabi (Indian)) 

ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ 
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਅਤੇ ਫਵਫਿਆਿਥੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ ਕਿ ਪਕਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਿਰਨਾ ਹੈ 

 
ਜਿੂਿੀ ਨੋਟ੍ਸ 

I. ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਿਾਰੀ 
 ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪਫਿਵਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟ੍ਸ ਫਵੱਚ ਫਿੱਤ ੇਫਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿੇ ਮਤੁਾਬਕ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਫਸਆਹੀ ਿੇ 

ਪੈਨ ਨਾਲ  I ਤੋਂ VIII ਭਾਗ ਫਾਿਮ ਫਵਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਭਿੋI 
II. ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟ੍ਸ 
 ਜਮਾ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਿੇ ਸਮ੍ਬੰਧ ਫਵੱਚ (ਉਿਹਾਿਣ – ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜ, ਅਲਗ ਹੋਣ/ਤਲਾਕ ਲਈ 

ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ (ਇੱਕਲੇ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿਾਂ ਲਈ), ਸਲਾਨਾ ਆਮਿਨੀ ਬਾਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਪਿਮਾਣਕ ਆਫਿ), ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵਿੇਵੇ 
ਲਈ ਇਸ ਨੋਟ੍ਸ ਿੇ 9.2 ਪਿੈਾ ਨੰੂ ਵੇਖੋI ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਨੋਟ ਕਿੋ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾ ਕਿਨ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ (SFO) ਅਿਜੀ ਤੇ ਕਾਿਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੇਗਾI   

 ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ “ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ ਕਵਿ ਸ਼ੀਟ”  [SFO 108] ਤੇ ਫਿੱਤ ੇ ਫਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਿੋ ਅਤ ੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਤ ੇ
ਫਾਿਮ ਫਵੱਚ ਿਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੇੇੰਬਿਾਂ (ਫਨਿਭਿ ਮਾਫਪਆਂ ਸਮੇਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)) ਿੇ ਪਛਾਣ ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜ 
ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਨਾਲ ਹੋਿ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਿਮਾਣਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿ ੇਨਾਲ ਜਮਾ ਕਿIੋ 

ਘਿੇਲੂ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ 
1. ਭਾਗ I ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਵੇਿਵੇ 

(ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਲਈ ਫਵਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਿੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਿਪਿਸਤ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਗਾਰਕਿਨਕਿਪ ਆਫ ਮਾਈਨਰਸ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ, ਚੈਪਟਿ 13 ਫਵੱਚ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ਚਤੇਾਵਨੀ 
ਅਰਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਨਿੱਜੀ ਿੇਟਾ ਕਬਨੈਿਾਰ ਦੀ ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢ ਿੱ ਿਵੇਂ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ 
ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਰਟੀ / ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ, ਜੋ ਅਕਜਹਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱ ਿ 
ਅਪਰਾਧ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦੋਿ-ਕਸਿੱ ਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ, ਚੈਪਟਰ 210 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਧਿਤਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲਹ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਫਬਨੈਕਾਿ ਲਈ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਿੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ (SFO) ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਸੰਪਿਕ 
ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 
ਫਸਿਫ਼ ਫਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਤਾ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 
SFO ਨੰੂ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿੇ ਪਤੇ ਬਾਿੇ ਸੂਫਚਤ ਕਿੋ, 
ਜਿੋਂ ਇਹ ਉੱਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਿਫਹੰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਭਫਵੱਖੀ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ 
ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿਾ ਪਤਾ ਫਿਓ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਿ ਵਿਤੋ; 
ਪਫਹਲੇ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਿੇ ਹੋਏ ਉਪ 
ਨਾਮ ਫਲਖੋ; ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਸ਼ਬਿ ਿੇ 
ਫਵਚਕਾਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੋ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਿਾਹਿਣ ਿੇ ਹਵਾਲੇ ਿੇ 
ਨਾਲ HKID ਕਾਿਡ ਨੰ. ਭਿੋ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ 
ਖਾਨੇ ਫਵੱਚ ਫਿਖਾਇਆ ਫਗਆ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ ਪਛਾਣ ਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਬਫਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾਗਿਾਫ 1.1 ਿੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਿ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਿਕਾਿ ਅਤੇ ਸੰਫਖਆ ਫਿਓ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 1.4.2021 ਤੋਂ 31.3.2022 ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਿੀ ਫਵਆਹ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸਫਥਤੀ ਭਿੋ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ “ਫਵਆਹੁਤਾ” ਹੈ, ਤਾਂ 
ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਈਟਮ (A) ਿੇ ਨਾਲ ਫਿੱਤੇ ਖਾਨੇ ਫਵੱਚ “” 
ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਿੇ ਭਾਗ II ਫਵੱਚ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਫਿਓ। 

SFO ਨੰੂ SMS ਿੁਆਿਾ ਅਿਜੀਆਂ ਿੀ ਪਿਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਭੁਗਤਾਨ 
ਜਾਣਕਾਿੀ (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ, ਫਕਿਪਾ 
ਕਿਕੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਭਿੋ। 
 

ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ 1.4.2021 ਤੋਂ 31.3.2022 ਤੱਕ ਫਸੰਗਲ-ਪੇਿੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਤ ੇਉਿਾਹਿਣ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ, 
ਆਈਟਮ (B) ਿੇ ਨਾਲ ਫਿੱਤ ੇਖਾਨੇ ਫਵੱਚ “” ਲਗਾਓ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਫਥਤੀ ਨੰੂ ਫਮਟਾ ਫਿਓ। 

ਫਬਨੈਕਾਿ ਫਜਹੜੇ ਬਾਕ੍ਸ ਫਵਚ  “” ਨਹੀਂ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ-ਸਾਲ ਫਵੱਚ SFO ਿੁਆਿਾ ਪਿੀ-ਫਪਿੰ ਟ ਕਾਗਜੀ ਫਬਨੈ-ਪੱਤਿ ਪੱਤਿ ਪਿਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾI ਇਲੇਕਟਿਾਫਨਕ ਆਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, SFO ਬੈਂਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਫਧਤ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਫਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੀ ਹਈੋ ਇਲੇਕਟਿਾਫਨਕ 
ਅਿਜੀ ਔਨਲਾਇਨ ਪਿਾਪਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸੰਬੰਫਧਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਿਿਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਮਾਿਚ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਜਾਿੀ ਕਿੇਗਾI 
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6. ਭਾਗ VI ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਬਕ ਖਾਤਾ 
(ਖਾਤਾ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਕ ਸਟੇਟਮਟ / ਬਕ ਬੱੁਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰਨ  ਦੀ ਨਕਲ ਿਦਓ) 

6.1 ਿਕ SFO ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ, ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ 
ਸਬਿਸਡੀ, ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੰੁਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ, ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ) ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ 
ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) ਲਈ ਗਟ ਿਰਲੀਜ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ SFO 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਬਕ ਕੋਡ ਅਤੇ/ ਜ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰੇੀ / 
ਸਬਿਸਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹਾਨੀ / ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬਕ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ ਲਦਾ।  

6.2 ਬਕ ਖਾਤਾ ਿਸਰਫ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੈਧ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (ਇਹ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)। ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ,  
ਕੇਿਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ, ਕਰਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਤਾ, ਿਮਆਦੀ  ਜਮ - ਖਾਤਾ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ  ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤੇ 
ਜਦੇ । 

6.3 ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬਕ ਕੋਡ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਅੱਖਰ ਤ ਵੱਧ ਨਹ ਹੰੁਦਾ। 
6.4 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ: 
 
 
 
 
6.5 “ਬਕ ਕਡੋ” ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਬਨ ਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
6.6 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ SFO ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 

7. ਭਾਗ VII ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
 
 
 
 
 
 
            
8. ਭਾਗ VIII ਘੋਸ਼ਣਾ 
8.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗਾਫ ਪੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਥ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ  ਹਨ। 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਜਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨ ਟਸ 
9.1 (i) ਪਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਪੇਪਰ–ਆਧਾਿਰਤ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਹਾਇਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ,ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪਤਾ ਿਲਿਖਆ ਿਲਫਾਫਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 31 ,ਮਈ ,2022  ਨੰੂ ਜ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਡਾਕ ਰਾਹ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ  SFO ਨੰੂ ਭੇਜੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਲਗਾਓ। ਘੱਟ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ/ਅਸਫਲ ਿਡਿਲਵਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਪਤਾ ਿਲਖੇ ਿਲਫਾਫੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣਾ 
ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(ii) ਪੀ-ਪਾਈਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” 2022/23 ਸਕੂਲੀ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਅਟਡ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਜ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਤ ਪਿਹਲ-ਪਿਹਲ (ਦੋਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ ਆਵੇ) SFO ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪਭਾਵੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ, ਜ ਉਹ 
ਮਹੀਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ। 
  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ 
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ। ਨਹ ਤ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦਓ। 

ਜੇ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਦ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਹਨ(ਿਜਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ ਿਕਸੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਿਗਰਾਵਟ ਆਿਦ), ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਭਾਗ VII ਦੇ ਆਈਟਮ (3) ਿਵੱਚ ਸਮਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰੋI 
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9.2 ਲੋੜੀਂਿੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ: 
(i) ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਸਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ )ਆਸ਼ਫਿਤ ਮਾਪੇ)ਮਾਫਪਆਂ (ਸਮੇਤ) (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਿੇ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਨਕਲ  ,ਫਜਵੇਂ 

ਭਾਗ II (ਨੋਟ 1) ਫਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ;   
(ii) (ਫਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿਾਂ ਲਈ) ਵੱਖਿੇ ਿਫਹਣ / ਤਲਾਕ ਿੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿੇ ਮੌਤ ਿਾ 

ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਿੇਣ ਫਵੱਚ ਅਸਮਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਕਾਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿੋ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਿਕ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕਿੋ; ਜੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਵਾਉਣ ਫਵੱਚ 
ਅਸਮਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ SFO ਅਿਜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਇਸ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕਿਨ ਿਾ ਅਫਧਕਾਿ ਿਖਿਾ ਹੈ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਇੱਕਲਾ 
ਅਫਭਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਫਨਆ ਜਾਂਿਾ;  

(iii) (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ) 1 ਅਪਿੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਿਚ 2022 ਤੱਕ ਿੀ ਫਮਆਿ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਫਚਆਂ (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਉਹਨਾਂ 
ਮੈਂਬਿਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਿ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਿੱਥ ਹਨ) ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਿੀ ਨਕਲ; 

(iv) ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਬੈੇੰਕ ਸਟੇਟਮੇੇੰਟ / ਬੈੇੰਕ ਬੱੁਕ ਿੇ ਪਫਹਲੇ ਪੇਜ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਪਿਿਾਨ ਕਿੋ; (ਨੋਟ 2) ਅਤੇ  
(v) 1 ਅਪਿੈਲ 2021  ਤੋਂ  31 ਮਾਿਚ 2022  ਤੱਕ ਿੀ ਫਮਆਿ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ। ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਤੀਆਂ 

ਸ਼ਿਤਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾਂ ਕਿੋ: 
 

                                         
 
ਨੋਟ 1:ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਜਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸੱਿਸ ਹੇਠ ਫਲਖੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ 

(ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ) ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈI ਜੇਕਿ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਫਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ(ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ) 
ਿੁਬਾਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈI ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਵਵਾਿ ਿੀ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ SFO ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾI  
• ਫਬਨੈਕਾਿ /ਪਫਿਵਾਿਕ ਸੱਿਸ (ਸੱਿਸਾਂ) ਨੇ SFO ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਿੇ ਤਫਹਤ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਿੱਤੀ ਹੈ / 

ਫਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਿੋਕਤ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਵਚ ਉਸਨੇ/ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ HKID ਕਾਿਡ ਿੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਜਮਹਾਂ ਕਾਿਵਾਈ ਹੈI  
• HKID ਕਾਿਡ ਤੇ ਫਨਿੱਜੀ ਵੇਿਫਵਆਂ ਫਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI 

ਨੋਟ 2: ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਹੇਠ ਫਲਖੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਪੂਿੀ ਕਿਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈI ਜੇਕਿ 
ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਫਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ ਿੁਬਾਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈI ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਵਵਾਿ ਿੀ 
ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ SFO ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾI  
• ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ SFO ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਿੇ ਤਫਹਤ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਗਿਾੰਟ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਨ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੇ ਨਾਲ ਵੰਫਡਆ ਫਗਆ ਸੀ ਜਿੋਂ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ ਉਪਿੋਕਤ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੇ 
ਪੂਫ਼ ਿੀ ਇੱਕ  ਕਾੱਪੀ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ   

• 2022/23 ਸਕੂਲੀ-ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ ਉਸੇ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਿਾ ਹੈ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਉਪਿੋਕਤ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤਾ 
ਫਜਸ ਫਵਚ ਗਿਾੰਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਨ ਵੰਫਡਆ ਫਗਆ ਹੈ)I 

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲਾ 
ਫਵਅਕਤੀ 

(1) ਇਨਲੈਂਡ ਿੈਵੇਫਨਊ ਫਡਪਾਿਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਫਡਮਾਂਡ ਨੋਟ; ਜੇਕਿ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(2) ਮਾਲਕ ਿੇ ਫਮਹਨਤਾਨੇ ਿੀ ਫਿਟਿਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਿਮ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 
(3) ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ   
(4) ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਆਫਿ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਾਿਡ (ਬੈਂਕ 

ਖਾਤਾ ਧਾਿਕ ਿਾ ਨਾਮ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਿੇ ਨਾਲ)। (ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿੰਗ ਤੇ 
ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਐਟਂਿੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਿ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਿੋ। ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਇਲਾਵਾ 
ਫਕਸੇ ਹੋਿ ਐਟਂਿੀਜ ਲਈ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜਿੂਿੀ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਫਿਓ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਿਕਮ ਫਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ); ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(5) ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਮਾਫਣਤ ਆਮਿਨੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ (ਨਮੂਨਾ I ਿੇਖੋ), ਆਫਿ  
ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਡਿਾਈਵਿ ਜਾਂ ਕਾਿੋਬਾਿ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ (ਇੱਕਲੀਆਂ 
ਪਿੋਪਿਾਈਟਿਫਸ਼ਪ ਕਾਿੋਬਾਿ / 
ਸਾਂਝੇਿਾਿੀ ਵਾਲਾ ਕਾਿੋਬਾਿ / 
ਫਲਫਮਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ) 

(1) ਪਿਮਾਫਣਤ ਸਿਕਾਿੀ ਲੇਖਾਕਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਮਾਫਣਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹੈ   

(2) ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਿ ਿੇ ਵੱਲੋਂ  ਫਤਆਿ ਕੀਤਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ (ਨਮੂਨਾ II ਜਾਂ III ਿੇਖੋ) ਅਤੇ  
(3) ਫਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਫਟਸ (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ)।  

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲਾ 
ਜਾਂ ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ, ਜੋ 
ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਿ ਸਕਿਾ  

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪੂਿੇ ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਫਸਕ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਫਿੰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਿੇ ਹੋਏ ਫਕ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਫਕਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ, ਖ ਦ ਕਤਆਰ 
ਿੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਕਵਿਲੇਿਣ (ਬਿੇਕਡਾਊਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ ਨਮੂਨੇ IV ਿਾ ਅਨੁਸਿਨ 
ਕਿੋ। (SFO ਇਹ ਫਨਿਣਾ ਲੈਣ ਿਾ ਹੱਕ ਿਾਖਵਾਂ ਿੱਖਿਾ ਹੈ ਫਕ ਉਹਨਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ, ਜੋ 
ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿੇ, ਿੀਆਂ ਅਿਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਿ 
ਕਿਨੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।) 

ਫਕਿਾਏ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ (1)   ਫਕਿਾਏਿਾਿੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 
(2) ਫਕਿਾਏ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਾਿਡ (ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਿਕ 

ਿਾ ਨਾਮ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਿੇ ਨਾਲ)। (ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ 
ਐਟਂਿੀਜ ਨੰੂ ਉਜਾਗਿ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਿੋ। ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਇਲਾਵਾ ਫਕਸੇ ਹੋਿ ਐਟਂਿੀਜ 
ਲਈ ਵੀ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜਿੂਿੀ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਫਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਿਕਮ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਿਾ 
ਹੈ)।  
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SFO 75B(2) (Punjabi (Indian)) 

ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ / ਸੰਭਾਲ 
10.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ -ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰਨI 

SFO ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ/ਪਾਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੇਵਲ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾI   
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਤੱਥ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ / ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਅਗਲੀ ਪਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਅਪਰਾਿਧਕ ਮੁਕਦਮਾ ਭੀ ਚਲਾਯਾ ਜਾਵੇਗਾI. 

10.2 ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਭੀ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ SFO ਅਤੇ EDB ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ SFO / EDB ਦੇ ਏਜੇਟਾ, ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਵ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

 
(i)   ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਨ ਟੀਿਫਕੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ - 
- ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (Grant-KG) ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ  
- ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਫੀਸ ਛੂਟ ਕੀਮ (KCFRS) 
- ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ (STAS) 
-  ਪਰੀਿਖਆ ਫੀਸ ਛੂਟ/ਮੁਆਫੀ ਕੀਮ (EFRS) 
- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (STSS) 
- ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੰੁਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (SIA) 
- ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (DYJFR) 
- ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) [FR(FAEAEC)] 
- ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫ਼ਾਇਨ ਸ ਕੀਮ – ਪਬਿਲਕਲੀ-ਫੰਡੀਡ ਯੋਜਨਾਵ (TSFS) 
- ਫੂਲ-ਟਾਈਮ ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (NLSFT) 
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ(FASP) 
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (NLSPS) 
- ਏਸੇਡੀਡ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (ENLS) 
-  ਕੰਟੀਿਨਉਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ(CEF) 

ਿਬਨ ਕਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਲੇਵਲ, ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ /ਸੰਸਥਾਵ ਨੰੂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

(ii) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤ ਅਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦੋਹਰੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ / ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ(ਭੁਗਤਾਨ) ਜ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ 
ਰਕਮ / ਉਸ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਬਨ ਕਾਰ / ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਦੇ 
ਡਾਟਾਬੇਸ; 

(iii) ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ EDB ਦੇ 
ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ (ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ SFO ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਿਕ SFO ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ/ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਵਕਿਤਗਤ ਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;  

(iv) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਿਮਲਾਨ ਅਤੇ  SWD  ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 
ਨਾਲ ਸਮਬੰਿਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਉਪਰ (i) ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵ ਦੇ ਤਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹਨ ਅਤੇ SFO ਦੁਆਰਾ ਡਬਲ ਸਬਿਸਡੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ 
ਕਰਨਾ (ਜੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਲਕਣ ਅਵਿਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CSSA ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਿਵਚ ਸੀ ਜ ਇਸ ਵੇਲੇ CSSA ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ 
ਿਵਚ ਹੈ) 

(v) ਲੋਨ ਅਕਾਉੰਟ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ  ਅਦਾਇਗੀ; 
(vi) ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇ; ਅਤੇ 
(vii) SFO, EDB, HKEAA, ਸਮਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ / ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰਧਤ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਜਚ / ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣI 
10.3 ਿਬਨ ਕਾਰ  ਦਾ  ਿਨ ਜੀ  ਡਾਟਾ  ਅਤੇ  ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਬਰ  ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋ ਈ  ਭੀ  ਜਾ ਣ ਕਾਰੀ  10.2 ਪੈਰਾ ਿਵਚ ਦਸੇ ਗਏ 

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ /ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਵ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਜ ਿਜਥੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨ  ਅਿਜਹੇ 
ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ; ਜ ਿਜਥੇ ਅਿਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹਨI 

10.4 ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ 
ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾI ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਨਾ 
ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਜਾ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 

10.5 ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਪੁਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, SFO ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਹੋਰ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ  ਤੇ ਕਾਉੰਟਰ ਚੈਿਕੰਗ ਕਰੇਗਾI ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, SFO ਸਟਾਫ ਐਪਲੀਕੇਨ ਡੇਟਾ 
ਦੇ ਸਪਟੀਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ ਦੀ ਜਾੰਚ ਭੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਹ 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ -ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੰੂ SFO ਸਟਾਫ 
ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਭੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI SFO ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਉਨ  ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਮ ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੱਥ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜ 
ਲੋੜਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ, (SFO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ) ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾI 

10.6 ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਨਹ ਹੋਣਗੇI ਹਾਲਿਕ, ਸੈਕਨ 18 ਅਤੇ 22 ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ (ਪਾਈਵੇਸੀ) ਆਰਡੀਨ ਸ ਦੇ ਸ਼ੇਡੂਲ 
1 ਦੇ ਿਪੰ ਸੀਪਲ 6 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ(ਹਗਕਗ ਦੇ ਿਵੇ ਪਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 486), ਇਕ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦਦਾ ਹੈI ਉਹ ਲੋੜਮੰਦ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ  ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ 
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਭੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਅਿਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਉਪ ਿਵਭਾਗੀ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ , WFSFAA  ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ 
11.1 ਘਰੇਲੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਹੋਟਲਾਈਨ 2802 

2345 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋI 
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ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ 
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਅਤੇ ਫਵਫਿਆਿਥੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ ਕਿ ਪਕਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਿਰਨਾ ਹੈ 

 
ਜਿੂਿੀ ਨੋਟ੍ਸ 

I. ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਿਾਰੀ 
 ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪਫਿਵਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟ੍ਸ ਫਵੱਚ ਫਿੱਤ ੇਫਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿੇ ਮਤੁਾਬਕ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਫਸਆਹੀ ਿੇ 

ਪੈਨ ਨਾਲ  I ਤੋਂ VIII ਭਾਗ ਫਾਿਮ ਫਵਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਭਿੋI 
II. ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟ੍ਸ 
 ਜਮਾ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਿੇ ਸਮ੍ਬੰਧ ਫਵੱਚ (ਉਿਹਾਿਣ – ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜ, ਅਲਗ ਹੋਣ/ਤਲਾਕ ਲਈ 

ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ (ਇੱਕਲੇ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿਾਂ ਲਈ), ਸਲਾਨਾ ਆਮਿਨੀ ਬਾਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਪਿਮਾਣਕ ਆਫਿ), ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵਿੇਵੇ 
ਲਈ ਇਸ ਨੋਟ੍ਸ ਿੇ 9.2 ਪਿੈਾ ਨੰੂ ਵੇਖੋI ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਨੋਟ ਕਿੋ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾ ਕਿਨ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ (SFO) ਅਿਜੀ ਤੇ ਕਾਿਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੇਗਾI   

 ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ “ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ ਕਵਿ ਸ਼ੀਟ”  [SFO 108] ਤੇ ਫਿੱਤ ੇ ਫਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਿੋ ਅਤ ੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਤ ੇ
ਫਾਿਮ ਫਵੱਚ ਿਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੇੇੰਬਿਾਂ (ਫਨਿਭਿ ਮਾਫਪਆਂ ਸਮੇਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)) ਿੇ ਪਛਾਣ ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜ 
ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਨਾਲ ਹੋਿ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਿਮਾਣਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿ ੇਨਾਲ ਜਮਾ ਕਿIੋ 

ਘਿੇਲੂ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ 
1. ਭਾਗ I ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਵੇਿਵੇ 

(ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਲਈ ਫਵਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਿੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਿਪਿਸਤ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਗਾਰਕਿਨਕਿਪ ਆਫ ਮਾਈਨਰਸ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ, ਚੈਪਟਿ 13 ਫਵੱਚ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ਚਤੇਾਵਨੀ 
ਅਰਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਨਿੱਜੀ ਿੇਟਾ ਕਬਨੈਿਾਰ ਦੀ ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢ ਿੱ ਿਵੇਂ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ 
ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਰਟੀ / ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ, ਜੋ ਅਕਜਹਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱ ਿ 
ਅਪਰਾਧ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦੋਿ-ਕਸਿੱ ਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ, ਚੈਪਟਰ 210 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਧਿਤਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲਹ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਫਬਨੈਕਾਿ ਲਈ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਿੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ (SFO) ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਸੰਪਿਕ 
ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 
ਫਸਿਫ਼ ਫਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਤਾ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 
SFO ਨੰੂ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿੇ ਪਤੇ ਬਾਿੇ ਸੂਫਚਤ ਕਿੋ, 
ਜਿੋਂ ਇਹ ਉੱਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਿਫਹੰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਭਫਵੱਖੀ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ 
ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿਾ ਪਤਾ ਫਿਓ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਿ ਵਿਤੋ; 
ਪਫਹਲੇ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਿੇ ਹੋਏ ਉਪ 
ਨਾਮ ਫਲਖੋ; ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਸ਼ਬਿ ਿੇ 
ਫਵਚਕਾਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੋ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਿਾਹਿਣ ਿੇ ਹਵਾਲੇ ਿੇ 
ਨਾਲ HKID ਕਾਿਡ ਨੰ. ਭਿੋ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ 
ਖਾਨੇ ਫਵੱਚ ਫਿਖਾਇਆ ਫਗਆ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ ਪਛਾਣ ਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਬਫਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾਗਿਾਫ 1.1 ਿੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਿ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਿਕਾਿ ਅਤੇ ਸੰਫਖਆ ਫਿਓ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 1.4.2021 ਤੋਂ 31.3.2022 ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਿੀ ਫਵਆਹ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸਫਥਤੀ ਭਿੋ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ “ਫਵਆਹੁਤਾ” ਹੈ, ਤਾਂ 
ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਈਟਮ (A) ਿੇ ਨਾਲ ਫਿੱਤੇ ਖਾਨੇ ਫਵੱਚ “” 
ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਿੇ ਭਾਗ II ਫਵੱਚ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਫਿਓ। 

SFO ਨੰੂ SMS ਿੁਆਿਾ ਅਿਜੀਆਂ ਿੀ ਪਿਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਭੁਗਤਾਨ 
ਜਾਣਕਾਿੀ (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ, ਫਕਿਪਾ 
ਕਿਕੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਭਿੋ। 
 

ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ 1.4.2021 ਤੋਂ 31.3.2022 ਤੱਕ ਫਸੰਗਲ-ਪੇਿੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਤੇ ਉਿਾਹਿਣ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ, 
ਆਈਟਮ (B) ਿੇ ਨਾਲ ਫਿੱਤੇ ਖਾਨੇ ਫਵੱਚ “” ਲਗਾਓ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਫਥਤੀ ਨੰੂ ਫਮਟਾ ਫਿਓ। 

ਫਬਨੈਕਾਿ ਫਜਹੜੇ ਬਾਕ੍ਸ ਫਵਚ  “” ਨਹੀਂ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ-ਸਾਲ ਫਵੱਚ SFO ਿੁਆਿਾ ਪਿੀ-ਫਪਿੰ ਟ ਕਾਗਜੀ ਫਬਨੈ-ਪੱਤਿ ਪੱਤਿ ਪਿਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾI ਇਲੇਕਟਿਾਫਨਕ ਆਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, SFO ਬੈਂਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਫਧਤ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਫਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੀ ਹਈੋ ਇਲੇਕਟਿਾਫਨਕ 
ਅਿਜੀ ਔਨਲਾਇਨ ਪਿਾਪਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸੰਬੰਫਧਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਿਿਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਮਾਿਚ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਜਾਿੀ ਕਿੇਗਾI 

2022 / 23 
 

6  
SFO 75B(2) (Punjabi (Indian)) 

6. ਭਾਗ VI ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਬਕ ਖਾਤਾ 
(ਖਾਤਾ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਕ ਸਟੇਟਮਟ / ਬਕ ਬੱੁਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰਨ  ਦੀ ਨਕਲ ਿਦਓ) 

6.1 ਿਕ SFO ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ, ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ 
ਸਬਿਸਡੀ, ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੰੁਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ, ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ) ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ 
ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) ਲਈ ਗਟ ਿਰਲੀਜ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ SFO 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਬਕ ਕੋਡ ਅਤੇ/ ਜ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰੇੀ / 
ਸਬਿਸਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹਾਨੀ / ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬਕ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ ਲਦਾ।  

6.2 ਬਕ ਖਾਤਾ ਿਸਰਫ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੈਧ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (ਇਹ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)। ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ,  
ਕੇਿਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ, ਕਰਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਤਾ, ਿਮਆਦੀ  ਜਮ - ਖਾਤਾ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ  ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤੇ 
ਜਦੇ । 

6.3 ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬਕ ਕੋਡ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਅੱਖਰ ਤ ਵੱਧ ਨਹ ਹੰੁਦਾ। 
6.4 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ: 
 
 
 
 
6.5 “ਬਕ ਕਡੋ” ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਬਨ ਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
6.6 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ SFO ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 

7. ਭਾਗ VII ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
 
 
 
 
 
 
            
8. ਭਾਗ VIII ਘੋਸ਼ਣਾ 
8.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗਾਫ ਪੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਥ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ  ਹਨ। 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਜਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨ ਟਸ 
9.1 (i) ਪਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਪੇਪਰ–ਆਧਾਿਰਤ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਹਾਇਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ,ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪਤਾ ਿਲਿਖਆ ਿਲਫਾਫਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 31 ,ਮਈ ,2022  ਨੰੂ ਜ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਡਾਕ ਰਾਹ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ  SFO ਨੰੂ ਭੇਜੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਲਗਾਓ। ਘੱਟ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ/ਅਸਫਲ ਿਡਿਲਵਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਪਤਾ ਿਲਖੇ ਿਲਫਾਫੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣਾ 
ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(ii) ਪੀ-ਪਾਈਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” 2022/23 ਸਕੂਲੀ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਅਟਡ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਜ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਤ ਪਿਹਲ-ਪਿਹਲ (ਦੋਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ ਆਵੇ) SFO ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪਭਾਵੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ, ਜ ਉਹ 
ਮਹੀਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ। 
  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ 
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ। ਨਹ ਤ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦਓ। 

ਜੇ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਦ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਹਨ(ਿਜਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ ਿਕਸੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਿਗਰਾਵਟ ਆਿਦ), ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਭਾਗ VII ਦੇ ਆਈਟਮ (3) ਿਵੱਚ ਸਮਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰੋI 
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9.2 ਲੋੜੀਂਿੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ: 
(i) ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਸਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ )ਆਸ਼ਫਿਤ ਮਾਪੇ)ਮਾਫਪਆਂ (ਸਮੇਤ) (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਿੇ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਨਕਲ  ,ਫਜਵੇਂ 

ਭਾਗ II (ਨੋਟ 1) ਫਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ;   
(ii) (ਫਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿਾਂ ਲਈ) ਵੱਖਿੇ ਿਫਹਣ / ਤਲਾਕ ਿੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿੇ ਮੌਤ ਿਾ 

ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਿੇਣ ਫਵੱਚ ਅਸਮਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਕਾਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿੋ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਿਕ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕਿੋ; ਜੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਵਾਉਣ ਫਵੱਚ 
ਅਸਮਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ SFO ਅਿਜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਇਸ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕਿਨ ਿਾ ਅਫਧਕਾਿ ਿਖਿਾ ਹੈ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਇੱਕਲਾ 
ਅਫਭਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਫਨਆ ਜਾਂਿਾ;  

(iii) (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ) 1 ਅਪਿੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਿਚ 2022 ਤੱਕ ਿੀ ਫਮਆਿ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਫਚਆਂ (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਉਹਨਾਂ 
ਮੈਂਬਿਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਿ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਿੱਥ ਹਨ) ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਿੀ ਨਕਲ; 

(iv) ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਬੈੇੰਕ ਸਟੇਟਮੇੇੰਟ / ਬੈੇੰਕ ਬੱੁਕ ਿੇ ਪਫਹਲੇ ਪੇਜ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਪਿਿਾਨ ਕਿੋ; (ਨੋਟ 2) ਅਤੇ  
(v) 1 ਅਪਿੈਲ 2021  ਤੋਂ  31 ਮਾਿਚ 2022  ਤੱਕ ਿੀ ਫਮਆਿ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ। ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਤੀਆਂ 

ਸ਼ਿਤਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾਂ ਕਿੋ: 
 

                                         
 
ਨੋਟ 1:ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਜਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸੱਿਸ ਹੇਠ ਫਲਖੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ 

(ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ) ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈI ਜੇਕਿ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਫਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ(ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ) 
ਿੁਬਾਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈI ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਵਵਾਿ ਿੀ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ SFO ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾI  
• ਫਬਨੈਕਾਿ /ਪਫਿਵਾਿਕ ਸੱਿਸ (ਸੱਿਸਾਂ) ਨੇ SFO ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਿੇ ਤਫਹਤ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਿੱਤੀ ਹੈ / 

ਫਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਿੋਕਤ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਵਚ ਉਸਨੇ/ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ HKID ਕਾਿਡ ਿੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਜਮਹਾਂ ਕਾਿਵਾਈ ਹੈI  
• HKID ਕਾਿਡ ਤੇ ਫਨਿੱਜੀ ਵੇਿਫਵਆਂ ਫਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI 

ਨੋਟ 2: ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਹੇਠ ਫਲਖੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਪੂਿੀ ਕਿਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈI ਜੇਕਿ 
ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਫਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ ਿੁਬਾਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈI ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਵਵਾਿ ਿੀ 
ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ SFO ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾI  
• ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ SFO ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਿੇ ਤਫਹਤ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਗਿਾੰਟ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਨ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੇ ਨਾਲ ਵੰਫਡਆ ਫਗਆ ਸੀ ਜਿੋਂ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ ਉਪਿੋਕਤ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੇ 
ਪੂਫ਼ ਿੀ ਇੱਕ  ਕਾੱਪੀ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ   

• 2022/23 ਸਕੂਲੀ-ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ ਉਸੇ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਿਾ ਹੈ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਉਪਿੋਕਤ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤਾ 
ਫਜਸ ਫਵਚ ਗਿਾੰਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਨ ਵੰਫਡਆ ਫਗਆ ਹੈ)I 

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲਾ 
ਫਵਅਕਤੀ 

(1) ਇਨਲੈਂਡ ਿੈਵੇਫਨਊ ਫਡਪਾਿਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਫਡਮਾਂਡ ਨੋਟ; ਜੇਕਿ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(2) ਮਾਲਕ ਿੇ ਫਮਹਨਤਾਨੇ ਿੀ ਫਿਟਿਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਿਮ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 
(3) ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ   
(4) ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਆਫਿ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਾਿਡ (ਬੈਂਕ 

ਖਾਤਾ ਧਾਿਕ ਿਾ ਨਾਮ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਿੇ ਨਾਲ)। (ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿੰਗ ਤੇ 
ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਐਟਂਿੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਿ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਿੋ। ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਇਲਾਵਾ 
ਫਕਸੇ ਹੋਿ ਐਟਂਿੀਜ ਲਈ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜਿੂਿੀ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਫਿਓ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਿਕਮ ਫਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ); ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(5) ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਮਾਫਣਤ ਆਮਿਨੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ (ਨਮੂਨਾ I ਿੇਖੋ), ਆਫਿ  
ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਡਿਾਈਵਿ ਜਾਂ ਕਾਿੋਬਾਿ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ (ਇੱਕਲੀਆਂ 
ਪਿੋਪਿਾਈਟਿਫਸ਼ਪ ਕਾਿੋਬਾਿ / 
ਸਾਂਝੇਿਾਿੀ ਵਾਲਾ ਕਾਿੋਬਾਿ / 
ਫਲਫਮਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ) 

(1) ਪਿਮਾਫਣਤ ਸਿਕਾਿੀ ਲੇਖਾਕਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਮਾਫਣਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹੈ   

(2) ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਿ ਿੇ ਵੱਲੋਂ  ਫਤਆਿ ਕੀਤਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ (ਨਮੂਨਾ II ਜਾਂ III ਿੇਖੋ) ਅਤੇ  
(3) ਫਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਫਟਸ (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ)।  

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲਾ 
ਜਾਂ ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ, ਜੋ 
ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਿ ਸਕਿਾ  

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪੂਿੇ ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਫਸਕ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਫਿੰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਿੇ ਹੋਏ ਫਕ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਫਕਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ, ਖ ਦ ਕਤਆਰ 
ਿੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਕਵਿਲੇਿਣ (ਬਿੇਕਡਾਊਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ ਨਮੂਨੇ IV ਿਾ ਅਨੁਸਿਨ 
ਕਿੋ। (SFO ਇਹ ਫਨਿਣਾ ਲੈਣ ਿਾ ਹੱਕ ਿਾਖਵਾਂ ਿੱਖਿਾ ਹੈ ਫਕ ਉਹਨਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ, ਜੋ 
ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿੇ, ਿੀਆਂ ਅਿਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਿ 
ਕਿਨੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।) 

ਫਕਿਾਏ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ (1)   ਫਕਿਾਏਿਾਿੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 
(2) ਫਕਿਾਏ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਾਿਡ (ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਿਕ 

ਿਾ ਨਾਮ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਿੇ ਨਾਲ)। (ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ 
ਐਟਂਿੀਜ ਨੰੂ ਉਜਾਗਿ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਿੋ। ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਇਲਾਵਾ ਫਕਸੇ ਹੋਿ ਐਟਂਿੀਜ 
ਲਈ ਵੀ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜਿੂਿੀ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਫਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਿਕਮ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਿਾ 
ਹੈ)।  
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ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ / ਸੰਭਾਲ 
10.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ -ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰਨI 

SFO ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ/ਪਾਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੇਵਲ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾI   
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਤੱਥ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ / ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਅਗਲੀ ਪਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਅਪਰਾਿਧਕ ਮੁਕਦਮਾ ਭੀ ਚਲਾਯਾ ਜਾਵੇਗਾI. 

10.2 ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਭੀ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ SFO ਅਤੇ EDB ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ SFO / EDB ਦੇ ਏਜੇਟਾ, ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਵ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

 
(i)   ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਨ ਟੀਿਫਕੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ - 
- ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (Grant-KG) ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ  
- ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਫੀਸ ਛੂਟ ਕੀਮ (KCFRS) 
- ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ (STAS) 
-  ਪਰੀਿਖਆ ਫੀਸ ਛੂਟ/ਮੁਆਫੀ ਕੀਮ (EFRS) 
- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (STSS) 
- ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੰੁਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (SIA) 
- ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (DYJFR) 
- ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) [FR(FAEAEC)] 
- ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫ਼ਾਇਨ ਸ ਕੀਮ – ਪਬਿਲਕਲੀ-ਫੰਡੀਡ ਯੋਜਨਾਵ (TSFS) 
- ਫੂਲ-ਟਾਈਮ ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (NLSFT) 
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ(FASP) 
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (NLSPS) 
- ਏਸੇਡੀਡ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (ENLS) 
-  ਕੰਟੀਿਨਉਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ(CEF) 

ਿਬਨ ਕਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਲੇਵਲ, ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ /ਸੰਸਥਾਵ ਨੰੂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

(ii) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤ ਅਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦੋਹਰੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ / ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ(ਭੁਗਤਾਨ) ਜ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ 
ਰਕਮ / ਉਸ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਬਨ ਕਾਰ / ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਦੇ 
ਡਾਟਾਬੇਸ; 

(iii) ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ EDB ਦੇ 
ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ (ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ SFO ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਿਕ SFO ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ/ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਵਕਿਤਗਤ ਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;  

(iv) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਿਮਲਾਨ ਅਤੇ  SWD  ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 
ਨਾਲ ਸਮਬੰਿਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਉਪਰ (i) ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵ ਦੇ ਤਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹਨ ਅਤੇ SFO ਦੁਆਰਾ ਡਬਲ ਸਬਿਸਡੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ 
ਕਰਨਾ (ਜੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਲਕਣ ਅਵਿਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CSSA ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਿਵਚ ਸੀ ਜ ਇਸ ਵੇਲੇ CSSA ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ 
ਿਵਚ ਹੈ) 

(v) ਲੋਨ ਅਕਾਉੰਟ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ  ਅਦਾਇਗੀ; 
(vi) ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇ; ਅਤੇ 
(vii) SFO, EDB, HKEAA, ਸਮਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ / ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰਧਤ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਜਚ / ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣI 
10.3 ਿਬਨ ਕਾਰ  ਦਾ  ਿਨ ਜੀ  ਡਾਟਾ  ਅਤੇ  ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਬਰ  ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋ ਈ  ਭੀ  ਜਾ ਣ ਕਾਰੀ  10.2 ਪੈਰਾ ਿਵਚ ਦਸੇ ਗਏ 

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ /ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਵ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਜ ਿਜਥੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨ  ਅਿਜਹੇ 
ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ; ਜ ਿਜਥੇ ਅਿਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹਨI 

10.4 ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ 
ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾI ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਨਾ 
ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਜਾ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 

10.5 ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਪੁਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, SFO ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਹੋਰ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ  ਤੇ ਕਾਉੰਟਰ ਚੈਿਕੰਗ ਕਰੇਗਾI ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, SFO ਸਟਾਫ ਐਪਲੀਕੇਨ ਡੇਟਾ 
ਦੇ ਸਪਟੀਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ ਦੀ ਜਾੰਚ ਭੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਹ 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ -ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੰੂ SFO ਸਟਾਫ 
ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਭੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI SFO ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਉਨ  ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਮ ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੱਥ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜ 
ਲੋੜਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ, (SFO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ) ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾI 

10.6 ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਨਹ ਹੋਣਗੇI ਹਾਲਿਕ, ਸੈਕਨ 18 ਅਤੇ 22 ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ (ਪਾਈਵੇਸੀ) ਆਰਡੀਨ ਸ ਦੇ ਸ਼ੇਡੂਲ 
1 ਦੇ ਿਪੰ ਸੀਪਲ 6 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ(ਹਗਕਗ ਦੇ ਿਵੇ ਪਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 486), ਇਕ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦਦਾ ਹੈI ਉਹ ਲੋੜਮੰਦ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ  ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ 
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਭੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਅਿਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਉਪ ਿਵਭਾਗੀ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ , WFSFAA  ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ 
11.1 ਘਰੇਲੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਹੋਟਲਾਈਨ 2802 

2345 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋI 
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ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ 
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਅਤੇ ਫਵਫਿਆਿਥੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ ਕਿ ਪਕਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਿਰਨਾ ਹੈ 

 
ਜਿੂਿੀ ਨੋਟ੍ਸ 

I. ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਿਾਰੀ 
 ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪਫਿਵਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟ੍ਸ ਫਵੱਚ ਫਿੱਤ ੇਫਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿੇ ਮਤੁਾਬਕ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਫਸਆਹੀ ਿੇ 

ਪੈਨ ਨਾਲ  I ਤੋਂ VIII ਭਾਗ ਫਾਿਮ ਫਵਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਭਿੋI 
II. ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟ੍ਸ 
 ਜਮਾ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਿੇ ਸਮ੍ਬੰਧ ਫਵੱਚ (ਉਿਹਾਿਣ – ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜ, ਅਲਗ ਹੋਣ/ਤਲਾਕ ਲਈ 

ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ (ਇੱਕਲੇ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿਾਂ ਲਈ), ਸਲਾਨਾ ਆਮਿਨੀ ਬਾਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਪਿਮਾਣਕ ਆਫਿ), ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵਿੇਵੇ 
ਲਈ ਇਸ ਨੋਟ੍ਸ ਿੇ 9.2 ਪਿੈਾ ਨੰੂ ਵੇਖੋI ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਨੋਟ ਕਿੋ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾ ਕਿਨ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ (SFO) ਅਿਜੀ ਤੇ ਕਾਿਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੇਗਾI   

 ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ “ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ ਕਵਿ ਸ਼ੀਟ”  [SFO 108] ਤੇ ਫਿੱਤ ੇ ਫਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਿੋ ਅਤ ੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਤ ੇ
ਫਾਿਮ ਫਵੱਚ ਿਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੇੇੰਬਿਾਂ (ਫਨਿਭਿ ਮਾਫਪਆਂ ਸਮੇਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)) ਿੇ ਪਛਾਣ ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜ 
ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਨਾਲ ਹੋਿ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਿਮਾਣਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿ ੇਨਾਲ ਜਮਾ ਕਿIੋ 

ਘਿੇਲੂ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ 
1. ਭਾਗ I ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਵੇਿਵੇ 

(ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਲਈ ਫਵਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਿੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਿਪਿਸਤ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਗਾਰਕਿਨਕਿਪ ਆਫ ਮਾਈਨਰਸ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ, ਚੈਪਟਿ 13 ਫਵੱਚ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ਚਤੇਾਵਨੀ 
ਅਰਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਨਿੱਜੀ ਿੇਟਾ ਕਬਨੈਿਾਰ ਦੀ ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢ ਿੱ ਿਵੇਂ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ 
ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਰਟੀ / ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ, ਜੋ ਅਕਜਹਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱ ਿ 
ਅਪਰਾਧ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦੋਿ-ਕਸਿੱ ਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ, ਚੈਪਟਰ 210 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਧਿਤਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲਹ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਫਬਨੈਕਾਿ ਲਈ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਿੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ (SFO) ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਸੰਪਿਕ 
ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 
ਫਸਿਫ਼ ਫਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਤਾ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 
SFO ਨੰੂ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿੇ ਪਤੇ ਬਾਿੇ ਸੂਫਚਤ ਕਿੋ, 
ਜਿੋਂ ਇਹ ਉੱਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਿਫਹੰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਭਫਵੱਖੀ ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ 
ਪੱਤਿ ਫਵਹਾਿ ਿਾ ਪਤਾ ਫਿਓ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਿ ਵਿਤੋ; 
ਪਫਹਲੇ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿਿੇ ਹੋਏ ਉਪ 
ਨਾਮ ਫਲਖੋ; ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਸ਼ਬਿ ਿੇ 
ਫਵਚਕਾਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੋ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਿਾਹਿਣ ਿੇ ਹਵਾਲੇ ਿੇ 
ਨਾਲ HKID ਕਾਿਡ ਨੰ. ਭਿੋ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ 
ਖਾਨੇ ਫਵੱਚ ਫਿਖਾਇਆ ਫਗਆ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ ਪਛਾਣ ਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਬਫਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾਗਿਾਫ 1.1 ਿੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਿ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਿਕਾਿ ਅਤੇ ਸੰਫਖਆ ਫਿਓ। 
 

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 1.4.2021 ਤੋਂ 31.3.2022 ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਿੀ ਫਵਆਹ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸਫਥਤੀ ਭਿੋ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ “ਫਵਆਹੁਤਾ” ਹੈ, ਤਾਂ 
ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਈਟਮ (A) ਿੇ ਨਾਲ ਫਿੱਤੇ ਖਾਨੇ ਫਵੱਚ “” 
ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਿੇ ਭਾਗ II ਫਵੱਚ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਫਿਓ। 

SFO ਨੰੂ SMS ਿੁਆਿਾ ਅਿਜੀਆਂ ਿੀ ਪਿਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਫਧਤ ਭੁਗਤਾਨ 
ਜਾਣਕਾਿੀ (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ, ਫਕਿਪਾ 
ਕਿਕੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਭਿੋ। 
 

ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ 1.4.2021 ਤੋਂ 31.3.2022 ਤੱਕ ਫਸੰਗਲ-ਪੇਿੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਤੇ ਉਿਾਹਿਣ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ, 
ਆਈਟਮ (B) ਿੇ ਨਾਲ ਫਿੱਤ ੇਖਾਨੇ ਫਵੱਚ “” ਲਗਾਓ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਫਥਤੀ ਨੰੂ ਫਮਟਾ ਫਿਓ। 

ਫਬਨੈਕਾਿ ਫਜਹੜੇ ਬਾਕ੍ਸ ਫਵਚ  “” ਨਹੀਂ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ-ਸਾਲ ਫਵੱਚ SFO ਿੁਆਿਾ ਪਿੀ-ਫਪਿੰ ਟ ਕਾਗਜੀ ਫਬਨੈ-ਪੱਤਿ ਪੱਤਿ ਪਿਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾI ਇਲੇਕਟਿਾਫਨਕ ਆਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, SFO ਬੈਂਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਫਧਤ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਫਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੀ ਹਈੋ ਇਲੇਕਟਿਾਫਨਕ 
ਅਿਜੀ ਔਨਲਾਇਨ ਪਿਾਪਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸੰਬੰਫਧਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਿਿਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਮਾਿਚ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਜਾਿੀ ਕਿੇਗਾI 
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6. ਭਾਗ VI ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਬਕ ਖਾਤਾ 
(ਖਾਤਾ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਕ ਸਟੇਟਮਟ / ਬਕ ਬੱੁਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰਨ  ਦੀ ਨਕਲ ਿਦਓ) 

6.1 ਿਕ SFO ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ, ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ 
ਸਬਿਸਡੀ, ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੰੁਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ, ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ) ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ 
ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) ਲਈ ਗਟ ਿਰਲੀਜ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ SFO 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਬਕ ਕੋਡ ਅਤੇ/ ਜ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰੇੀ / 
ਸਬਿਸਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹਾਨੀ / ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬਕ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ ਲਦਾ।  

6.2 ਬਕ ਖਾਤਾ ਿਸਰਫ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੈਧ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (ਇਹ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)। ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ,  
ਕੇਿਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ, ਕਰਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਤਾ, ਿਮਆਦੀ  ਜਮ - ਖਾਤਾ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ  ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤੇ 
ਜਦੇ । 

6.3 ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬਕ ਕੋਡ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਅੱਖਰ ਤ ਵੱਧ ਨਹ ਹੰੁਦਾ। 
6.4 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ: 
 
 
 
 
6.5 “ਬਕ ਕਡੋ” ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਬਨ ਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਕ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
6.6 ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ SFO ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 

7. ਭਾਗ VII ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
 
 
 
 
 
 
            
8. ਭਾਗ VIII ਘੋਸ਼ਣਾ 
8.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗਾਫ ਪੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਥ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ  ਹਨ। 
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਜਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨ ਟਸ 
9.1 (i) ਪਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਪੇਪਰ–ਆਧਾਿਰਤ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਹਾਇਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ,ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪਤਾ ਿਲਿਖਆ ਿਲਫਾਫਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 31 ,ਮਈ ,2022  ਨੰੂ ਜ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਡਾਕ ਰਾਹ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ  SFO ਨੰੂ ਭੇਜੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਲਗਾਓ। ਘੱਟ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ/ਅਸਫਲ ਿਡਿਲਵਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਪਤਾ ਿਲਖੇ ਿਲਫਾਫੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣਾ 
ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(ii) ਪੀ-ਪਾਈਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” 2022/23 ਸਕੂਲੀ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਅਟਡ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਜ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਤ ਪਿਹਲ-ਪਿਹਲ (ਦੋਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ ਆਵੇ) SFO ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪਭਾਵੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ ਕਾਰ ਵੱਲ  ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ, ਜ ਉਹ 
ਮਹੀਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ। 
  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ 
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ। ਨਹ ਤ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦਓ। 

ਜੇ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਦ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਹਨ(ਿਜਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ ਿਕਸੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਿਗਰਾਵਟ ਆਿਦ), ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਭਾਗ VII ਦੇ ਆਈਟਮ (3) ਿਵੱਚ ਸਮਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰੋI 
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9.2 ਲੋੜੀਂਿੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ: 
(i) ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਸਿੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਂ )ਆਸ਼ਫਿਤ ਮਾਪੇ)ਮਾਫਪਆਂ (ਸਮੇਤ) (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਿੇ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਨਕਲ  ,ਫਜਵੇਂ 

ਭਾਗ II (ਨੋਟ 1) ਫਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ;   
(ii) (ਫਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿਾਂ ਲਈ) ਵੱਖਿੇ ਿਫਹਣ / ਤਲਾਕ ਿੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿੇ ਮੌਤ ਿਾ 

ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ। ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਿੇਣ ਫਵੱਚ ਅਸਮਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਫਲਖਤ ਫਵੱਚ ਕਾਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿੋ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਿਕ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕਿੋ; ਜੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਵਾਉਣ ਫਵੱਚ 
ਅਸਮਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ SFO ਅਿਜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਇਸ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕਿਨ ਿਾ ਅਫਧਕਾਿ ਿਖਿਾ ਹੈ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਇੱਕਲਾ 
ਅਫਭਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਫਨਆ ਜਾਂਿਾ;  

(iii) (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ) 1 ਅਪਿੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਿਚ 2022 ਤੱਕ ਿੀ ਫਮਆਿ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਫਚਆਂ (ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਉਹਨਾਂ 
ਮੈਂਬਿਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਿ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਿੱਥ ਹਨ) ਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਿੀ ਨਕਲ; 

(iv) ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਬੈੇੰਕ ਸਟੇਟਮੇੇੰਟ / ਬੈੇੰਕ ਬੱੁਕ ਿੇ ਪਫਹਲੇ ਪੇਜ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਪਿਿਾਨ ਕਿੋ; (ਨੋਟ 2) ਅਤੇ  
(v) 1 ਅਪਿੈਲ 2021  ਤੋਂ  31 ਮਾਿਚ 2022  ਤੱਕ ਿੀ ਫਮਆਿ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ। ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਤੀਆਂ 

ਸ਼ਿਤਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾਂ ਕਿੋ: 
 

                                         
 
ਨੋਟ 1:ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਜਾਂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸੱਿਸ ਹੇਠ ਫਲਖੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ 

(ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ) ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈI ਜੇਕਿ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਫਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ(ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ) 
ਿੁਬਾਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈI ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਵਵਾਿ ਿੀ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ SFO ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾI  
• ਫਬਨੈਕਾਿ /ਪਫਿਵਾਿਕ ਸੱਿਸ (ਸੱਿਸਾਂ) ਨੇ SFO ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਿੇ ਤਫਹਤ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਿੱਤੀ ਹੈ / 

ਫਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਿੋਕਤ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਵਚ ਉਸਨੇ/ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ HKID ਕਾਿਡ ਿੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਜਮਹਾਂ ਕਾਿਵਾਈ ਹੈI  
• HKID ਕਾਿਡ ਤੇ ਫਨਿੱਜੀ ਵੇਿਫਵਆਂ ਫਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI 

ਨੋਟ 2: ਜੇਕਿ ਫਬਨੈਕਾਿ ਹੇਠ ਫਲਖੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਪੂਿੀ ਕਿਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈI ਜੇਕਿ 
ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਫਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ ਿੁਬਾਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਿਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈI ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਵਵਾਿ ਿੀ 
ਸਫਥਤੀ ਫਵੱਚ SFO ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾI  
• ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ SFO ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਿੇ ਤਫਹਤ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਗਿਾੰਟ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਨ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੇ ਨਾਲ ਵੰਫਡਆ ਫਗਆ ਸੀ ਜਿੋਂ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿ ਨੇ ਉਪਿੋਕਤ ਸਫਲ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੇ 
ਪੂਫ਼ ਿੀ ਇੱਕ  ਕਾੱਪੀ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ   

• 2022/23 ਸਕੂਲੀ-ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਿਜੀ ਫਵੱਚ ਉਸੇ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤੇ ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਿਾ ਹੈ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਉਪਿੋਕਤ ਬੈੇੰਕ ਖਾਤਾ 
ਫਜਸ ਫਵਚ ਗਿਾੰਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਨ ਵੰਫਡਆ ਫਗਆ ਹੈ)I 

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲਾ 
ਫਵਅਕਤੀ 

(1) ਇਨਲੈਂਡ ਿੈਵੇਫਨਊ ਫਡਪਾਿਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਫਡਮਾਂਡ ਨੋਟ; ਜੇਕਿ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(2) ਮਾਲਕ ਿੇ ਫਮਹਨਤਾਨੇ ਿੀ ਫਿਟਿਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਿਮ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 
(3) ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ   
(4) ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਆਫਿ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਾਿਡ (ਬੈਂਕ 

ਖਾਤਾ ਧਾਿਕ ਿਾ ਨਾਮ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਿੇ ਨਾਲ)। (ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿੰਗ ਤੇ 
ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਐਟਂਿੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਿ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਿੋ। ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਇਲਾਵਾ 
ਫਕਸੇ ਹੋਿ ਐਟਂਿੀਜ ਲਈ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜਿੂਿੀ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਫਿਓ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਿਕਮ ਫਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ); ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(5) ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਮਾਫਣਤ ਆਮਿਨੀ ਪਿਮਾਣ-ਪੱਤਿ (ਨਮੂਨਾ I ਿੇਖੋ), ਆਫਿ  
ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਡਿਾਈਵਿ ਜਾਂ ਕਾਿੋਬਾਿ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ (ਇੱਕਲੀਆਂ 
ਪਿੋਪਿਾਈਟਿਫਸ਼ਪ ਕਾਿੋਬਾਿ / 
ਸਾਂਝੇਿਾਿੀ ਵਾਲਾ ਕਾਿੋਬਾਿ / 
ਫਲਫਮਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ) 

(1) ਪਿਮਾਫਣਤ ਸਿਕਾਿੀ ਲੇਖਾਕਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਪਿਮਾਫਣਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹੈ   

(2) ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਿ ਿੇ ਵੱਲੋਂ  ਫਤਆਿ ਕੀਤਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ (ਨਮੂਨਾ II ਜਾਂ III ਿੇਖੋ) ਅਤੇ  
(3) ਫਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਫਟਸ (ਜੇਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ)।  

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲਾ 
ਜਾਂ ਸਵੈ-ਿੋਜਗਾਿ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ, ਜੋ 
ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਿਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਿ ਸਕਿਾ  

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪੂਿੇ ਸਾਲ ਫਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਫਸਕ ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਫਿੰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਿੇ ਹੋਏ ਫਕ ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਫਕਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ, ਖ ਦ ਕਤਆਰ 
ਿੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਕਵਿਲੇਿਣ (ਬਿੇਕਡਾਊਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ ਨਮੂਨੇ IV ਿਾ ਅਨੁਸਿਨ 
ਕਿੋ। (SFO ਇਹ ਫਨਿਣਾ ਲੈਣ ਿਾ ਹੱਕ ਿਾਖਵਾਂ ਿੱਖਿਾ ਹੈ ਫਕ ਉਹਨਾਂ ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ, ਜੋ 
ਆਮਿਨੀ ਿਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿੇ, ਿੀਆਂ ਅਿਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਿ 
ਕਿਨੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।) 

ਫਕਿਾਏ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਵਾਲਾ ਫਵਅਕਤੀ (1)   ਫਕਿਾਏਿਾਿੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ; ਜੇਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 
(2) ਫਕਿਾਏ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਾਿਡ (ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਿਕ 

ਿਾ ਨਾਮ ਿਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਿੇ ਨਾਲ)। (ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ 
ਐਟਂਿੀਜ ਨੰੂ ਉਜਾਗਿ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਿੋ। ਆਮਿਨੀ ਿੇ ਇਲਾਵਾ ਫਕਸੇ ਹੋਿ ਐਟਂਿੀਜ 
ਲਈ ਵੀ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜਿੂਿੀ ਫਟੱਪਣੀਆਂ ਫਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਫਿਵਾਿ ਿੀ ਆਮਿਨੀ ਿੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਿਕਮ ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਿਾ 
ਹੈ)।  
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ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ / ਸੰਭਾਲ 
10.1 ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ -ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰਨI 

SFO ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ/ਪਾਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੇਵਲ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾI   
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਤੱਥ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ / ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਅਗਲੀ ਪਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਅਪਰਾਿਧਕ ਮੁਕਦਮਾ ਭੀ ਚਲਾਯਾ ਜਾਵੇਗਾI. 

10.2 ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਭੀ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ SFO ਅਤੇ EDB ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ SFO / EDB ਦੇ ਏਜੇਟਾ, ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਵ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ: 

 
(i)   ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਨ ਟੀਿਫਕੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ - 
- ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (Grant-KG) ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ  
- ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਫੀਸ ਛੂਟ ਕੀਮ (KCFRS) 
- ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ (STAS) 
-  ਪਰੀਿਖਆ ਫੀਸ ਛੂਟ/ਮੁਆਫੀ ਕੀਮ (EFRS) 
- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (STSS) 
- ਇੰਟਰਨ ਟ ਪਹੰੁਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (SIA) 
- ਿਡਪਲੋਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (DYJFR) 
- ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) [FR(FAEAEC)] 
- ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫ਼ਾਇਨ ਸ ਕੀਮ – ਪਬਿਲਕਲੀ-ਫੰਡੀਡ ਯੋਜਨਾਵ (TSFS) 
- ਫੂਲ-ਟਾਈਮ ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (NLSFT) 
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ(FASP) 
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (NLSPS) 
- ਏਸੇਡੀਡ ਨ ਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋਨ ਕੀਮ (ENLS) 
-  ਕੰਟੀਿਨਉਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ(CEF) 

ਿਬਨ ਕਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਲੇਵਲ, ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ /ਸੰਸਥਾਵ ਨੰੂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

(ii) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤ ਅਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦੋਹਰੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ / ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ(ਭੁਗਤਾਨ) ਜ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ 
ਰਕਮ / ਉਸ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਬਨ ਕਾਰ / ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਦੇ 
ਡਾਟਾਬੇਸ; 

(iii) ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ EDB ਦੇ 
ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ (ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ SFO ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਿਕ SFO ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ/ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਵਕਿਤਗਤ ਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;  

(iv) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਿਮਲਾਨ ਅਤੇ  SWD  ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 
ਨਾਲ ਸਮਬੰਿਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਉਪਰ (i) ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵ ਦੇ ਤਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰਟਰ-ਚੈਿਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹਨ ਅਤੇ SFO ਦੁਆਰਾ ਡਬਲ ਸਬਿਸਡੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ 
ਕਰਨਾ (ਜੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਲਕਣ ਅਵਿਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CSSA ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਿਵਚ ਸੀ ਜ ਇਸ ਵੇਲੇ CSSA ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ 
ਿਵਚ ਹੈ) 

(v) ਲੋਨ ਅਕਾਉੰਟ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ  ਅਦਾਇਗੀ; 
(vi) ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇ; ਅਤੇ 
(vii) SFO, EDB, HKEAA, ਸਮਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ / ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰਧਤ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਜਚ / ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣI 
10.3 ਿਬਨ ਕਾਰ  ਦਾ  ਿਨ ਜੀ  ਡਾਟਾ  ਅਤੇ  ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਬਰ  ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋ ਈ  ਭੀ  ਜਾ ਣ ਕਾਰੀ  10.2 ਪੈਰਾ ਿਵਚ ਦਸੇ ਗਏ 

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ /ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਵ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਜ ਿਜਥੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨ  ਅਿਜਹੇ 
ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ; ਜ ਿਜਥੇ ਅਿਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹਨI 

10.4 ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ 
ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ / ਸੰਸਥਾਵ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾI ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਨਾ 
ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਜਾ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 

10.5 ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਪੁਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, SFO ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਹੋਰ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ  ਤੇ ਕਾਉੰਟਰ ਚੈਿਕੰਗ ਕਰੇਗਾI ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, SFO ਸਟਾਫ ਐਪਲੀਕੇਨ ਡੇਟਾ 
ਦੇ ਸਪਟੀਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ ਦੀ ਜਾੰਚ ਭੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਹ 
ਿਬਨ ਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ -ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੰੂ SFO ਸਟਾਫ 
ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਭੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI SFO ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਉਨ  ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਮ ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੱਥ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜ 
ਲੋੜਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ, (SFO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ) ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾI 

10.6 ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਨਹ ਹੋਣਗੇI ਹਾਲਿਕ, ਸੈਕਨ 18 ਅਤੇ 22 ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ (ਪਾਈਵੇਸੀ) ਆਰਡੀਨ ਸ ਦੇ ਸ਼ੇਡੂਲ 
1 ਦੇ ਿਪੰ ਸੀਪਲ 6 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ(ਹਗਕਗ ਦੇ ਿਵੇ ਪਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 486), ਇਕ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦਦਾ ਹੈI ਉਹ ਲੋੜਮੰਦ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ  ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ 
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਭੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਅਿਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਉਪ ਿਵਭਾਗੀ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ , WFSFAA  ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ 
11.1 ਘਰੇਲੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਹੋਟਲਾਈਨ 2802 

2345 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋI 
 


