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 / تصرف یفراہم یک يٹاڈ ذاتی

 درخواست  SFO کريں۔ فراہم دستاويزاتمعاون  رتمام او کريں مکمل ساته کے سچائی اور مکمل طور پر کو فارم درخواست وه کہ ہے داری ذمہ کی دہندگان درخواست 10.1

کافی معلومات / حقائق کی غلط بيانی / غلط اور گمراه  نا ۔کرے گای جانچ کے درجے ک اورامداد اہليتاس حوالے سے  پر بنياد کی معلومات کرده فراہم ذريعہ کے دہندگان
مانہ کاروائی پر بهی  مجرحتٰی کہ  کن معلومات کی فراہمی سے درخواست کی کارروائی موخر ہوجائے گی، درخواست کو مزيد کارروائی کے ليے نااہل کرديا جائے گا يا

 ۔منتج ہو سکتا ہے

استعمال کريں  EDB اور SFOمعلومات کو کرده فراہم پر درخواست کی معلومات اضافی بهی کسیکی طرف  SFOاور ڈيٹا ذاتی کرده فراہم ميں درخواست 10.2
 کے ايجنٹس، سکولز / متعلقہ ادارے اور متعلقہ حکومتی بيوروز / شعبہ جات پر درج ذيل مقاصد کے ليے منکشف کيا جائے گا: EDB  /SFOگے اور اسے 

 
 )i ( اطالع کی کےنتائج اوردرخواست ںوسرگرمي سےمتعلق پرکه جانچ اورجوابی پر کاروائی درخواست کےتحت سکيموںا ديگئی ميں ذيل - 

 (Grant-KG)گرانٹ  ےياسکول سے متعلق اخراجات کے ل ےيکنڈر گارٹن طلباء کے ل-

 (KCFRS)   يمسکا یرعائت یک سيف نٹريس ئريکنڈر گارٹن اور چائلڈ ک-

 (STAS)  يماسکبک معاونت  کسٹيٹ سکولا-

  (EFRS)  يمسکا یچهوٹ ک يںم يسف امتحانی-

 (STSS)  يمسکا یطالب علم سفر سبسڈ-

 (SIA)  يمسکا یسبسڈ يےل کے چارجز یرسائ يٹن انٹر-

 (DYJFR)  یگيادائ یک سيف جن يی ڈپلوما-

 [FR(FAEAEC)]  )مياسک معاونت یاتيمال لئے کے کورسز یميتعل بالغ والے ہونے کو شام شده نامزد( یگيادائ یک سيف-

 (TSFS)  فنڈ شده پروگرامز یــ عوام يمسکا یسٹوڈنٹ مالا ٹرشری-

 (NLSFT)   يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ - ينزم- نان يےطلباء کے ل یٹرشر یوقت کل-

 (FASP)   يمسکااعانت  یمال يےطلباء کے ل يکنڈریس پوسٹ-

 (NLSPS)  يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ - ينزم- نان يےطلباء کے ل يکنڈریس پوسٹ-

 (ENLS)   يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ-ينزم-شده نان توسيع-

 (CEF)  فنڈ يمتعل جاری -

درخواست کے نتيجے، بشمول اعانتی سطح، سبسڈی کی رقم اور اعانت کی  امدادی SFO کہ ہے کرتاپر رضامندی ظاہر  بات اس دہنده درخواست
 ادائيگی کی تاريخ سے سکولز / اداروں کو مطلع کر سکتا ہے؛

 )ii ( باال  درجکے ليے  توثيق کی درخواست)i( جو کہ  سرگرمياں سے متعلقہ زکيمسا ميں مندرجSFO علقہ حکومتی بيوروز / محکموں اور تاور ديگر م
رکه کر ديکهی جائيں جو کہ طالب علم کی مالياتی معاونت سے متعلق ہوں جو کہ درخواست دہنده / سامنے سکولز / ان متعلقہ اداروں کے ڈيٹا بيس کے 

درخواست دہنده کے کنبہ کے ارکان کی جانب سے معاونت کے حصول سے متعلق ہوں تاکہ ڈبل سبسڈيز سے بچا جا سکے، دهوکہ دہی کی شناخت ہو 
يوں) يا ديگر بقيہ رقم کی شناخت ہو سکے / کسی آنے والی ادائيگي/ زائد المدت واجب ادائيگی( ) کو واپس ليا جا سکےادائيگی( ائد ادائيگیزسکے، 

 ؛الگت کو جانچا جا سکے، اور ديگر متعلقہ امور

 )iii (  ی ک (جہاں الگو ہو) ڈيٹا کے ذاتی گزار درخواستطالب علمEDB  وں کی جانچ جو کہ مندرج باال سرگرمي متعلق سے مالپکے ڈيٹا بيس کے ساته
کے طالب علم  SFOچيکنگ کے ليے ہو، تاکہ  - کی طرف سے ديگر مالياتی معاونت کی پراسسينگ اور کاؤنٹر SFOسے متعلقہ ہو اور  )i(فہرست 

 سکيم ميں اہليت کی تصديق کی جا سکے؛اسے متعلقہ ريکارڈز کی توثيق / اپ ڈيٹ کيا جا سکے اور انفرادی 

 )iv ( ی ک ڈيٹا ذاتی کے ممبروں کے کنبہ کے گزار درخواست اور ارگز درخواستSFO  سرگرمياں متعلق سے مالپ ساته کے بيس ڈيٹا کےکے ڈيٹا بيس 

کے ذريعے ديگر طلباء مالياتی  SFOچيکنگ اور  - ميں درخواست کی پراسيسنگ اور کاؤنٹر (i)سکيمز کے تحت اوپر اجو کہ درج ذيل مندرج 
 معاونت کی فراہمی سے متعلق ہوں تاکہ ڈبل سبسڈيز سے بچاؤ کيا جا سکے (اس صورت ميں کہ درخواست گزار کا کنبہ متعلقہ جانچ پرکه مدت کے

 اپس ليا جا سکے؛وں) کو وادائيگيوصول کر رہا ہو) اور تاکہ ان سے زائد ادائيگی( CSSAوصول کر رہا ہوں يا اس وقت  CSSAدوران 

 )v ( ؛ا انتظام اور بندوبست اور قرضوں کی دوباره ادائيگیک (س) اکاؤنٹ قرضہ 

 )vi ( اور کےمقاصد؛ شماراورتحقيق و اعداد 

 )vii ( چيکنگ /  - کی پراسيسنگ اور کاؤنٹر ںدرخواستوSFO ،EDB ،HKEAA متعلقہ حکومتی محکموں / اداروں اور سکولز / متعلقہ اداروں کے ،
 مالياتی معاونت کی فراہمی کے ليے ضرورت مند طلباء کا انتخاب۔تحت ديگر طلباء 

 سکتا جا کيا پر منکشف اداروں / اسکولوں متعلقہ اور تنظيموں / محکموں / زبيورو سرکاریو ک ڈيٹا ذاتی کے ارکان کے کنبہ ےمرد / خاتون ک اس اور گزار درخواست 10.3

اف کےانکش اسطرح جہاں يا ؛ہو ظاہر کی رضامندی پر انکشاف کے طرح نےاس دہنده درخواست جہاں يا وہ ليے کے مقاصد کرده بيان ميں 10.2 پيراگراف باال جو ہے
 کا اختيار ہو يا يہ قانون کا تقاضا ہو۔

سکولز / متعلقہ اداروں، ديگر حکومتی محکموں اور اداروں، بشمول درخواست کے آجران اور اس مرد / خاتون ا کے دہندگان درخواست SFO ،تو ہو ضروری اگر 10.4
کسی بهی طرح کی غلط بيانی اور حقائق کو چهپانے کے  ۔سکے کر توثيق کی معلومات گئی کی فراہم ميں درخواستکے خاندان کے ارکان سے رابطہ کرے گا، تاکہ 

 ہم کرده مکمل اعانت کی واپسی اور ممکنہ طور پر قانونی چاره جوئی پر منتج ہو گی۔فرانتيجے ميں نااہلی، 

 کامياب کچه سے ذرائع ديگر يادوره  هريلوگ SFO، پر طور کے اقدام کے کرنے تصديق کی ُکليت اور سچائی کی معلومات کرده فراہم ذريعہ کے دہندگان درخواست 10.5

 اور ہے کرسکتا طلب وضاحت کی ڈيٹا کے درخواست عملہ SFO ،کےدوران توثيق يا دوروں کے گهر چيکنگ کرے گا۔ -ؤنٹرکا درخواست گزاروں کے حوالے کا

 وه کہ ہے ہوتی عائد داری ذمہپر  دہندگان درخواست ۔ے ہيںسکت لے جائزه بهی کا اصل دستاويزات کی دستاويزاتمعاون تمام  وه ہے۔ کا تقاضا کر سکتا معلومات اضافی

توثيق کے عملے سے تعاون کرنا چاہيے۔  SFO ں، اور انہيں اس بابترکهياپنے پاس  تک سال دو کم سے کم کو دستاويزاتمعاون  تمام کے شمار و اعداد کے درخواست
واپسی پر منتج ہو گی کے ليے جان بوجه کر رکاوٹ، حقائق کو چهپانے يا مطلوبہ معلومات فراہم کرنے ميں ناکامی فراہم کرده امداد کی مکمل  عملے SFOکے دوران 

 .ی کرنا پڑ سکتا ہےکا سامنا به مکنہ قانونی چاره جوئی) کے تحت عطا کرده مالياتی اعانت) اور موںسکيماسکيم(اکے زير انتظام تمام مالياتی اعانتی  SFO (بشمول

) کے 486سپيشل ايڈمنسٹريٹو ريجن کے قوانين کے باب ا(ہانگ کانگ  آرڈيننس ا (پرائيويسی)ذاتی ڈيٹ ،تاہم .تمام دستاويزات قابل واپسی نہيں ہيں ےگئ ےجمع کرائ 610.

مرد / خاتون کرے حاصل رسائی تک ڈيٹا کرده فراہم وه کہ ہے حاصل حق کو دہندگان درخواستکے تحت،  6 اصول کے 1 شيڈول کے اور 22 اور 18سيکشنز
 یاس طرح ک ۔ کی شرط پر حاصل کر سکتا يا سکتی ادائيگی کی معاوضوں انتظامی درکار بهی نقول کی ڈيٹا اپنےذاتیمرد / خاتون  وه ۔درستياں کر سکے ميںان

 ۔يےجانا چاہ ياکو مخاطب ک WFSFAA(جنرل)،  يکرٹریس يپارٹمنٹلڈ یدرخواست کے حوالے سے ڈپٹ

 استفسارات
 

  پر کال کريں۔ 2345 2802 ہاٹالئن انکوائری گهنٹہ -24یہمار براه مہربانی ،استفسارات کے ليے متعلق سے جمع اور تکميل کی گهرانہ درخواست فارم 11.1
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 :دستاويزات ميں شامل ہيں ضروری 9.2

 )i ( بشمول منحصر والد نقل یک يزاتدستاو یشناخت یک يندرخواست گزار اور اس مرد / خاتون کے خاندان کے اراک)کہ حصہ  يسا(اگر الگو ہو)) ج ينII 

  )؛1ہے (نوٹ  ياگ يامندرج ک يںم

 )ii ( ) کی موت کا سرٹيفکيٹ۔ اگر درخواست  شريک حياتستاويزات کی نقل يا د سے متعلقہ طالقعليحدگی /  )کے لئے واحد والدين خاندانوںصرف
 درخواست اگر پر دستخط کريں؛ نوٹوضاحتی  اور ديںتحريری طور پر وضاحت براه کرم تو  ،زات فراہم کرنے کے قابل نہيںدستاوي متعلقہدہندگان 

 کہ ہے رکهتا محفوظ پر بنياد اس حق کا کرنے کارروائی پر درخواست SFO ،معذورہے تو سے کرنے فراہم دستاويزات معاون مطلوبہ دہنده

 ؛تصور نہ کيا جائے طرح کی والدين واحد ساته کے دہنده درخواست
 )iii ( ) خاندان کے ( یکاپ یثبوت ک يزیسے متعلق دستاو اخراجات یطب يرناگز لئے کےتک  2022مارچ  31 سے 2021اپريل  1 )ہو اطالقاگر قابل

 ؛ )لئے جو دائمی طور پر بيمار ہيں يا مستقل طور پر معذور ہيںاراکين کے 

 )iv ( نوٹ  بُک کے پہلے صفحے ينکب/  يٹمنٹاسٹ ينکب یبراه مہربان)اور يں؛نقل فراہم کر ی) ک2 

 )v( 1تقاضا کی براه مہربانی ذيل کی فہرست ميں درکار  ۔ثبوت دستاويزی ميں بارے کے آمدنی لکُ  مدت کی کی تک 2022 مارچ 31 سے 2021 اپريل
 مناسبت کے ساته دستاويز جمع کروائيں:

 

 
 

جمع کرانے کی ضرورت (دستاويزات) معاون دستاويز تو، مندرجہ ذيل تقاضوں کو پورا کرتے ہيں (ارکان)کے رکن خانداناگر درخواست دہنده يا  :1نوٹ 
(دستاويزات) دوباره جمع کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کسی بهی نہيں ہے۔ اگر ضروری ہو تو، درخواست دہنده کو اب بهی متعلقہ دستاويز 

 کا فيصلہ حتمی ہو گا۔ SFOتنازعہ کی صورت ميں، 

 )نے ارکاندرخواست دہنده / خاندان کے رکن (SFO  کی مالی امداد کی اسکيم کے تحت کامياب درخواست دی ہے اور مندرجہ باال کامياب
 اور ؛جمع کرائی ہے قلنکارڈ کی ايک  HKIDدرخواست ميں اپنے 

 HKID کارڈ پر ذاتی تفصيالت ميں کوئی تبديلی نہيں ہے۔ 
اگر درخواست دہنده درج ذيل تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اسے معاون دستاويز جمع کرانے کی ضرورت نہيں ہے۔ اگر ضروری ہو تو، درخواست  :2نوٹ 

 کا فيصلہ حتمی ہو گا۔ SFOورت پڑ سکتی ہے۔ کسی بهی تنازعہ کی صورت ميں، دہنده کو اب بهی متعلقہ دستاويز دوباره جمع کرانے کی ضر

  درخواست دہنده نےSFO اس کے بينک اکاؤنٹ ميں مرد/خاتون کو  کی مالی اعانت کی اسکيم کے تحت ايک کامياب درخواست دی ہے اور اس
نے مذکوره کامياب درخواست ميں بينک اکاؤنٹ کے ثبوت کی  ہے جبکہ درخواست دہنده ی گئیتقسيم ککی رقم گرانٹ اور/يا قرض کی ادائيگی 

 اور ؛ايک نقل جمع کرائی ہے

  جس ميںتعليمی سال کے ليے درخواست ميں وہی بينک اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے (يعنی اوپر واال بينک اکاؤنٹ  23/2022درخواست دہنده 

 ۔کی رقم ادا کی گئی ہو)گرانٹ اور/يا قرض 

  

  س ڈيمانڈ نوٹ؛ اگر دستياب نہيںان لينڈ ريونيو ڈيپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کرده ٹيک (1) تنخواه دار مالزم

  ؛ اگر دستياب نہيںیواپس یاجرت اور پنشن فارم ک یآجر ک (2)

 نہيں  ؛ اگر دستيابگوشوارهتنخواه  (3)

 بشمول( ۔ کا ريکارڈ وغيره لين دينبينک  لےوا، وغيره کی ادائيگی دکهانے االؤنستنخواه،  (4)

 اندراجرنگ اور تبصروں کے ساته  کرمبراه ( )صفحہ جو بينک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکهاتا ہے

ضروری  رمک براه ساتهکے لئے، ان کے  بهی اندراجکسی  عالوهکو اجاگر کريں۔ آمدنی کے 
آپ کے خاندان کی آمدنی کےحساب کتاب ميں رقم کو  SFO گرتبصرے پيش کريں، بصورت دي

  ؛ اگر دستياب نہيں )شامل کر سکتا ہے 

)يکهيںدI(نمونہ ، وغيره۔ٹيفکيسرٹانکمآجر کی طرف سے تصديق کرده (5)

 چالنے واالڈرائيور يا کاروبار  آزاد پيشہ

واال  يتملکانفرادی بشمول (شخص 
/ لميٹڈ  شراکت دارانہ کاروبار/کاروبار

 )کمپنی

دستياب اگر ؛ شده منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ يقتصد يعےمصدقہ پبلک اکاؤنٹنٹ کے ذر يکا )1(
 نہيں 

 اور )يکهيںد  III & II(نمونہ  اور نقصان کا اکاؤنٹ  منافعاپنی طرف سے تيار کيا گيا  )2(

 )ہو القاگر قابل اط( نوٹذاتی تشخيص  )3(

جو  آزاد پيشہ شخصيا  مالزمدار تنخواه
کوئی بهی آمدنی کے ثبوت پيش نہيں کر 

 سکتا ہے

جس  سکيںفراہم کر يمتقس یک یآمدن کرده يارت سے خودتاکہ  يںکر يرویپ یک IV براه کرم نمونہ 
 يوںک کا ثبوت آمدنیکہ بهی بيان کريں  يہاور  ںہو تيالتفص یک یماہانہ آمدن کی ال بهرس یآپ ک يںم

ان فيصلہ کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے کہ وه ان درخواست دہندگيہ  (SFO ۔جاسکتا ياک يشپ يںنہ
 )ے کا جواز فراہم نہيں کر سکتےيا نہيں، جو آمدنی کا ثبوت مہيا نہ کرن ےکردرخواست کو قبول کی 

 ی کا معاہده ؛ اگر دستياب نہيں کرايہ دار )1( شخص واالکرايہ کی آمدنی 

صفحہ جو بينک اکاؤنٹ  بشمول(کرايہ کی آمدنی کا ريکارڈ دکهانے والی بينک ٹرانزيکشن  )2(
کو اجاگر کريں۔ آمدنی  تبصروں کے ساته اندراج رنگ اور کرمبراه ( )ہولڈر کا نام دکهاتا ہے

ضروری تبصرے پيش کريں،  براه کرمساته کے لئے، ان کے  کسی بهی اندراج عالوهکے 
 ۔)دان کی آمدنی کے حساب کتاب ميں رقم کو شامل کر سکتا ہےخان SFO بصورت ديگر

 

 درخواست دہندہ کا بینک اکاؤنٹ معاونت کی ادائیگی کے لئے VI  حصہ .6
ً  اکاؤنٹ(  )فراہم کریں، بینک بک کے پہلے صفحے کی کاپی گوشوارہبینک  کرمدرخواست گزار کے نام پر ہونا چاہیے اور براہ  الزما

طالب علم سفر ، بک معاونت کسٹیٹ سکولا، گرانٹ ےیاسکول سے متعلق اخراجات کے ل ےیکنڈر گارٹن طلباء کے لخود کار ادائیگی کے  SFO جیسا کہ 6.1
بالغ تعلیمی کورسز  کو ہونے والے شام شدہ )نامزد، ڈپلوما یی جن فیس کی ادائیگی اور فیس کی ادائیگی یسبسڈ ےیچارجز کے ل یرسائ ٹیانٹر ن، یسبسڈ

درست بینک نام اور بینک اکاؤنٹ نمبر فراہم  کےکر منسلکجاری کرے گا، درخواست گزار کو متعلقہ دستاویز کی ایک نقل  (اسکیم معاونتکے لئے مالیاتی 
کی رقم میں نقصان / کسی بھی غلطی، جس کا ارتکاب درخواست گزار  معاونتادائیگی کی وصولی میں تاخیر /  SFO نوٹ فرمائیں کہ کرم۔ براہ ہےکرنا 

سے بینک کوڈ اور / یا اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے میں کیا جاتا ہے، کے سبب پیدا ہونیوالے کسی بھی اضافی بینک چارجز کے لئے کوئی ذمہ جیکی جانب سے 
 ۔لے گاداری نہیں 

کارڈ اکاؤنٹ،  یڈٹجوائنٹ اکاؤنٹ، کرحال ہی میں ہونا چاہئے( اس کا استعمال )۔ چاہئےر درست اکاؤنٹ ہونا درخواست گزار کے نام پ محضینک اکاؤنٹ کو  2.6
 ۔یںہ یںاکاؤنٹ قابِل قبول نہ ینکاکاؤنٹ اور ورچوئل ب یاکاؤنٹ، فارن کرنس یپازٹقرض کا اکاؤنٹ، فکسڈ ڈ

 کا نہیں ہوتا ہے۔ ائدہندسوں سے ز 15اکاؤنٹ نمبر، بشمول بینک کوڈ، عام طور پر  6.3

 :کریں کوپُر مندرجہ ذیل مثال کے حوالے سے درست بینک اکاؤنٹ کی معلومات کرمبراہ  6.4
 
 
 
 
 

 استفسارات کے لئے، درخواست گزار معاونت کے لئے متعلقہ بینک سے رجوع کر سکتا ہے۔ سے متعلقبینک کوڈ"  ' 6.5

کو جتنا جلد  SFO کرم، تو براہ پیش آتی ہےاگر درخواست گزار کو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد بینک اکاؤنٹ نمبر کو تبدیل کرنے کی ضرورت  6.6
کریں تاکہ دستاویزات کے ساتھ تبدیلی کے بارے میں تحریری طور پر مطلع  والے متعلقہممکن ہو، بینک اکاؤنٹ کے حامل اور اکاؤنٹ نمبر کو ظاہر کرنے 

 مالیاتی معاونت کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر سے بچا جا سکے۔

 معلومات سے متعلق اضافیدرخواست گزار  VII حصہ .7
 

 

 

 
 
 
 
        
 اعالمیہ VIII حصہ .8

ہیا کردہ جگہ پر اور درخواست فارم میں م ہے پڑھنا دھیان سے کو را گراف( کو پیق ہےاطاالاگر قابل )درخواست گزار اور اس کا / کی شریک حیات   8.1
 ۔ہےدستخط کرنا 

 دستاویزات کی جمع آوری  معاون اور درخواست

9.1 (i)  اطالق قابل پر درخواستوں ےیل کے معاونت یمال یک طلباء یکنڈریس اور یپرائمر 

 استعمال کا لفافے پُر کرنے کے بعد، براہ مہربانی پتہ شدہ فراہم کردہ و" کمزیمعاونت اسک یاتیعلم مال درخواست فارم برائے طالب گھرانہمبنی بر کاغذ "
 ڈاک مطلوبہ براہ مہربانی کروائیں۔ جمع کو SFO کے ساتھ نقل کی دستاویزات معاون متعلقہ ڈاک بذریعہ کو یا اس سے قبل  2202 مئی 31 ،کے کر

 پر درخواست SFO   ہو سکتی ہے، جس معاملے میں  فراہمی عدم کی فارم درخواست ے عدم موجودگی کے باعثک ڈاک مطلوبہ کریں۔ چسپا ٹکٹ
 بچ سے ترسیل ناکام / غلطتاکہ  کو پتہ شدہ لفافے کی پُشت پر اپنا خط و کتابت کا پتہ تحریر کرنا چاہیے دہندگان درخواست گا۔ سکے کر نہیں کارروائی

 سکیں۔

(ii) ہے اطالق قابل پر درخواستوں ےیل کے معاونت یمال ےیل کے طلباء یپرائمر یپر 

سال  یمیکے تعل 32/2202 چاہئے ناارسال کر کو SFOکو"مزیمعاونت اسک یاتیعلم مال درخواست فارم برائے طالب گھرانہدرخواست گزاروں کو "
وہ مہینہ ہو گا جس میں درخواست  مہینہ فیس معافی کا مؤثر۔ ہوپہلے  یکے بعد، جو به 3202اگست  15 یامکمل ہونے سے پہلے  یمتعل یک جماعت یںم

درخواست دہندگان کو کنڈر گارٹن/بچوں کی دیکھ بھال کے  ہ، یا وہ مہینہ ہو گا جس میں طلبکرایا جائے گافارم درخواست دہندگان کی جانب سے جمع 
 بھی بعد میں ہو۔، ان میں سے جو ئے گامراکز میں داخل کیا جا

 

خاندانی اراکین کے بارے میں دیگر خاص خاندانی  کرموصولی کے سلسلے میں براہ  رسید کی کی CSSA اس حصے میں
 .معلومات یا تفصیالت فراہم کریں۔ بصورت دیگر، اس حصہ کو خالی چھوڑ دیں

ں )مثالً  بے روزگاری یا ہی رہی ہو رونما تبدیلیاں خواہ خاطر میں تفصیالت کی کنبہ کے دہندہ درخواست بعد کے مدت کیجانچ پرکھ اگر
دستاویزات کی نقل کے  معاونمیں  (3)کے آئٹم  VIIجزو  اہ مہربانی( تو، بروغیرہ کمی خواہ خاطر میں آمدنی کیکنبے کے کسی رکن 

 ۔ساتھ متعلقہ معلومات فراہم کریں۔
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 آفس اتیطلبہ مال
 یجنسیمعاونت ا یمال یکام کرنے واال خاندان اور طلبہ ک

 واپسی و تکمیل کی فارم گهرانہ درخواست طریقہ برائے نوٹ
 انتباہ

والے تعاون کی مناسب سطح کے  ےجاناور نوازے  معاونتمالی کو درخواست گزار کی  اعداد و شمار درخواست میں ذاتی
فائدہ حاصل کرنا جرم ہے۔  یقانون یر/ غ یدادسے جائ یدھوکہ دہلئے اہلیت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ 

کے  210پر چوری آرڈیننس، باب  جانے ئےاور اعتراف جرم ک جرم کا مرتکب ہوگا ،جو ایسا کرے گاکوئی بهی شخص 
 سال کی قید کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ 10زیادہ سے زیادہ  تحت 

 
م ہ وٹ ا  سن

.I معلومات عام
 ں ان نوٹس میں بیان کردہ ہدایات کے مطابق حصو اور گھرانہ درخواست فارمر او پُرکریں پر طور واضحسے  سیاہی نیلی یا کوسیاہ فارم براہ مہربانیI  تاVIII کو 

 ۔مکمل کریں

.II ن و ا ع ت م ا ز ی و ا ت س ت د ا ک ن ر  پ ے  ن ا ج ے  ی ک ل  خ ا د ے  ک
  نجمع آوری کے لیے درکار و ا ع الحاقی دستاویزات برائے علیحدگی / طالق )واحد والدین کنبوں کے لیے(،  ،دستاویزات شناختیکی نقل )مثالً  دستاویزات  م

درخواست سے رجوع کریں۔  براہ مہربانی نوٹ کریں کہ  9.2پر دستاویزی ثبوت، وغیرہ(، براہ مہربانی تفصیالت کے لیے اس نوٹس کے پیراگراف  یساالنہ آمدن
ن درکاردہندگان کو  و ا ع  ۔ادرخواست پر کارروائی نہیں کرسکے گ(( SFO) آفس اتیطلبہ مال ؛ بصورت دیگرہےدستاویزات فراہم کرنا ضروری  م

 نجو کہ " کریں پرعمل ہدایات مہربانی برائے و ا ع  ارکانکے ےاورکنب دہندگان رخواستپر ہیں اور د ]SFO 108[ "ور شیٹکے لیے کستاویزات د م
 نقول کی دستاویزات دیگر متعلقہ ساتھ کے درخواستین( )اگر الگو ہو( کے دعٰوی کو والد) )بشمول انحصاری والد ولنق کی دستاویزات شناخت کی
 کروائیں۔ جمع ہمراہ کے

 تکمیل کی گهرانہ درخواست فارم
 درخواست گزار کے کوائف  I حصہ .1

 شدہ کے تحت تسلیم 13کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ  )جیساسرپرست  یا ینوالد درخواست دہندگان طلباء کےدہندگان کا  تدرخواس (
  (ہے یہونا ضرور ہے(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
  

پتہ فراہم کرے۔ بصورت  مطابقت واال درستکو چاہئے کہ درخواست گزار 
تحریری طور پر درخواست گزار سے   (SFO) مالیات آفس طلبہدیگر، 

صرف درخواست جمع ل نہیں ہو گا۔ اگر درخواست گزاررابطہ کرنے کے قاب
براہ  کرانے کے بعد ہی رہائش گاہ کی جگہ کی تصدیق کر سکتا ہے، تو

 یسے ہیکریں ج فراہمتحریری طور پر  پتہ نئے مطابقت واالکو   SFOکرم
تو مستقبل کی  ،گزار ہانگ کانگ میں مقیم نہیں ہےدستیاب ہو۔ اگر درخواست 

 کرے پتہ فراہم مطابقت شدہ ہانگ کانگ کاکرم کے لئے براہ خط و کتابت 

 کے دوران 31.3.2022سے  1.4.2021کرم راہ ب
اگر ازدواجی حیثیت کے حوالے سے پُر کریں۔ 

( کے Aدرخواست گزار "شادی شدہ" ہے تو، جز )
لگائیں اور  ”“ساتھ دیئے گئے خانے میں 

میں شریک حیات کے  IIدرخواست فارم کے حصہ 
 بارے میں معلومات فراہم کریں۔

استعمال  کا بڑے حروف کرمراہ ب
؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کر کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ کے  نام خاندانی

 چھوڑیں۔ درمیان ایک خالی جگہ
چھوڑیں۔

SFO   ایس ایم ایس کے ذریعے درخواستوں کی وصولی اور متعلقہ ادائیگی کی معلومات کو
درخواست گزار  کرمجاری کرنے میں سہولت کے لئے، براہ  رسیدکی  (ق ہواگر قابل اطال)

 کریں۔  پُرکا ہانگ کانگ کا موبائل نمبر 

درج ذیل مثال پر  کرمکے دوران واحد والدین ہے، تو براہ  31.3.2022سے  1.4.2021اگر درخواست گزار 
 ۔ناقابل اطالق حیثیت کو حذف کریںلگائیں اور “”خانے میں  اگلےسے ( B)اور جز  کریںعمل 

پہلے سے  یسے کاغذ پر مبن SFO یںسال م یمیوہ اگلے تعل یںلگاتے ہ یںنہ ”“ یںدرخواست دہندگان جو باکس م
پہلے  SFO یے،سہولت کے ل یدرخواست جمع کرانے ک یکٹرانکگے۔ ال یںکر یںطبع شدہ درخواست فارم وصول نہ

کرے گا اور متعلقہ  یکوڈ جار سائیر یکا یےدرخواست فارم آن الئن حاصل کرنے کے ل یکٹرانکسے پُر شدہ ال
 سے متعلقہ معلومات فراہم کرے گا۔ 2023وسط مارچ  یبا  مناسبت سے تقر یک یجزن کو بدرخواست دہندگا

نہیں ہے، ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  گر درخواست گزارا
کے مطابق دیگر  1.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمتو براہ 

 دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں۔ تیشناخ
کرم خانہ میں دکھائے ہوئے راہ ب

کارڈ نمبر  HKIDنمونے کی طرح 
 کو پُر کیجئے۔
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ے جن کی بابت ذیل کی فہرست میں حوالہ دیا جائ بتایا میں بارے کے آمدنی والی ہونے حاصلی ک کنبوں باہر اور اندر کے کانگ دونوں صورتوں میں ہانگ 4.1
 یں۔سے رجوع کر (v) 9.2 پیراگراف کے نوٹس اس براہ مہربانی ،لیے کے فراہمی کی ثبوتوں دستاویزیگیا ہے۔ 

 
 ہے یںنہ ضرورت یک جانے یئےد اطالع یک جن یااش ہے ضرورت یک جانے یئےد اطالع یک جن یااش

کا شریک  بشمول درخواست گزار، درخواست گزار کی/(تنخواہ  1
درخواست گزار کے غیر شادی  - حیات کی تنخواہ اور طالب علم

رہ رہے  شدہ بہن بھائی جو درخواست گزار کے ساتھ کل وقتی
 پراویڈنٹ فنڈ یالزم زمتیں،ال، جز وقتی یا عارضی مہوں

(MPF)/ ڈپروویڈنٹ فن کردہ جاریزم کی طرف سے الم 
  (شراکت کو چھوڑ کر

فنڈ کے  یئرک یونٹیکم یااعانت،  یطرف سے مال یحکومت ک 1

جامع سوشل  یسے)ج یگیپروگرام سے ادائ یتحت امداد

اسسٹنس / بڑھاپا االؤنس / بڑھاپے کا گزر اوقات  یکورٹیس

 یاالؤنس / کام ک یننگٹر یاالؤنس / ر یاالؤنس / معذور

 ۔(یرہاالؤنس وغ یملی/ ورکنگ ف یٹرانسپورٹ سبسڈ یبیترغ

 / چھٹی کی تنخواہ تنخواہ دہری 2
 یہمعاہدہ کا انعامتنخواہ / کی طویل سروس  2 

/ رہائش یا کرایہ /  گزر بسربشمول اوور ٹائم کام / ) االؤنس 3
  )وغیرہ۔ ،االؤنس منتقلی / تعلیم / ہکھان / ٹرانسپورٹ

 علیحدگی کی تنخواہ 3

 قرضے 4  تجاویز / کمشن / بونس 4
 االؤنس/ پروویڈنٹ  یہانعاممشت ریٹائرمنٹ  یک 5  طالب علمی 5

 وراثت 6 برطرفی کے نوٹس کے بدلے میں اجرت 6
کاروبار کے منافع اور خود روزگار کے ذرائع کی طرف سے  7

 / / منی بسیں چالنا، ٹیکسی یریفکہ  ےکمائی دیگر آمدنی، جیس
  ۔یرہوغ یس،ف یخدمات ک یجانے وال ئےک یااور مہ، الریاں

 خیراتی عطیات 7

 کا معاوضہزخم انشورنس / حادثہ /  8  نان و نفقہ 8

جو درخواست گزار  کی طرف سے شراکت داری ھی فردکسی ب 9
کے خاندان کے ساتھ نہ رہ رہا ہو، کی جانب سے درخواست 

یا بشمول رقم ( )اراکین) گزار کے خاندان کے کسی بھی رکن
ت زر کی شراکت داری / رہن کی ادائیگی کے الترسی / ہاؤسنگ

لئے شراکت داری / کرایہ / پانی / بجلی / گیس یا دیگر زندگی 
   (کے اخراجات

 پروویڈنٹ فنڈ / MPF کی طرف سے شراکت کردہ مالزم 9
 یےچاہ یجان ید یںرپورٹ نہ یجس ک حد یانتہائوہ  ی)امداد ک

 (سال ہے یف 18,000$

   فکسڈ ڈیپازٹس، اسٹاک، حصص اور بانڈز، وغیرہ سے سود۔10
  

 یآمدنئےسے کرا ےک کشتی یا ی، کارپارک، گاڑین، زمیدادجائ11
   ملک( یروناور بمین لینڈ )بشمول ہانگ کانگ، 

  

   معاوضہ لئے ماہانہ پنشن / بیوہ اور بچوں کے12

اگر درخواست گزار، درخواست گزار  چاہئیے۔ ےثبوت مہیا کرن سے متعلق ، انہیں سے وابستہ روزگار (اراکین)درخواست گزار کو آمدنی اور خاندان کے جو رکن  24.
بطور  ( IV نمونہ یعنی)یا خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم (  I نمونہ یعنی)خاندان کا کوئی بھی رکن انکم سرٹیفکیٹ  سے جڑےزمت الحیات یا مکی شریک 

یا دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم  گوشوارہ انک کی پاس بک، تنخواہ کدرخواست گزار سے حوالہ کے لئے بی SFO کر چکا ہے، تو بھی ہو سکتا ہےآمدنی کا ثبوت، مہیا 
ی حساب ، کوئی بھی آمدنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا ہے، تو مناسب وجوہات اور آمدنی کا تفصیلکی وجہ سےکرنے کا کہے۔ اگر درخواست گزار خاص وجوہات 

۔ اگر مہیا کردہ وضاحت یا ہوگا۔ درخواست گزار کو ذاتی طور پر وضاحتی خط پر دستخط کرنا ےتحریری طور پر مطلع کر کرمکو براہ   SFOفراہم کرتے ہوئے، 
 تو ،(گوشوارہے لکھا آمدنی کا جیسا کہ خود س)کی رپورٹ کردہ آمدنی کی معلومات کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں،  (اراکین)دستاویزات متعلقہ خاندانی رکن 

 یمارک کے اعداد و شمار )متعلقہ سرکار ینچکرنے اور ب ترتیبکو  SFOکے لئے  لگانےکا اندازہ  یآمدن یک اراکینکے خاندان کے  ساور ا گزار درخواست
خاندان کی  ۔ہے یسکت ضرورت پڑ یاطالق کرنے ک و( کیمعلومات پر مبن یاتیفراہم کردہ شمار یک یاتاور محکمہ شمار یمحکمہ مردم شمار یسےمحکموں ج

میں  باالدرخواست دہندگان سے اشیاء کے دستاویزی ثبوت مہیا کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے جو مندرجہ  SFO، ضرورت پڑنے پر، کے لئےآمدنی کا تعین کرنے 
لیکن درخواست میں اس کا  ہو خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیا گیا جو طلب کرسکتا ہےہیں یا رقوم کے لئے مزید وضاحت  موجود نہیں

روض سے باضابطہ دستخط کردہ کا ریکارڈ، مق بچتبینک درخواست گزار سے دستاویزی ثبوت بشمول  SFO ، قرضے۔بچت  ےجیس نہ لکھا گیا ہوحساب کتاب  
خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے رقم تو ر سکتا ہے۔  اگر کوئی درست ثبوت فراہم نہیں کیا جاتا ہے، ، وغیرہ مہیا کرنے کی درخواست بھی کالمیہاع

 کو خاندانی آمدنی کے حصہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔

 والے طبی اخراجاتے طرف سے واقع ہون کی) اراکین ( خاندان کے رکن V  حصہ .5
 معاون دستاویزات کی ایک نقل فراہم کریں( براہ کرم)

 
 
 

خاندان کے اراکین (اراکین کے لئے طبی اخراجات برداشت کیے ہیں  کے کے دوران خاندان 2022مارچ  31 تا 2021اپریل  1اگر درخواست گزار نے  5.1
میں بیان کر سکتا/سکتی ہے۔  V درخواست فارم کے حصہ تفصیالتکی  حال، تو وہ صورت)کیلئے جو دائمی بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں

الزمی  )یںرسید) اور رسید (سسرٹیفکیٹ) درخواست گزار کو ہسپتالوں / کلینک / رجسٹر شدہ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ طبی سرٹیفکیٹ
ہر خاندانی رکن کے لئے کٹوتی کی رقم کی زیادہ سال  فییں م 23/2022( اس طرح کے اخراجات کی کٹوتی پر غور کر سکے۔ SFO تاکہ ہیںمہیا کرنی 

 (۔ہے  22,300$سے زیادہ حد 
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 رہائشی پتہ IIIحصہ . 3

کرنے کا بندوبست  هدور يلومنتخب درخواست دہندگان کے لئے گهر SFOپتہ فراہم کرنا چاہئے تاکہ  یرہائش يںکو اس حصے م گزاردرخواست        3.1
حصہ  يہکو  گزارطرح ہے تو، درخواست  یک مطابقت پتہفراہم کرده  يںم Iدرخواست فارم کے حصہ  پتہ یاگر درخواست دہنده کا رہائش کرسکے۔

  ہے۔ يںضرورت نہ یمکمل کرنے ک

 خاندانی آمدنیIV  حصہ. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر درخواست گزار، اس کا / کی شريک 
غير شادی  والیاندان کے ساته رہنےخحيات يا 

تشخيص کے عرصے کے دوران  اوالدشده 
مندرجہ  تو براه کرم خانوں کوتها،  بے روزگار

 کريں۔ذيل مثال کے مطابق مکمل 

(C)اور (B)،(A)2.3.1درخواست گزار پيراگراف 
کا نشان  ”“کو دهيان سے پڑه کر مناسب خانے ميں 

  لگائے۔

) فراہم يرعدد مقام کے بغيہ(اعشاریآمدنکی ُکلتک2220مارچ 31سے2021يلاپر1براه کرم 
حقيقی اعداد و شمار فراہم  کرمتخمينہ کرده رقم کو قبول نہيں کرے گا، اور اس لئے براه  SFO ۔يںکر

اشيا "ميں  4.1اس نوٹ کے پيراگراف (۔ ديگر آمدنی کے ذرائع کے لئے، جيسا کہ کرايہ کی آمدنی کريں
اوالد کی طرف سے ، )حظہ کريںالمکو  11 جزديئے جانے کی ضرورت ہے" کے تحت  اطالعجن کی 

 ، براهمفادات ياسے خلوت  یکار يہسرمادوست، /رشتہ دار /حصہ رسدی جو خاندان کے ساته نہيں رہتی 
 بيان کريں۔ مندرجہ ذيل مثال کے مطابقکرم رقم کو 

کو چهوڑ ديں۔ اگر 'D'حصہتو براه کرماگر ہاں، لگائيں۔ ”“مناسب خانے ميں براه کرم
 2.3.1 کے پيراگراف  اس نوٹکو مکمل کرنا جاری رکهيں اور 'D'  حصہ کرمنہيں، تو براه 

 ۔يکهيںکو د

براه مہربانی منحصر والدين کی ذاتی تفصيالت کو پُر کريں اور 
والدين کی معاونت کرنے کے ليے ان کی شناختی دستاويزات کی 

ر ايک نقل (جيسے کہ ہانگ کانگ اسمارٹ شناختی کارڈ)  گ ا )
( و ہ و  گ  اور دستاويزی ثبوت فراہم کريں۔ ال

اگر منحصر والدين ہانگ کانگ شناختی کارڈ کے حامل 
کے  1.1کے پيراگراف  اس نوٹ کرمنہيں ہيں، تو براه 

کی قسم اور نمبر فراہم  شناختی دستاويزمطابق ديگر 
 کريں۔

AFIميں بيان3راہنمائی کے نوٹ کے پيراگراف SFOکل رقم صرف حوالہ کے لئے ہے۔
مالياتی معاونت اور اس امداد کی سطح کے لئے خاندان کی اہليت  طلبہکے مطابق  طريقہ کار

 کا جائزه لے گا۔
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کو درخواست گزار کے دستخط کے ساته ايک عليحده پرچہ  کرمہيں، تو براه  اوالدغير شادی شده  ائدسے ز 4 ساته رہنے والے اگر درخواست گزار کے 2.1.1
فارم ميں شامل تمام  ۔ان کی معلومات کو درج کريں کے تحت يٹفارم ميں موجود B کے تحت سيکشن II درخواست فارم کے حصہ منسلک کر کے
 کی شناختی دستاويزات کی نقول فراہم کی جانی چاہئے۔اوالد غير شادی شده 

طريقہ کار  متعين کرده کے(AFI)  انکم یمليف ڈجسٹڈياکرنے کی صورت ميں، وصول رسيد   CSSA کو اوالد شريک حيات اوردرخواست گزار کی  2.1.2
 کے تحت 'خاندان' کے ارکان کے طور پر شمار نہيں کيا جائے گا۔

علم سفری اخراجات، بشمول کے رسائی کے اخراجات اور طالب کی درخواست گزار جن کی نصابی کتب کے اخراجات، گهر پر انٹرنيٹ  - علم طالب 2.1.3
تناظر ميں مالياتی معاونت وصول  کےٹرانسپورٹور جانے کے لئے مفت کسی بهی سرکاری يا نجی تنظيموں يا اسکولوں کی جانب سے اسکول آنے ا

،  SWDاسکول، ان تنظيموں ميں ۔ے سکتےں دد کيلئے درخواست نہيقسم کی امدايکساں کے ذريعے   SFO،کرنے کے لئے منظوری دی گئی ہے
EDB ،ہوا کہ درخواست  يافتدر يہ يںاگر بعد م ۔يںہ يںان تک محدود نہ يکنلشامل ہيں،  ، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنياں، وغيرهہانگ کانگ جاکی کلب
نے کا رقم واپس کر یجانے وال یادا ک زائد  اً درخواست پر فور یک SFOگزارسے فائده اٹها رہا ہے تو، درخواست  یسبسڈ یدہرطالب علم  گزار

  گا۔ ہو ذمہ دار

کے درجہ ميں  جماعتوںوالی ے نحاضرہوکی جانب سے  )بچوں( ميں اپنے بچے 2022/23درخواست گزارکو مندرجہ ذيل کوڈ استعمال کرتے ہوئے  2.1.4
 :کرنا چاہئے پُر

کے  )وںاسکيم( اسکيمبشمول اضافی (ت ميں ترميم کرنا چاہتا ہے اگر درخواست گزار گهريلو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد درخواست کی تفصيال 2.1.5
معقوليت کے تحريری طور پر کو درخواست کرمتو براه ، )ميں ترميم کرنا جن کے لئے درخواست دی جا چکی ہو )وںاسکيم( لئے درخواست دينا / اسکيم

 يماسک یکے لئے اضاف ينےدرخواست دکر ديں۔ ارسال کو  SFO دن کے اندر اسے 30کرائيں، اور درخواست فارم جمع کرانے کی تاريخ کے  معج ساته

کارڈ نمبر کے ساته   HKIDمقرره درخواست دہنده کے درخواست نمبر /  يعہکے لئے درخواست دہندگان کے ذر يمترم يں) ميموں(اسک يم) / اسکيموں(اسک
 سے آئی امداد کے لئے تاخير مالياتینوٹ فرمائيں کہ  کرم ان درخواستوں پر عمل کاری کرنے ميں زياده وقت لگے گا۔ براه ہے۔ یدستخط کرنا ضرور

احتياط سے پڑتال کر لينی چاہئے کہ کيا درخواست فارم جمع کرانے سے پہلے،  کو اس سلسلے ميں، درخواست گزار درخواستوں پر غور نہيں کيا جائے گا۔
 کا انتخاب کر ليا ہے جن کے لئے وه درخواست دينا چاہتا ہے۔) وںاسکيم( تمام اسکيم

 (SIA) یسبسڈ يےل کے چارجز یرسائ يٹن انٹر 2.2

کے ليے  کنبوں اء کےپرائمری اور سيکنڈری طلبانہ کی بنياد پر ہے اور صرف گهر جو ہے، نہيں ضرورت کی دينے درخواستليے کے  SIAو ک دہنده درخواست
 پورا پر معيار کے اہليت يےکے ل SIA دہنده درخواست علم طالب اور سکيں کر پاس ٹيسٹ طلباء وه بشرطيکہ گی جائے کی فراہم سبسڈی کنبوں کوقابل اطالق ہے۔ 

 ہوں۔طلباء  پرائمری پری صرف ميں جن ہوگی نہيں پرالگو کنبوں ان صرف سبسڈی يہ . اترسکے۔

 
 

 

 

 والدين منحصر 2.3

۔ انہيں ہيںکے وصول کننده نہيں  CSSA ے وقتتجو درخواست جمع کرا ،ہيں والدين سے مراد درخواست گزار کے والدين، بشمول ساس سسرمنحصر  2.3.1
 سے کسی ايک پرماه کے لئے مندرجہ ذيل شرائط  6کم از کم  اور ہونا چاہئےروزگار  ميں بے )2022مارچ  31 تا 2021اپريل  1( سالعمومی تشخيص 

  : رنا چاہئےپورا ات

 )A ( درخواست گزار کے خاندان کے ساته مقيم؛ يا 

 )B (  والے احاطے ميں مقيم؛ يا  ئےکی شريک حيات کی ملکيت يا کرا /درخواست گزار يا اس کا 

 )C (  ايک بزرگوں کے لئے گهر ميں مقيم اور اخراجات مکمل طور پر درخواست گزار يا اس کا / کی شريک حيات کی طرف سے ادا کيے گئے ہوں
 ل طور پر درخواست گزار يا اس کا / کی شريک حيات کی طرف سے معاونت کی گئی ہو۔مکم يا

اور معاونت چاہئے  نیرکهی والدين کی معاونت کرنا جارتعليمی سال ميں اپنے  2022/23: درخواست گزار يا اس کا / اس کی شريک حيات کو متوجہ ہوں
وه، جيسا کہ خاندان کے اراکين کی تعداد براه راست امداد کی سطح پر اثرانداز ہو سکتی الاس کے عچاہئے۔  یطرح ہون یکے سال ک يصتشخ صورت یک

ثبوت  يزیمعاونت کے لئے دستاو یک ينوالد بشمول شده درخواست فارممکمل  براه کرم، اہليت رکهتا ہےہے جس کيلئے درخواست گزار کا خاندان 
 ۔يںکو ارسال کر SFO يعہ) پوسٹ کے ذريرهوغ يدرس یبزرگ افراد کے لئے گهر ک ياپتہ کا ثبوت  یکا معاہده ، رہائش یدار يہکرا يسے(ج

درخواست ان کے اعدادوشمار کو کے مطابق Dکے تحت سيکشن  IIدرخواست فارم کے حصہ  کرم، تو براه زائد ہےسے  2والدين کی تعداد  منحصراگر  2.3.2
 بهی اور فارم ميں مہيا کيے جانيوالے منحصر والدين کی شناختی دستاويزات کی نقول کريں منسلک کے ساتهاته ايک عليحده شيٹ گزار کے دستخط کے س

  کرائيں۔جمع 

 

 ( i 1N دن چائلڈ کئير سنٹر ےپور (

    )0-2(عمر گروپ            
( i i ٹر ےپور ( سن ر  ي ئ ک ڈ  ل ئ 2N دن چا

    )2-3عمر گروپ  (          
( i i i 1K کالس کنڈرگارٹن ميں نرسری  (

( iv) 2 کنڈر گارٹن ميں لوئر کالسK

(v) 3 کنڈر گارٹن ميں اپر کالسK

(vi)  1 6سے  1پرائمریP/2 P/3 P /4 P /5 P /6P 

(vii)  1  3سے  1ثانویS/2 S/3 S       

(viii)  4 6تا  4 یثانوS/5 S/6 S       

(ix) جن ہي ڈپلومہ J Y          

)x( :ًمثال) درجہ)  تيسراديگر  LO          

کیSIAجنہيںليےکےکنبوںان
فراہم  براه مہربانی ،ہے نہيں ضرورت

  لگائيں۔" "کرده خانے می
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دستاويز کی قسم"  استعمال کرتے ہوئے "ديگر شناختی کا مندرجہ ذيل کوڈ کرمکا حامل نہيں ہے، تو براه اگر درخواست گزار ہانگ کانگ شناختی کارڈ  1.1

 :کريں اور شناختی دستاويز کی نقل کے ساته متعلقہ شناختی دستاويز نمبر مہيا کريں رکو پُ 
 

0 پاسپورٹ 2 0 کا اجازت نامہ دوباره داخلے 3 0 سرٹيفيکيٹ شناختی 4

0 دستاويز شناختی 5 0 کا اجازت نامہ داخلے 6
قرار ا ويزه مقاصد کيلئے شناختی

 7 0 نامہ

0 يک طرفہ اجازت نامہ 8 0 مين لينڈ شناختی دستاويزات 9 9 دستاويزات ديگر 9

 يالتتفص يںکے بارے م يموںاسک یک مالياتی معاونتاور  اراکينکے  خاندان II حصہ .2

  ساته رہنے والے غير شادی شده اوالد شريک حيات، طالبعلم درخواست گزار اور اہِل خانہ کے 2.1

 

 

 
 
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

ميں 2022/23اگر درخواست گزار اوالد کے ليے تعليمی سال 
اور  KCFRS، Grant-KG، TA، STS، DYJFR (بشمول

FR(FAEAEC)  مالياتی معاونت کے ليے درخواست دينا (
کے مناسب خانوں ميں  9اور  5، 8چاہتے ہيں تو براه کرم جز 

“”  کسی ميں  2022/23لگائيں۔ اگر غير شادی شده اوالد
تيسرے درجے کے ادارے ميں پڑه رہا ہو تو، براه کرم جز 

ضرورت " کے تحت’’ اسکيموں کے ليے درخواست ديں‘‘
  کو منتخب کريں۔ ”نہيں"

کرم خانہ ميں دکهائے ہوئے نمونے براه 
فارم ميں دعٰوی کرده اپنے  کی طرح،

نمبرپُر  کارڈ HKIDکا  شريک حيات
استعمال  کا بڑے حروف کرمبراه  ۔کريں

؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کيجئے
لکهيں؛ اور ہر لفظ  نام کر خاندانی

کے درميان ايک خالی جگہ 
 ۔چهوڑيں

ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل شريک حياتاگر آپ کا/کی 
کے مطابق  1.1کے پيراگراف  اس نوٹ کرمنہيں ہے، تو براه 

 .دستاويز کی قسم اور نمبر فراہم کريں یديگر شناخت

طرح، یدکهائے ہوئے نمونے کيںباکس میبراه مہربان
شده بچہ جو  یشاد يردرخواست گزار / غ-طالب علم

 يںفارم م يےہو جس کے ل يرخاندان کے ساته رہائش پذ
کا  يدائشنمبر / پکارڈ HKID ہو کے  ياگ ياک يمکل

 یک يزدستاو یاور متعلقہ شناخت يںنمبر پُر کر يفکيٹسرٹ
 (اگر الگو ہو)۔ يںنقل جمع کرائ يکا

درخواست  -علم طالبواال خاندان کے ساته رہنے راگ
ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا  اوالدشده  یغيرشاد/گزار 

کے پيراگراف  ٹاس نو کرمحامل نہيں ہے، تو براه 
دستاويز کی قسم اور نمبر  تیکے مطابق ديگر شناخ 1.1

 فراہم کريں۔

 مالی کے ليے Grant-KG) 2( اور KCFRS) 1( بشمول( طلباء پرائمری پری گزار درخواست اگر

 دہندگان درخواست علم طالب KG  ۔ اہل لگئيں ""خانے ميں  ،تو ہے چاہتا دينا درخواست یک مدد

)(K1-K3  کو KCFRS   اورGrant-KG ) کی فراہم چهوٹ ميں فيس )ہو اطالق قابل اگرکے تحت 

حاصل کر رہے ہوں  )N1 & N2( خدمات کی بهال ديکه کی بچوںجو کہ پورا دن  بچے اہل۔ گی جائے
 ۔گی جائے کی فراہم چهوٹ ميں فيس تحتکے  KCFRSانہيں محض  



ے جن کی بابت ذیل کی فہرست میں حوالہ دیا جائ بتایا میں بارے کے آمدنی والی ہونے حاصلی ک کنبوں باہر اور اندر کے کانگ دونوں صورتوں میں ہانگ 4.1
 یں۔سے رجوع کر (v) 9.2 پیراگراف کے نوٹس اس براہ مہربانی ،لیے کے فراہمی کی ثبوتوں دستاویزیگیا ہے۔ 

 
 ہے یںنہ ضرورت یک جانے یئےد اطالع یک جن یااش ہے ضرورت یک جانے یئےد اطالع یک جن یااش

کا شریک  بشمول درخواست گزار، درخواست گزار کی/(تنخواہ  1
درخواست گزار کے غیر شادی  - حیات کی تنخواہ اور طالب علم

رہ رہے  شدہ بہن بھائی جو درخواست گزار کے ساتھ کل وقتی
 پراویڈنٹ فنڈ یالزم زمتیں،ال، جز وقتی یا عارضی مہوں

(MPF)/ ڈپروویڈنٹ فن کردہ جاریزم کی طرف سے الم 
  (شراکت کو چھوڑ کر

فنڈ کے  یئرک یونٹیکم یااعانت،  یطرف سے مال یحکومت ک 1

جامع سوشل  یسے)ج یگیپروگرام سے ادائ یتحت امداد

اسسٹنس / بڑھاپا االؤنس / بڑھاپے کا گزر اوقات  یکورٹیس

 یاالؤنس / کام ک یننگٹر یاالؤنس / ر یاالؤنس / معذور

 ۔(یرہاالؤنس وغ یملی/ ورکنگ ف یٹرانسپورٹ سبسڈ یبیترغ

 / چھٹی کی تنخواہ تنخواہ دہری 2
 یہمعاہدہ کا انعامتنخواہ / کی طویل سروس  2 

/ رہائش یا کرایہ /  گزر بسربشمول اوور ٹائم کام / ) االؤنس 3
  )وغیرہ۔ ،االؤنس منتقلی / تعلیم / ہکھان / ٹرانسپورٹ

 علیحدگی کی تنخواہ 3

 قرضے 4  تجاویز / کمشن / بونس 4
 االؤنس/ پروویڈنٹ  یہانعاممشت ریٹائرمنٹ  یک 5  طالب علمی 5

 وراثت 6 برطرفی کے نوٹس کے بدلے میں اجرت 6
کاروبار کے منافع اور خود روزگار کے ذرائع کی طرف سے  7

 / / منی بسیں چالنا، ٹیکسی یریفکہ  ےکمائی دیگر آمدنی، جیس
  ۔یرہوغ یس،ف یخدمات ک یجانے وال ئےک یااور مہ، الریاں

 خیراتی عطیات 7

 کا معاوضہزخم انشورنس / حادثہ /  8  نان و نفقہ 8

جو درخواست گزار  کی طرف سے شراکت داری ھی فردکسی ب 9
کے خاندان کے ساتھ نہ رہ رہا ہو، کی جانب سے درخواست 

یا بشمول رقم ( )اراکین) گزار کے خاندان کے کسی بھی رکن
ت زر کی شراکت داری / رہن کی ادائیگی کے الترسی / ہاؤسنگ

لئے شراکت داری / کرایہ / پانی / بجلی / گیس یا دیگر زندگی 
   (کے اخراجات

 پروویڈنٹ فنڈ / MPF کی طرف سے شراکت کردہ مالزم 9
 یےچاہ یجان ید یںرپورٹ نہ یجس ک حد یانتہائوہ  ی)امداد ک

 (سال ہے یف 18,000$

   فکسڈ ڈیپازٹس، اسٹاک، حصص اور بانڈز، وغیرہ سے سود۔10
  

 یآمدنئےسے کرا ےک کشتی یا ی، کارپارک، گاڑین، زمیدادجائ11
   ملک( یروناور بمین لینڈ )بشمول ہانگ کانگ، 

  

   معاوضہ لئے ماہانہ پنشن / بیوہ اور بچوں کے12

اگر درخواست گزار، درخواست گزار  چاہئیے۔ ےثبوت مہیا کرن سے متعلق ، انہیں سے وابستہ روزگار (اراکین)درخواست گزار کو آمدنی اور خاندان کے جو رکن  24.
بطور  ( IV نمونہ یعنی)یا خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم (  I نمونہ یعنی)خاندان کا کوئی بھی رکن انکم سرٹیفکیٹ  سے جڑےزمت الحیات یا مکی شریک 

یا دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم  گوشوارہ انک کی پاس بک، تنخواہ کدرخواست گزار سے حوالہ کے لئے بی SFO کر چکا ہے، تو بھی ہو سکتا ہےآمدنی کا ثبوت، مہیا 
ی حساب ، کوئی بھی آمدنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا ہے، تو مناسب وجوہات اور آمدنی کا تفصیلکی وجہ سےکرنے کا کہے۔ اگر درخواست گزار خاص وجوہات 

۔ اگر مہیا کردہ وضاحت یا ہوگا۔ درخواست گزار کو ذاتی طور پر وضاحتی خط پر دستخط کرنا ےتحریری طور پر مطلع کر کرمکو براہ   SFOفراہم کرتے ہوئے، 
 تو ،(گوشوارہے لکھا آمدنی کا جیسا کہ خود س)کی رپورٹ کردہ آمدنی کی معلومات کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں،  (اراکین)دستاویزات متعلقہ خاندانی رکن 

 یمارک کے اعداد و شمار )متعلقہ سرکار ینچکرنے اور ب ترتیبکو  SFOکے لئے  لگانےکا اندازہ  یآمدن یک اراکینکے خاندان کے  ساور ا گزار درخواست
خاندان کی  ۔ہے یسکت ضرورت پڑ یاطالق کرنے ک و( کیمعلومات پر مبن یاتیفراہم کردہ شمار یک یاتاور محکمہ شمار یمحکمہ مردم شمار یسےمحکموں ج

میں  باالدرخواست دہندگان سے اشیاء کے دستاویزی ثبوت مہیا کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے جو مندرجہ  SFO، ضرورت پڑنے پر، کے لئےآمدنی کا تعین کرنے 
لیکن درخواست میں اس کا  ہو خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیا گیا جو طلب کرسکتا ہےہیں یا رقوم کے لئے مزید وضاحت  موجود نہیں

روض سے باضابطہ دستخط کردہ کا ریکارڈ، مق بچتبینک درخواست گزار سے دستاویزی ثبوت بشمول  SFO ، قرضے۔بچت  ےجیس نہ لکھا گیا ہوحساب کتاب  
خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے رقم تو ر سکتا ہے۔  اگر کوئی درست ثبوت فراہم نہیں کیا جاتا ہے، ، وغیرہ مہیا کرنے کی درخواست بھی کالمیہاع

 کو خاندانی آمدنی کے حصہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔

 والے طبی اخراجاتے طرف سے واقع ہون کی) اراکین ( خاندان کے رکن V  حصہ .5
 معاون دستاویزات کی ایک نقل فراہم کریں( براہ کرم)

 
 
 

خاندان کے اراکین (اراکین کے لئے طبی اخراجات برداشت کیے ہیں  کے کے دوران خاندان 2022مارچ  31 تا 2021اپریل  1اگر درخواست گزار نے  5.1
میں بیان کر سکتا/سکتی ہے۔  V درخواست فارم کے حصہ تفصیالتکی  حال، تو وہ صورت)کیلئے جو دائمی بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں

الزمی  )یںرسید) اور رسید (سسرٹیفکیٹ) درخواست گزار کو ہسپتالوں / کلینک / رجسٹر شدہ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ طبی سرٹیفکیٹ
ہر خاندانی رکن کے لئے کٹوتی کی رقم کی زیادہ سال  فییں م 23/2022( اس طرح کے اخراجات کی کٹوتی پر غور کر سکے۔ SFO تاکہ ہیںمہیا کرنی 

 (۔ہے  22,300$سے زیادہ حد 
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 رہائشی پتہ IIIحصہ . 3

کرنے کا بندوبست  هدور يلومنتخب درخواست دہندگان کے لئے گهر SFOپتہ فراہم کرنا چاہئے تاکہ  یرہائش يںکو اس حصے م گزاردرخواست        3.1
حصہ  يہکو  گزارطرح ہے تو، درخواست  یک مطابقت پتہفراہم کرده  يںم Iدرخواست فارم کے حصہ  پتہ یاگر درخواست دہنده کا رہائش کرسکے۔

  ہے۔ يںضرورت نہ یمکمل کرنے ک

 خاندانی آمدنیIV  حصہ. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر درخواست گزار، اس کا / کی شريک 
غير شادی  والیاندان کے ساته رہنےخحيات يا 

تشخيص کے عرصے کے دوران  اوالدشده 
مندرجہ  تو براه کرم خانوں کوتها،  بے روزگار

 کريں۔ذيل مثال کے مطابق مکمل 

(C)اور (B)،(A)2.3.1درخواست گزار پيراگراف 
کا نشان  ”“کو دهيان سے پڑه کر مناسب خانے ميں 

  لگائے۔

) فراہم يرعدد مقام کے بغيہ(اعشاریآمدنکی ُکلتک2220مارچ 31سے2021يلاپر1براه کرم 
حقيقی اعداد و شمار فراہم  کرمتخمينہ کرده رقم کو قبول نہيں کرے گا، اور اس لئے براه  SFO ۔يںکر

اشيا "ميں  4.1اس نوٹ کے پيراگراف (۔ ديگر آمدنی کے ذرائع کے لئے، جيسا کہ کرايہ کی آمدنی کريں
اوالد کی طرف سے ، )حظہ کريںالمکو  11 جزديئے جانے کی ضرورت ہے" کے تحت  اطالعجن کی 

 ، براهمفادات ياسے خلوت  یکار يہسرمادوست، /رشتہ دار /حصہ رسدی جو خاندان کے ساته نہيں رہتی 
 بيان کريں۔ مندرجہ ذيل مثال کے مطابقکرم رقم کو 

کو چهوڑ ديں۔ اگر 'D'حصہتو براه کرماگر ہاں، لگائيں۔ ”“مناسب خانے ميں براه کرم
 2.3.1 کے پيراگراف  اس نوٹکو مکمل کرنا جاری رکهيں اور 'D'  حصہ کرمنہيں، تو براه 

 ۔يکهيںکو د

براه مہربانی منحصر والدين کی ذاتی تفصيالت کو پُر کريں اور 
والدين کی معاونت کرنے کے ليے ان کی شناختی دستاويزات کی 

ر ايک نقل (جيسے کہ ہانگ کانگ اسمارٹ شناختی کارڈ)  گ ا )
( و ہ و  گ  اور دستاويزی ثبوت فراہم کريں۔ ال

اگر منحصر والدين ہانگ کانگ شناختی کارڈ کے حامل 
کے  1.1کے پيراگراف  اس نوٹ کرمنہيں ہيں، تو براه 

کی قسم اور نمبر فراہم  شناختی دستاويزمطابق ديگر 
 کريں۔

AFIميں بيان3راہنمائی کے نوٹ کے پيراگراف SFOکل رقم صرف حوالہ کے لئے ہے۔
مالياتی معاونت اور اس امداد کی سطح کے لئے خاندان کی اہليت  طلبہکے مطابق  طريقہ کار

 کا جائزه لے گا۔
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کو درخواست گزار کے دستخط کے ساته ايک عليحده پرچہ  کرمہيں، تو براه  اوالدغير شادی شده  ائدسے ز 4 ساته رہنے والے اگر درخواست گزار کے 2.1.1
فارم ميں شامل تمام  ۔ان کی معلومات کو درج کريں کے تحت يٹفارم ميں موجود B کے تحت سيکشن II درخواست فارم کے حصہ منسلک کر کے
 کی شناختی دستاويزات کی نقول فراہم کی جانی چاہئے۔اوالد غير شادی شده 

طريقہ کار  متعين کرده کے(AFI)  انکم یمليف ڈجسٹڈياکرنے کی صورت ميں، وصول رسيد   CSSA کو اوالد شريک حيات اوردرخواست گزار کی  2.1.2
 کے تحت 'خاندان' کے ارکان کے طور پر شمار نہيں کيا جائے گا۔

علم سفری اخراجات، بشمول کے رسائی کے اخراجات اور طالب کی درخواست گزار جن کی نصابی کتب کے اخراجات، گهر پر انٹرنيٹ  - علم طالب 2.1.3
تناظر ميں مالياتی معاونت وصول  کےٹرانسپورٹور جانے کے لئے مفت کسی بهی سرکاری يا نجی تنظيموں يا اسکولوں کی جانب سے اسکول آنے ا

،  SWDاسکول، ان تنظيموں ميں ۔ے سکتےں دد کيلئے درخواست نہيقسم کی امدايکساں کے ذريعے   SFO،کرنے کے لئے منظوری دی گئی ہے
EDB ،ہوا کہ درخواست  يافتدر يہ يںاگر بعد م ۔يںہ يںان تک محدود نہ يکنلشامل ہيں،  ، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنياں، وغيرهہانگ کانگ جاکی کلب
نے کا رقم واپس کر یجانے وال یادا ک زائد  اً درخواست پر فور یک SFOگزارسے فائده اٹها رہا ہے تو، درخواست  یسبسڈ یدہرطالب علم  گزار

  گا۔ ہو ذمہ دار

کے درجہ ميں  جماعتوںوالی ے نحاضرہوکی جانب سے  )بچوں( ميں اپنے بچے 2022/23درخواست گزارکو مندرجہ ذيل کوڈ استعمال کرتے ہوئے  2.1.4
 :کرنا چاہئے پُر

کے  )وںاسکيم( اسکيمبشمول اضافی (ت ميں ترميم کرنا چاہتا ہے اگر درخواست گزار گهريلو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد درخواست کی تفصيال 2.1.5
معقوليت کے تحريری طور پر کو درخواست کرمتو براه ، )ميں ترميم کرنا جن کے لئے درخواست دی جا چکی ہو )وںاسکيم( لئے درخواست دينا / اسکيم

 يماسک یکے لئے اضاف ينےدرخواست دکر ديں۔ ارسال کو  SFO دن کے اندر اسے 30کرائيں، اور درخواست فارم جمع کرانے کی تاريخ کے  معج ساته

کارڈ نمبر کے ساته   HKIDمقرره درخواست دہنده کے درخواست نمبر /  يعہکے لئے درخواست دہندگان کے ذر يمترم يں) ميموں(اسک يم) / اسکيموں(اسک
 سے آئی امداد کے لئے تاخير مالياتینوٹ فرمائيں کہ  کرم ان درخواستوں پر عمل کاری کرنے ميں زياده وقت لگے گا۔ براه ہے۔ یدستخط کرنا ضرور

احتياط سے پڑتال کر لينی چاہئے کہ کيا درخواست فارم جمع کرانے سے پہلے،  کو اس سلسلے ميں، درخواست گزار درخواستوں پر غور نہيں کيا جائے گا۔
 کا انتخاب کر ليا ہے جن کے لئے وه درخواست دينا چاہتا ہے۔) وںاسکيم( تمام اسکيم

 (SIA) یسبسڈ يےل کے چارجز یرسائ يٹن انٹر 2.2

کے ليے  کنبوں اء کےپرائمری اور سيکنڈری طلبانہ کی بنياد پر ہے اور صرف گهر جو ہے، نہيں ضرورت کی دينے درخواستليے کے  SIAو ک دہنده درخواست
 پورا پر معيار کے اہليت يےکے ل SIA دہنده درخواست علم طالب اور سکيں کر پاس ٹيسٹ طلباء وه بشرطيکہ گی جائے کی فراہم سبسڈی کنبوں کوقابل اطالق ہے۔ 

 ہوں۔طلباء  پرائمری پری صرف ميں جن ہوگی نہيں پرالگو کنبوں ان صرف سبسڈی يہ . اترسکے۔

 
 

 

 

 والدين منحصر 2.3

۔ انہيں ہيںکے وصول کننده نہيں  CSSA ے وقتتجو درخواست جمع کرا ،ہيں والدين سے مراد درخواست گزار کے والدين، بشمول ساس سسرمنحصر  2.3.1
 سے کسی ايک پرماه کے لئے مندرجہ ذيل شرائط  6کم از کم  اور ہونا چاہئےروزگار  ميں بے )2022مارچ  31 تا 2021اپريل  1( سالعمومی تشخيص 

  : رنا چاہئےپورا ات

 )A ( درخواست گزار کے خاندان کے ساته مقيم؛ يا 

 )B (  والے احاطے ميں مقيم؛ يا  ئےکی شريک حيات کی ملکيت يا کرا /درخواست گزار يا اس کا 

 )C (  ايک بزرگوں کے لئے گهر ميں مقيم اور اخراجات مکمل طور پر درخواست گزار يا اس کا / کی شريک حيات کی طرف سے ادا کيے گئے ہوں
 ل طور پر درخواست گزار يا اس کا / کی شريک حيات کی طرف سے معاونت کی گئی ہو۔مکم يا

اور معاونت چاہئے  نیرکهی والدين کی معاونت کرنا جارتعليمی سال ميں اپنے  2022/23: درخواست گزار يا اس کا / اس کی شريک حيات کو متوجہ ہوں
وه، جيسا کہ خاندان کے اراکين کی تعداد براه راست امداد کی سطح پر اثرانداز ہو سکتی الاس کے عچاہئے۔  یطرح ہون یکے سال ک يصتشخ صورت یک

ثبوت  يزیمعاونت کے لئے دستاو یک ينوالد بشمول شده درخواست فارممکمل  براه کرم، اہليت رکهتا ہےہے جس کيلئے درخواست گزار کا خاندان 
 ۔يںکو ارسال کر SFO يعہ) پوسٹ کے ذريرهوغ يدرس یبزرگ افراد کے لئے گهر ک ياپتہ کا ثبوت  یکا معاہده ، رہائش یدار يہکرا يسے(ج

درخواست ان کے اعدادوشمار کو کے مطابق Dکے تحت سيکشن  IIدرخواست فارم کے حصہ  کرم، تو براه زائد ہےسے  2والدين کی تعداد  منحصراگر  2.3.2
 بهی اور فارم ميں مہيا کيے جانيوالے منحصر والدين کی شناختی دستاويزات کی نقول کريں منسلک کے ساتهاته ايک عليحده شيٹ گزار کے دستخط کے س

  کرائيں۔جمع 

 

 ( i 1N دن چائلڈ کئير سنٹر ےپور (

    )0-2(عمر گروپ            
( i i ٹر ےپور ( سن ر  ي ئ ک ڈ  ل ئ 2N دن چا

    )2-3عمر گروپ  (          
( i i i 1K کالس کنڈرگارٹن ميں نرسری  (

( iv) 2 کنڈر گارٹن ميں لوئر کالسK

(v) 3 کنڈر گارٹن ميں اپر کالسK

(vi)  1 6سے  1پرائمریP/2 P/3 P /4 P /5 P /6P 

(vii)  1  3سے  1ثانویS/2 S/3 S       

(viii)  4 6تا  4 یثانوS/5 S/6 S       

(ix) جن ہي ڈپلومہ J Y          

)x( :ًمثال) درجہ)  تيسراديگر  LO          

کیSIAجنہيںليےکےکنبوںان
فراہم  براه مہربانی ،ہے نہيں ضرورت

  لگائيں۔" "کرده خانے می
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دستاويز کی قسم"  استعمال کرتے ہوئے "ديگر شناختی کا مندرجہ ذيل کوڈ کرمکا حامل نہيں ہے، تو براه اگر درخواست گزار ہانگ کانگ شناختی کارڈ  1.1

 :کريں اور شناختی دستاويز کی نقل کے ساته متعلقہ شناختی دستاويز نمبر مہيا کريں رکو پُ 
 

0 پاسپورٹ 2 0 کا اجازت نامہ دوباره داخلے 3 0 سرٹيفيکيٹ شناختی 4

0 دستاويز شناختی 5 0 کا اجازت نامہ داخلے 6
قرار ا ويزه مقاصد کيلئے شناختی

 7 0 نامہ

0 يک طرفہ اجازت نامہ 8 0 مين لينڈ شناختی دستاويزات 9 9 دستاويزات ديگر 9

 يالتتفص يںکے بارے م يموںاسک یک مالياتی معاونتاور  اراکينکے  خاندان II حصہ .2

  ساته رہنے والے غير شادی شده اوالد شريک حيات، طالبعلم درخواست گزار اور اہِل خانہ کے 2.1

 

 

 
 
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

ميں 2022/23اگر درخواست گزار اوالد کے ليے تعليمی سال 
اور  KCFRS، Grant-KG، TA، STS، DYJFR (بشمول

FR(FAEAEC)  مالياتی معاونت کے ليے درخواست دينا (
کے مناسب خانوں ميں  9اور  5، 8چاہتے ہيں تو براه کرم جز 

“”  کسی ميں  2022/23لگائيں۔ اگر غير شادی شده اوالد
تيسرے درجے کے ادارے ميں پڑه رہا ہو تو، براه کرم جز 

ضرورت " کے تحت’’ اسکيموں کے ليے درخواست ديں‘‘
  کو منتخب کريں۔ ”نہيں"

کرم خانہ ميں دکهائے ہوئے نمونے براه 
فارم ميں دعٰوی کرده اپنے  کی طرح،

نمبرپُر  کارڈ HKIDکا  شريک حيات
استعمال  کا بڑے حروف کرمبراه  ۔کريں

؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کيجئے
لکهيں؛ اور ہر لفظ  نام کر خاندانی

کے درميان ايک خالی جگہ 
 ۔چهوڑيں

ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل شريک حياتاگر آپ کا/کی 
کے مطابق  1.1کے پيراگراف  اس نوٹ کرمنہيں ہے، تو براه 

 .دستاويز کی قسم اور نمبر فراہم کريں یديگر شناخت

طرح، یدکهائے ہوئے نمونے کيںباکس میبراه مہربان
شده بچہ جو  یشاد يردرخواست گزار / غ-طالب علم

 يںفارم م يےہو جس کے ل يرخاندان کے ساته رہائش پذ
کا  يدائشنمبر / پکارڈ HKID ہو کے  ياگ ياک يمکل

 یک يزدستاو یاور متعلقہ شناخت يںنمبر پُر کر يفکيٹسرٹ
 (اگر الگو ہو)۔ يںنقل جمع کرائ يکا

درخواست  -علم طالبواال خاندان کے ساته رہنے راگ
ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا  اوالدشده  یغيرشاد/گزار 

کے پيراگراف  ٹاس نو کرمحامل نہيں ہے، تو براه 
دستاويز کی قسم اور نمبر  تیکے مطابق ديگر شناخ 1.1

 فراہم کريں۔

 مالی کے ليے Grant-KG) 2( اور KCFRS) 1( بشمول( طلباء پرائمری پری گزار درخواست اگر

 دہندگان درخواست علم طالب KG  ۔ اہل لگئيں ""خانے ميں  ،تو ہے چاہتا دينا درخواست یک مدد

)(K1-K3  کو KCFRS   اورGrant-KG ) کی فراہم چهوٹ ميں فيس )ہو اطالق قابل اگرکے تحت 

حاصل کر رہے ہوں  )N1 & N2( خدمات کی بهال ديکه کی بچوںجو کہ پورا دن  بچے اہل۔ گی جائے
 ۔گی جائے کی فراہم چهوٹ ميں فيس تحتکے  KCFRSانہيں محض  



ے جن کی بابت ذیل کی فہرست میں حوالہ دیا جائ بتایا میں بارے کے آمدنی والی ہونے حاصلی ک کنبوں باہر اور اندر کے کانگ دونوں صورتوں میں ہانگ 4.1
 یں۔سے رجوع کر (v) 9.2 پیراگراف کے نوٹس اس براہ مہربانی ،لیے کے فراہمی کی ثبوتوں دستاویزیگیا ہے۔ 

 
 ہے یںنہ ضرورت یک جانے یئےد اطالع یک جن یااش ہے ضرورت یک جانے یئےد اطالع یک جن یااش

کا شریک  بشمول درخواست گزار، درخواست گزار کی/(تنخواہ  1
درخواست گزار کے غیر شادی  - حیات کی تنخواہ اور طالب علم

رہ رہے  شدہ بہن بھائی جو درخواست گزار کے ساتھ کل وقتی
 پراویڈنٹ فنڈ یالزم زمتیں،ال، جز وقتی یا عارضی مہوں

(MPF)/ ڈپروویڈنٹ فن کردہ جاریزم کی طرف سے الم 
  (شراکت کو چھوڑ کر

فنڈ کے  یئرک یونٹیکم یااعانت،  یطرف سے مال یحکومت ک 1

جامع سوشل  یسے)ج یگیپروگرام سے ادائ یتحت امداد

اسسٹنس / بڑھاپا االؤنس / بڑھاپے کا گزر اوقات  یکورٹیس

 یاالؤنس / کام ک یننگٹر یاالؤنس / ر یاالؤنس / معذور

 ۔(یرہاالؤنس وغ یملی/ ورکنگ ف یٹرانسپورٹ سبسڈ یبیترغ

 / چھٹی کی تنخواہ تنخواہ دہری 2
 یہمعاہدہ کا انعامتنخواہ / کی طویل سروس  2 

/ رہائش یا کرایہ /  گزر بسربشمول اوور ٹائم کام / ) االؤنس 3
  )وغیرہ۔ ،االؤنس منتقلی / تعلیم / ہکھان / ٹرانسپورٹ

 علیحدگی کی تنخواہ 3

 قرضے 4  تجاویز / کمشن / بونس 4
 االؤنس/ پروویڈنٹ  یہانعاممشت ریٹائرمنٹ  یک 5  طالب علمی 5

 وراثت 6 برطرفی کے نوٹس کے بدلے میں اجرت 6
کاروبار کے منافع اور خود روزگار کے ذرائع کی طرف سے  7

 / / منی بسیں چالنا، ٹیکسی یریفکہ  ےکمائی دیگر آمدنی، جیس
  ۔یرہوغ یس،ف یخدمات ک یجانے وال ئےک یااور مہ، الریاں

 خیراتی عطیات 7

 کا معاوضہزخم انشورنس / حادثہ /  8  نان و نفقہ 8

جو درخواست گزار  کی طرف سے شراکت داری ھی فردکسی ب 9
کے خاندان کے ساتھ نہ رہ رہا ہو، کی جانب سے درخواست 

یا بشمول رقم ( )اراکین) گزار کے خاندان کے کسی بھی رکن
ت زر کی شراکت داری / رہن کی ادائیگی کے الترسی / ہاؤسنگ

لئے شراکت داری / کرایہ / پانی / بجلی / گیس یا دیگر زندگی 
   (کے اخراجات

 پروویڈنٹ فنڈ / MPF کی طرف سے شراکت کردہ مالزم 9
 یےچاہ یجان ید یںرپورٹ نہ یجس ک حد یانتہائوہ  ی)امداد ک

 (سال ہے یف 18,000$

   فکسڈ ڈیپازٹس، اسٹاک، حصص اور بانڈز، وغیرہ سے سود۔10
  

 یآمدنئےسے کرا ےک کشتی یا ی، کارپارک، گاڑین، زمیدادجائ11
   ملک( یروناور بمین لینڈ )بشمول ہانگ کانگ، 

  

   معاوضہ لئے ماہانہ پنشن / بیوہ اور بچوں کے12

اگر درخواست گزار، درخواست گزار  چاہئیے۔ ےثبوت مہیا کرن سے متعلق ، انہیں سے وابستہ روزگار (اراکین)درخواست گزار کو آمدنی اور خاندان کے جو رکن  24.
بطور  ( IV نمونہ یعنی)یا خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم (  I نمونہ یعنی)خاندان کا کوئی بھی رکن انکم سرٹیفکیٹ  سے جڑےزمت الحیات یا مکی شریک 

یا دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم  گوشوارہ انک کی پاس بک، تنخواہ کدرخواست گزار سے حوالہ کے لئے بی SFO کر چکا ہے، تو بھی ہو سکتا ہےآمدنی کا ثبوت، مہیا 
ی حساب ، کوئی بھی آمدنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا ہے، تو مناسب وجوہات اور آمدنی کا تفصیلکی وجہ سےکرنے کا کہے۔ اگر درخواست گزار خاص وجوہات 

۔ اگر مہیا کردہ وضاحت یا ہوگا۔ درخواست گزار کو ذاتی طور پر وضاحتی خط پر دستخط کرنا ےتحریری طور پر مطلع کر کرمکو براہ   SFOفراہم کرتے ہوئے، 
 تو ،(گوشوارہے لکھا آمدنی کا جیسا کہ خود س)کی رپورٹ کردہ آمدنی کی معلومات کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں،  (اراکین)دستاویزات متعلقہ خاندانی رکن 

 یمارک کے اعداد و شمار )متعلقہ سرکار ینچکرنے اور ب ترتیبکو  SFOکے لئے  لگانےکا اندازہ  یآمدن یک اراکینکے خاندان کے  ساور ا گزار درخواست
خاندان کی  ۔ہے یسکت ضرورت پڑ یاطالق کرنے ک و( کیمعلومات پر مبن یاتیفراہم کردہ شمار یک یاتاور محکمہ شمار یمحکمہ مردم شمار یسےمحکموں ج

میں  باالدرخواست دہندگان سے اشیاء کے دستاویزی ثبوت مہیا کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے جو مندرجہ  SFO، ضرورت پڑنے پر، کے لئےآمدنی کا تعین کرنے 
لیکن درخواست میں اس کا  ہو خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیا گیا جو طلب کرسکتا ہےہیں یا رقوم کے لئے مزید وضاحت  موجود نہیں

روض سے باضابطہ دستخط کردہ کا ریکارڈ، مق بچتبینک درخواست گزار سے دستاویزی ثبوت بشمول  SFO ، قرضے۔بچت  ےجیس نہ لکھا گیا ہوحساب کتاب  
خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے رقم تو ر سکتا ہے۔  اگر کوئی درست ثبوت فراہم نہیں کیا جاتا ہے، ، وغیرہ مہیا کرنے کی درخواست بھی کالمیہاع

 کو خاندانی آمدنی کے حصہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔

 والے طبی اخراجاتے طرف سے واقع ہون کی) اراکین ( خاندان کے رکن V  حصہ .5
 معاون دستاویزات کی ایک نقل فراہم کریں( براہ کرم)

 
 
 

خاندان کے اراکین (اراکین کے لئے طبی اخراجات برداشت کیے ہیں  کے کے دوران خاندان 2022مارچ  31 تا 2021اپریل  1اگر درخواست گزار نے  5.1
میں بیان کر سکتا/سکتی ہے۔  V درخواست فارم کے حصہ تفصیالتکی  حال، تو وہ صورت)کیلئے جو دائمی بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں

الزمی  )یںرسید) اور رسید (سسرٹیفکیٹ) درخواست گزار کو ہسپتالوں / کلینک / رجسٹر شدہ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ طبی سرٹیفکیٹ
ہر خاندانی رکن کے لئے کٹوتی کی رقم کی زیادہ سال  فییں م 23/2022( اس طرح کے اخراجات کی کٹوتی پر غور کر سکے۔ SFO تاکہ ہیںمہیا کرنی 

 (۔ہے  22,300$سے زیادہ حد 
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 رہائشی پتہ IIIحصہ . 3

کرنے کا بندوبست  هدور يلومنتخب درخواست دہندگان کے لئے گهر SFOپتہ فراہم کرنا چاہئے تاکہ  یرہائش يںکو اس حصے م گزاردرخواست        3.1
حصہ  يہکو  گزارطرح ہے تو، درخواست  یک مطابقت پتہفراہم کرده  يںم Iدرخواست فارم کے حصہ  پتہ یاگر درخواست دہنده کا رہائش کرسکے۔

  ہے۔ يںضرورت نہ یمکمل کرنے ک

 خاندانی آمدنیIV  حصہ. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر درخواست گزار، اس کا / کی شريک 
غير شادی  والیاندان کے ساته رہنےخحيات يا 

تشخيص کے عرصے کے دوران  اوالدشده 
مندرجہ  تو براه کرم خانوں کوتها،  بے روزگار

 کريں۔ذيل مثال کے مطابق مکمل 

(C)اور (B)،(A)2.3.1درخواست گزار پيراگراف 
کا نشان  ”“کو دهيان سے پڑه کر مناسب خانے ميں 

  لگائے۔

) فراہم يرعدد مقام کے بغيہ(اعشاریآمدنکی ُکلتک2220مارچ 31سے2021يلاپر1براه کرم 
حقيقی اعداد و شمار فراہم  کرمتخمينہ کرده رقم کو قبول نہيں کرے گا، اور اس لئے براه  SFO ۔يںکر

اشيا "ميں  4.1اس نوٹ کے پيراگراف (۔ ديگر آمدنی کے ذرائع کے لئے، جيسا کہ کرايہ کی آمدنی کريں
اوالد کی طرف سے ، )حظہ کريںالمکو  11 جزديئے جانے کی ضرورت ہے" کے تحت  اطالعجن کی 

 ، براهمفادات ياسے خلوت  یکار يہسرمادوست، /رشتہ دار /حصہ رسدی جو خاندان کے ساته نہيں رہتی 
 بيان کريں۔ مندرجہ ذيل مثال کے مطابقکرم رقم کو 

کو چهوڑ ديں۔ اگر 'D'حصہتو براه کرماگر ہاں، لگائيں۔ ”“مناسب خانے ميں براه کرم
 2.3.1 کے پيراگراف  اس نوٹکو مکمل کرنا جاری رکهيں اور 'D'  حصہ کرمنہيں، تو براه 

 ۔يکهيںکو د

براه مہربانی منحصر والدين کی ذاتی تفصيالت کو پُر کريں اور 
والدين کی معاونت کرنے کے ليے ان کی شناختی دستاويزات کی 

ر ايک نقل (جيسے کہ ہانگ کانگ اسمارٹ شناختی کارڈ)  گ ا )
( و ہ و  گ  اور دستاويزی ثبوت فراہم کريں۔ ال

اگر منحصر والدين ہانگ کانگ شناختی کارڈ کے حامل 
کے  1.1کے پيراگراف  اس نوٹ کرمنہيں ہيں، تو براه 

کی قسم اور نمبر فراہم  شناختی دستاويزمطابق ديگر 
 کريں۔

AFIميں بيان3راہنمائی کے نوٹ کے پيراگراف SFOکل رقم صرف حوالہ کے لئے ہے۔
مالياتی معاونت اور اس امداد کی سطح کے لئے خاندان کی اہليت  طلبہکے مطابق  طريقہ کار

 کا جائزه لے گا۔
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کو درخواست گزار کے دستخط کے ساته ايک عليحده پرچہ  کرمہيں، تو براه  اوالدغير شادی شده  ائدسے ز 4 ساته رہنے والے اگر درخواست گزار کے 2.1.1
فارم ميں شامل تمام  ۔ان کی معلومات کو درج کريں کے تحت يٹفارم ميں موجود B کے تحت سيکشن II درخواست فارم کے حصہ منسلک کر کے
 کی شناختی دستاويزات کی نقول فراہم کی جانی چاہئے۔اوالد غير شادی شده 

طريقہ کار  متعين کرده کے(AFI)  انکم یمليف ڈجسٹڈياکرنے کی صورت ميں، وصول رسيد   CSSA کو اوالد شريک حيات اوردرخواست گزار کی  2.1.2
 کے تحت 'خاندان' کے ارکان کے طور پر شمار نہيں کيا جائے گا۔

علم سفری اخراجات، بشمول کے رسائی کے اخراجات اور طالب کی درخواست گزار جن کی نصابی کتب کے اخراجات، گهر پر انٹرنيٹ  - علم طالب 2.1.3
تناظر ميں مالياتی معاونت وصول  کےٹرانسپورٹور جانے کے لئے مفت کسی بهی سرکاری يا نجی تنظيموں يا اسکولوں کی جانب سے اسکول آنے ا

،  SWDاسکول، ان تنظيموں ميں ۔ے سکتےں دد کيلئے درخواست نہيقسم کی امدايکساں کے ذريعے   SFO،کرنے کے لئے منظوری دی گئی ہے
EDB ،ہوا کہ درخواست  يافتدر يہ يںاگر بعد م ۔يںہ يںان تک محدود نہ يکنلشامل ہيں،  ، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنياں، وغيرهہانگ کانگ جاکی کلب
نے کا رقم واپس کر یجانے وال یادا ک زائد  اً درخواست پر فور یک SFOگزارسے فائده اٹها رہا ہے تو، درخواست  یسبسڈ یدہرطالب علم  گزار

  گا۔ ہو ذمہ دار

کے درجہ ميں  جماعتوںوالی ے نحاضرہوکی جانب سے  )بچوں( ميں اپنے بچے 2022/23درخواست گزارکو مندرجہ ذيل کوڈ استعمال کرتے ہوئے  2.1.4
 :کرنا چاہئے پُر

کے  )وںاسکيم( اسکيمبشمول اضافی (ت ميں ترميم کرنا چاہتا ہے اگر درخواست گزار گهريلو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد درخواست کی تفصيال 2.1.5
معقوليت کے تحريری طور پر کو درخواست کرمتو براه ، )ميں ترميم کرنا جن کے لئے درخواست دی جا چکی ہو )وںاسکيم( لئے درخواست دينا / اسکيم

 يماسک یکے لئے اضاف ينےدرخواست دکر ديں۔ ارسال کو  SFO دن کے اندر اسے 30کرائيں، اور درخواست فارم جمع کرانے کی تاريخ کے  معج ساته

کارڈ نمبر کے ساته   HKIDمقرره درخواست دہنده کے درخواست نمبر /  يعہکے لئے درخواست دہندگان کے ذر يمترم يں) ميموں(اسک يم) / اسکيموں(اسک
 سے آئی امداد کے لئے تاخير مالياتینوٹ فرمائيں کہ  کرم ان درخواستوں پر عمل کاری کرنے ميں زياده وقت لگے گا۔ براه ہے۔ یدستخط کرنا ضرور

احتياط سے پڑتال کر لينی چاہئے کہ کيا درخواست فارم جمع کرانے سے پہلے،  کو اس سلسلے ميں، درخواست گزار درخواستوں پر غور نہيں کيا جائے گا۔
 کا انتخاب کر ليا ہے جن کے لئے وه درخواست دينا چاہتا ہے۔) وںاسکيم( تمام اسکيم

 (SIA) یسبسڈ يےل کے چارجز یرسائ يٹن انٹر 2.2

کے ليے  کنبوں اء کےپرائمری اور سيکنڈری طلبانہ کی بنياد پر ہے اور صرف گهر جو ہے، نہيں ضرورت کی دينے درخواستليے کے  SIAو ک دہنده درخواست
 پورا پر معيار کے اہليت يےکے ل SIA دہنده درخواست علم طالب اور سکيں کر پاس ٹيسٹ طلباء وه بشرطيکہ گی جائے کی فراہم سبسڈی کنبوں کوقابل اطالق ہے۔ 

 ہوں۔طلباء  پرائمری پری صرف ميں جن ہوگی نہيں پرالگو کنبوں ان صرف سبسڈی يہ . اترسکے۔

 
 

 

 

 والدين منحصر 2.3

۔ انہيں ہيںکے وصول کننده نہيں  CSSA ے وقتتجو درخواست جمع کرا ،ہيں والدين سے مراد درخواست گزار کے والدين، بشمول ساس سسرمنحصر  2.3.1
 سے کسی ايک پرماه کے لئے مندرجہ ذيل شرائط  6کم از کم  اور ہونا چاہئےروزگار  ميں بے )2022مارچ  31 تا 2021اپريل  1( سالعمومی تشخيص 

  : رنا چاہئےپورا ات

 )A ( درخواست گزار کے خاندان کے ساته مقيم؛ يا 

 )B (  والے احاطے ميں مقيم؛ يا  ئےکی شريک حيات کی ملکيت يا کرا /درخواست گزار يا اس کا 

 )C (  ايک بزرگوں کے لئے گهر ميں مقيم اور اخراجات مکمل طور پر درخواست گزار يا اس کا / کی شريک حيات کی طرف سے ادا کيے گئے ہوں
 ل طور پر درخواست گزار يا اس کا / کی شريک حيات کی طرف سے معاونت کی گئی ہو۔مکم يا

اور معاونت چاہئے  نیرکهی والدين کی معاونت کرنا جارتعليمی سال ميں اپنے  2022/23: درخواست گزار يا اس کا / اس کی شريک حيات کو متوجہ ہوں
وه، جيسا کہ خاندان کے اراکين کی تعداد براه راست امداد کی سطح پر اثرانداز ہو سکتی الاس کے عچاہئے۔  یطرح ہون یکے سال ک يصتشخ صورت یک

ثبوت  يزیمعاونت کے لئے دستاو یک ينوالد بشمول شده درخواست فارممکمل  براه کرم، اہليت رکهتا ہےہے جس کيلئے درخواست گزار کا خاندان 
 ۔يںکو ارسال کر SFO يعہ) پوسٹ کے ذريرهوغ يدرس یبزرگ افراد کے لئے گهر ک ياپتہ کا ثبوت  یکا معاہده ، رہائش یدار يہکرا يسے(ج

درخواست ان کے اعدادوشمار کو کے مطابق Dکے تحت سيکشن  IIدرخواست فارم کے حصہ  کرم، تو براه زائد ہےسے  2والدين کی تعداد  منحصراگر  2.3.2
 بهی اور فارم ميں مہيا کيے جانيوالے منحصر والدين کی شناختی دستاويزات کی نقول کريں منسلک کے ساتهاته ايک عليحده شيٹ گزار کے دستخط کے س

  کرائيں۔جمع 

 

 ( i 1N دن چائلڈ کئير سنٹر ےپور (

    )0-2(عمر گروپ            
( i i ٹر ےپور ( سن ر  ي ئ ک ڈ  ل ئ 2N دن چا

    )2-3عمر گروپ  (          
( i i i 1K کالس کنڈرگارٹن ميں نرسری  (

( iv) 2 کنڈر گارٹن ميں لوئر کالسK

(v) 3 کنڈر گارٹن ميں اپر کالسK

(vi)  1 6سے  1پرائمریP/2 P/3 P /4 P /5 P /6P 

(vii)  1  3سے  1ثانویS/2 S/3 S       

(viii)  4 6تا  4 یثانوS/5 S/6 S       

(ix) جن ہي ڈپلومہ J Y          

)x( :ًمثال) درجہ)  تيسراديگر  LO          

کیSIAجنہيںليےکےکنبوںان
فراہم  براه مہربانی ،ہے نہيں ضرورت

  لگائيں۔" "کرده خانے می
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دستاويز کی قسم"  استعمال کرتے ہوئے "ديگر شناختی کا مندرجہ ذيل کوڈ کرمکا حامل نہيں ہے، تو براه اگر درخواست گزار ہانگ کانگ شناختی کارڈ  1.1

 :کريں اور شناختی دستاويز کی نقل کے ساته متعلقہ شناختی دستاويز نمبر مہيا کريں رکو پُ 
 

0 پاسپورٹ 2 0 کا اجازت نامہ دوباره داخلے 3 0 سرٹيفيکيٹ شناختی 4

0 دستاويز شناختی 5 0 کا اجازت نامہ داخلے 6
قرار ا ويزه مقاصد کيلئے شناختی

 7 0 نامہ

0 يک طرفہ اجازت نامہ 8 0 مين لينڈ شناختی دستاويزات 9 9 دستاويزات ديگر 9
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  ساته رہنے والے غير شادی شده اوالد شريک حيات، طالبعلم درخواست گزار اور اہِل خانہ کے 2.1

 

 

 
 
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

ميں 2022/23اگر درخواست گزار اوالد کے ليے تعليمی سال 
اور  KCFRS، Grant-KG، TA، STS، DYJFR (بشمول

FR(FAEAEC)  مالياتی معاونت کے ليے درخواست دينا (
کے مناسب خانوں ميں  9اور  5، 8چاہتے ہيں تو براه کرم جز 

“”  کسی ميں  2022/23لگائيں۔ اگر غير شادی شده اوالد
تيسرے درجے کے ادارے ميں پڑه رہا ہو تو، براه کرم جز 

ضرورت " کے تحت’’ اسکيموں کے ليے درخواست ديں‘‘
  کو منتخب کريں۔ ”نہيں"

کرم خانہ ميں دکهائے ہوئے نمونے براه 
فارم ميں دعٰوی کرده اپنے  کی طرح،

نمبرپُر  کارڈ HKIDکا  شريک حيات
استعمال  کا بڑے حروف کرمبراه  ۔کريں

؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کيجئے
لکهيں؛ اور ہر لفظ  نام کر خاندانی

کے درميان ايک خالی جگہ 
 ۔چهوڑيں

ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل شريک حياتاگر آپ کا/کی 
کے مطابق  1.1کے پيراگراف  اس نوٹ کرمنہيں ہے، تو براه 

 .دستاويز کی قسم اور نمبر فراہم کريں یديگر شناخت

طرح، یدکهائے ہوئے نمونے کيںباکس میبراه مہربان
شده بچہ جو  یشاد يردرخواست گزار / غ-طالب علم

 يںفارم م يےہو جس کے ل يرخاندان کے ساته رہائش پذ
کا  يدائشنمبر / پکارڈ HKID ہو کے  ياگ ياک يمکل

 یک يزدستاو یاور متعلقہ شناخت يںنمبر پُر کر يفکيٹسرٹ
 (اگر الگو ہو)۔ يںنقل جمع کرائ يکا

درخواست  -علم طالبواال خاندان کے ساته رہنے راگ
ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا  اوالدشده  یغيرشاد/گزار 

کے پيراگراف  ٹاس نو کرمحامل نہيں ہے، تو براه 
دستاويز کی قسم اور نمبر  تیکے مطابق ديگر شناخ 1.1

 فراہم کريں۔

 مالی کے ليے Grant-KG) 2( اور KCFRS) 1( بشمول( طلباء پرائمری پری گزار درخواست اگر

 دہندگان درخواست علم طالب KG  ۔ اہل لگئيں ""خانے ميں  ،تو ہے چاہتا دينا درخواست یک مدد

)(K1-K3  کو KCFRS   اورGrant-KG ) کی فراہم چهوٹ ميں فيس )ہو اطالق قابل اگرکے تحت 

حاصل کر رہے ہوں  )N1 & N2( خدمات کی بهال ديکه کی بچوںجو کہ پورا دن  بچے اہل۔ گی جائے
 ۔گی جائے کی فراہم چهوٹ ميں فيس تحتکے  KCFRSانہيں محض  



ے جن کی بابت ذیل کی فہرست میں حوالہ دیا جائ بتایا میں بارے کے آمدنی والی ہونے حاصلی ک کنبوں باہر اور اندر کے کانگ دونوں صورتوں میں ہانگ 4.1
 یں۔سے رجوع کر (v) 9.2 پیراگراف کے نوٹس اس براہ مہربانی ،لیے کے فراہمی کی ثبوتوں دستاویزیگیا ہے۔ 

 
 ہے یںنہ ضرورت یک جانے یئےد اطالع یک جن یااش ہے ضرورت یک جانے یئےد اطالع یک جن یااش

کا شریک  بشمول درخواست گزار، درخواست گزار کی/(تنخواہ  1
درخواست گزار کے غیر شادی  - حیات کی تنخواہ اور طالب علم

رہ رہے  شدہ بہن بھائی جو درخواست گزار کے ساتھ کل وقتی
 پراویڈنٹ فنڈ یالزم زمتیں،ال، جز وقتی یا عارضی مہوں

(MPF)/ ڈپروویڈنٹ فن کردہ جاریزم کی طرف سے الم 
  (شراکت کو چھوڑ کر

فنڈ کے  یئرک یونٹیکم یااعانت،  یطرف سے مال یحکومت ک 1

جامع سوشل  یسے)ج یگیپروگرام سے ادائ یتحت امداد

اسسٹنس / بڑھاپا االؤنس / بڑھاپے کا گزر اوقات  یکورٹیس

 یاالؤنس / کام ک یننگٹر یاالؤنس / ر یاالؤنس / معذور

 ۔(یرہاالؤنس وغ یملی/ ورکنگ ف یٹرانسپورٹ سبسڈ یبیترغ

 / چھٹی کی تنخواہ تنخواہ دہری 2
 یہمعاہدہ کا انعامتنخواہ / کی طویل سروس  2 

/ رہائش یا کرایہ /  گزر بسربشمول اوور ٹائم کام / ) االؤنس 3
  )وغیرہ۔ ،االؤنس منتقلی / تعلیم / ہکھان / ٹرانسپورٹ

 علیحدگی کی تنخواہ 3

 قرضے 4  تجاویز / کمشن / بونس 4
 االؤنس/ پروویڈنٹ  یہانعاممشت ریٹائرمنٹ  یک 5  طالب علمی 5

 وراثت 6 برطرفی کے نوٹس کے بدلے میں اجرت 6
کاروبار کے منافع اور خود روزگار کے ذرائع کی طرف سے  7

 / / منی بسیں چالنا، ٹیکسی یریفکہ  ےکمائی دیگر آمدنی، جیس
  ۔یرہوغ یس،ف یخدمات ک یجانے وال ئےک یااور مہ، الریاں

 خیراتی عطیات 7

 کا معاوضہزخم انشورنس / حادثہ /  8  نان و نفقہ 8

جو درخواست گزار  کی طرف سے شراکت داری ھی فردکسی ب 9
کے خاندان کے ساتھ نہ رہ رہا ہو، کی جانب سے درخواست 

یا بشمول رقم ( )اراکین) گزار کے خاندان کے کسی بھی رکن
ت زر کی شراکت داری / رہن کی ادائیگی کے الترسی / ہاؤسنگ

لئے شراکت داری / کرایہ / پانی / بجلی / گیس یا دیگر زندگی 
   (کے اخراجات

 پروویڈنٹ فنڈ / MPF کی طرف سے شراکت کردہ مالزم 9
 یےچاہ یجان ید یںرپورٹ نہ یجس ک حد یانتہائوہ  ی)امداد ک

 (سال ہے یف 18,000$

   فکسڈ ڈیپازٹس، اسٹاک، حصص اور بانڈز، وغیرہ سے سود۔10
  

 یآمدنئےسے کرا ےک کشتی یا ی، کارپارک، گاڑین، زمیدادجائ11
   ملک( یروناور بمین لینڈ )بشمول ہانگ کانگ، 

  

   معاوضہ لئے ماہانہ پنشن / بیوہ اور بچوں کے12

اگر درخواست گزار، درخواست گزار  چاہئیے۔ ےثبوت مہیا کرن سے متعلق ، انہیں سے وابستہ روزگار (اراکین)درخواست گزار کو آمدنی اور خاندان کے جو رکن  24.
بطور  ( IV نمونہ یعنی)یا خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم (  I نمونہ یعنی)خاندان کا کوئی بھی رکن انکم سرٹیفکیٹ  سے جڑےزمت الحیات یا مکی شریک 

یا دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم  گوشوارہ انک کی پاس بک، تنخواہ کدرخواست گزار سے حوالہ کے لئے بی SFO کر چکا ہے، تو بھی ہو سکتا ہےآمدنی کا ثبوت، مہیا 
ی حساب ، کوئی بھی آمدنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا ہے، تو مناسب وجوہات اور آمدنی کا تفصیلکی وجہ سےکرنے کا کہے۔ اگر درخواست گزار خاص وجوہات 

۔ اگر مہیا کردہ وضاحت یا ہوگا۔ درخواست گزار کو ذاتی طور پر وضاحتی خط پر دستخط کرنا ےتحریری طور پر مطلع کر کرمکو براہ   SFOفراہم کرتے ہوئے، 
 تو ،(گوشوارہے لکھا آمدنی کا جیسا کہ خود س)کی رپورٹ کردہ آمدنی کی معلومات کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں،  (اراکین)دستاویزات متعلقہ خاندانی رکن 

 یمارک کے اعداد و شمار )متعلقہ سرکار ینچکرنے اور ب ترتیبکو  SFOکے لئے  لگانےکا اندازہ  یآمدن یک اراکینکے خاندان کے  ساور ا گزار درخواست
خاندان کی  ۔ہے یسکت ضرورت پڑ یاطالق کرنے ک و( کیمعلومات پر مبن یاتیفراہم کردہ شمار یک یاتاور محکمہ شمار یمحکمہ مردم شمار یسےمحکموں ج

میں  باالدرخواست دہندگان سے اشیاء کے دستاویزی ثبوت مہیا کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے جو مندرجہ  SFO، ضرورت پڑنے پر، کے لئےآمدنی کا تعین کرنے 
لیکن درخواست میں اس کا  ہو خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیا گیا جو طلب کرسکتا ہےہیں یا رقوم کے لئے مزید وضاحت  موجود نہیں

روض سے باضابطہ دستخط کردہ کا ریکارڈ، مق بچتبینک درخواست گزار سے دستاویزی ثبوت بشمول  SFO ، قرضے۔بچت  ےجیس نہ لکھا گیا ہوحساب کتاب  
خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے رقم تو ر سکتا ہے۔  اگر کوئی درست ثبوت فراہم نہیں کیا جاتا ہے، ، وغیرہ مہیا کرنے کی درخواست بھی کالمیہاع

 کو خاندانی آمدنی کے حصہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔

 والے طبی اخراجاتے طرف سے واقع ہون کی) اراکین ( خاندان کے رکن V  حصہ .5
 معاون دستاویزات کی ایک نقل فراہم کریں( براہ کرم)

 
 
 

خاندان کے اراکین (اراکین کے لئے طبی اخراجات برداشت کیے ہیں  کے کے دوران خاندان 2022مارچ  31 تا 2021اپریل  1اگر درخواست گزار نے  5.1
میں بیان کر سکتا/سکتی ہے۔  V درخواست فارم کے حصہ تفصیالتکی  حال، تو وہ صورت)کیلئے جو دائمی بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں

الزمی  )یںرسید) اور رسید (سسرٹیفکیٹ) درخواست گزار کو ہسپتالوں / کلینک / رجسٹر شدہ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ طبی سرٹیفکیٹ
ہر خاندانی رکن کے لئے کٹوتی کی رقم کی زیادہ سال  فییں م 23/2022( اس طرح کے اخراجات کی کٹوتی پر غور کر سکے۔ SFO تاکہ ہیںمہیا کرنی 

 (۔ہے  22,300$سے زیادہ حد 
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 رہائشی پتہ IIIحصہ . 3

کرنے کا بندوبست  هدور يلومنتخب درخواست دہندگان کے لئے گهر SFOپتہ فراہم کرنا چاہئے تاکہ  یرہائش يںکو اس حصے م گزاردرخواست        3.1
حصہ  يہکو  گزارطرح ہے تو، درخواست  یک مطابقت پتہفراہم کرده  يںم Iدرخواست فارم کے حصہ  پتہ یاگر درخواست دہنده کا رہائش کرسکے۔

  ہے۔ يںضرورت نہ یمکمل کرنے ک

 خاندانی آمدنیIV  حصہ. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر درخواست گزار، اس کا / کی شريک 
غير شادی  والیاندان کے ساته رہنےخحيات يا 

تشخيص کے عرصے کے دوران  اوالدشده 
مندرجہ  تو براه کرم خانوں کوتها،  بے روزگار

 کريں۔ذيل مثال کے مطابق مکمل 

(C)اور (B)،(A)2.3.1درخواست گزار پيراگراف 
کا نشان  ”“کو دهيان سے پڑه کر مناسب خانے ميں 

  لگائے۔

) فراہم يرعدد مقام کے بغيہ(اعشاریآمدنکی ُکلتک2220مارچ 31سے2021يلاپر1براه کرم 
حقيقی اعداد و شمار فراہم  کرمتخمينہ کرده رقم کو قبول نہيں کرے گا، اور اس لئے براه  SFO ۔يںکر

اشيا "ميں  4.1اس نوٹ کے پيراگراف (۔ ديگر آمدنی کے ذرائع کے لئے، جيسا کہ کرايہ کی آمدنی کريں
اوالد کی طرف سے ، )حظہ کريںالمکو  11 جزديئے جانے کی ضرورت ہے" کے تحت  اطالعجن کی 

 ، براهمفادات ياسے خلوت  یکار يہسرمادوست، /رشتہ دار /حصہ رسدی جو خاندان کے ساته نہيں رہتی 
 بيان کريں۔ مندرجہ ذيل مثال کے مطابقکرم رقم کو 

کو چهوڑ ديں۔ اگر 'D'حصہتو براه کرماگر ہاں، لگائيں۔ ”“مناسب خانے ميں براه کرم
 2.3.1 کے پيراگراف  اس نوٹکو مکمل کرنا جاری رکهيں اور 'D'  حصہ کرمنہيں، تو براه 

 ۔يکهيںکو د

براه مہربانی منحصر والدين کی ذاتی تفصيالت کو پُر کريں اور 
والدين کی معاونت کرنے کے ليے ان کی شناختی دستاويزات کی 

ر ايک نقل (جيسے کہ ہانگ کانگ اسمارٹ شناختی کارڈ)  گ ا )
( و ہ و  گ  اور دستاويزی ثبوت فراہم کريں۔ ال

اگر منحصر والدين ہانگ کانگ شناختی کارڈ کے حامل 
کے  1.1کے پيراگراف  اس نوٹ کرمنہيں ہيں، تو براه 

کی قسم اور نمبر فراہم  شناختی دستاويزمطابق ديگر 
 کريں۔

AFIميں بيان3راہنمائی کے نوٹ کے پيراگراف SFOکل رقم صرف حوالہ کے لئے ہے۔
مالياتی معاونت اور اس امداد کی سطح کے لئے خاندان کی اہليت  طلبہکے مطابق  طريقہ کار

 کا جائزه لے گا۔
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کو درخواست گزار کے دستخط کے ساته ايک عليحده پرچہ  کرمہيں، تو براه  اوالدغير شادی شده  ائدسے ز 4 ساته رہنے والے اگر درخواست گزار کے 2.1.1
فارم ميں شامل تمام  ۔ان کی معلومات کو درج کريں کے تحت يٹفارم ميں موجود B کے تحت سيکشن II درخواست فارم کے حصہ منسلک کر کے
 کی شناختی دستاويزات کی نقول فراہم کی جانی چاہئے۔اوالد غير شادی شده 

طريقہ کار  متعين کرده کے(AFI)  انکم یمليف ڈجسٹڈياکرنے کی صورت ميں، وصول رسيد   CSSA کو اوالد شريک حيات اوردرخواست گزار کی  2.1.2
 کے تحت 'خاندان' کے ارکان کے طور پر شمار نہيں کيا جائے گا۔

علم سفری اخراجات، بشمول کے رسائی کے اخراجات اور طالب کی درخواست گزار جن کی نصابی کتب کے اخراجات، گهر پر انٹرنيٹ  - علم طالب 2.1.3
تناظر ميں مالياتی معاونت وصول  کےٹرانسپورٹور جانے کے لئے مفت کسی بهی سرکاری يا نجی تنظيموں يا اسکولوں کی جانب سے اسکول آنے ا

،  SWDاسکول، ان تنظيموں ميں ۔ے سکتےں دد کيلئے درخواست نہيقسم کی امدايکساں کے ذريعے   SFO،کرنے کے لئے منظوری دی گئی ہے
EDB ،ہوا کہ درخواست  يافتدر يہ يںاگر بعد م ۔يںہ يںان تک محدود نہ يکنلشامل ہيں،  ، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنياں، وغيرهہانگ کانگ جاکی کلب
نے کا رقم واپس کر یجانے وال یادا ک زائد  اً درخواست پر فور یک SFOگزارسے فائده اٹها رہا ہے تو، درخواست  یسبسڈ یدہرطالب علم  گزار

  گا۔ ہو ذمہ دار

کے درجہ ميں  جماعتوںوالی ے نحاضرہوکی جانب سے  )بچوں( ميں اپنے بچے 2022/23درخواست گزارکو مندرجہ ذيل کوڈ استعمال کرتے ہوئے  2.1.4
 :کرنا چاہئے پُر

کے  )وںاسکيم( اسکيمبشمول اضافی (ت ميں ترميم کرنا چاہتا ہے اگر درخواست گزار گهريلو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد درخواست کی تفصيال 2.1.5
معقوليت کے تحريری طور پر کو درخواست کرمتو براه ، )ميں ترميم کرنا جن کے لئے درخواست دی جا چکی ہو )وںاسکيم( لئے درخواست دينا / اسکيم

 يماسک یکے لئے اضاف ينےدرخواست دکر ديں۔ ارسال کو  SFO دن کے اندر اسے 30کرائيں، اور درخواست فارم جمع کرانے کی تاريخ کے  معج ساته

کارڈ نمبر کے ساته   HKIDمقرره درخواست دہنده کے درخواست نمبر /  يعہکے لئے درخواست دہندگان کے ذر يمترم يں) ميموں(اسک يم) / اسکيموں(اسک
 سے آئی امداد کے لئے تاخير مالياتینوٹ فرمائيں کہ  کرم ان درخواستوں پر عمل کاری کرنے ميں زياده وقت لگے گا۔ براه ہے۔ یدستخط کرنا ضرور

احتياط سے پڑتال کر لينی چاہئے کہ کيا درخواست فارم جمع کرانے سے پہلے،  کو اس سلسلے ميں، درخواست گزار درخواستوں پر غور نہيں کيا جائے گا۔
 کا انتخاب کر ليا ہے جن کے لئے وه درخواست دينا چاہتا ہے۔) وںاسکيم( تمام اسکيم

 (SIA) یسبسڈ يےل کے چارجز یرسائ يٹن انٹر 2.2

کے ليے  کنبوں اء کےپرائمری اور سيکنڈری طلبانہ کی بنياد پر ہے اور صرف گهر جو ہے، نہيں ضرورت کی دينے درخواستليے کے  SIAو ک دہنده درخواست
 پورا پر معيار کے اہليت يےکے ل SIA دہنده درخواست علم طالب اور سکيں کر پاس ٹيسٹ طلباء وه بشرطيکہ گی جائے کی فراہم سبسڈی کنبوں کوقابل اطالق ہے۔ 

 ہوں۔طلباء  پرائمری پری صرف ميں جن ہوگی نہيں پرالگو کنبوں ان صرف سبسڈی يہ . اترسکے۔

 
 

 

 

 والدين منحصر 2.3

۔ انہيں ہيںکے وصول کننده نہيں  CSSA ے وقتتجو درخواست جمع کرا ،ہيں والدين سے مراد درخواست گزار کے والدين، بشمول ساس سسرمنحصر  2.3.1
 سے کسی ايک پرماه کے لئے مندرجہ ذيل شرائط  6کم از کم  اور ہونا چاہئےروزگار  ميں بے )2022مارچ  31 تا 2021اپريل  1( سالعمومی تشخيص 

  : رنا چاہئےپورا ات

 )A ( درخواست گزار کے خاندان کے ساته مقيم؛ يا 

 )B (  والے احاطے ميں مقيم؛ يا  ئےکی شريک حيات کی ملکيت يا کرا /درخواست گزار يا اس کا 

 )C (  ايک بزرگوں کے لئے گهر ميں مقيم اور اخراجات مکمل طور پر درخواست گزار يا اس کا / کی شريک حيات کی طرف سے ادا کيے گئے ہوں
 ل طور پر درخواست گزار يا اس کا / کی شريک حيات کی طرف سے معاونت کی گئی ہو۔مکم يا

اور معاونت چاہئے  نیرکهی والدين کی معاونت کرنا جارتعليمی سال ميں اپنے  2022/23: درخواست گزار يا اس کا / اس کی شريک حيات کو متوجہ ہوں
وه، جيسا کہ خاندان کے اراکين کی تعداد براه راست امداد کی سطح پر اثرانداز ہو سکتی الاس کے عچاہئے۔  یطرح ہون یکے سال ک يصتشخ صورت یک

ثبوت  يزیمعاونت کے لئے دستاو یک ينوالد بشمول شده درخواست فارممکمل  براه کرم، اہليت رکهتا ہےہے جس کيلئے درخواست گزار کا خاندان 
 ۔يںکو ارسال کر SFO يعہ) پوسٹ کے ذريرهوغ يدرس یبزرگ افراد کے لئے گهر ک ياپتہ کا ثبوت  یکا معاہده ، رہائش یدار يہکرا يسے(ج

درخواست ان کے اعدادوشمار کو کے مطابق Dکے تحت سيکشن  IIدرخواست فارم کے حصہ  کرم، تو براه زائد ہےسے  2والدين کی تعداد  منحصراگر  2.3.2
 بهی اور فارم ميں مہيا کيے جانيوالے منحصر والدين کی شناختی دستاويزات کی نقول کريں منسلک کے ساتهاته ايک عليحده شيٹ گزار کے دستخط کے س

  کرائيں۔جمع 

 

 ( i 1N دن چائلڈ کئير سنٹر ےپور (

    )0-2(عمر گروپ            
( i i ٹر ےپور ( سن ر  ي ئ ک ڈ  ل ئ 2N دن چا

    )2-3عمر گروپ  (          
( i i i 1K کالس کنڈرگارٹن ميں نرسری  (

( iv) 2 کنڈر گارٹن ميں لوئر کالسK

(v) 3 کنڈر گارٹن ميں اپر کالسK

(vi)  1 6سے  1پرائمریP/2 P/3 P /4 P /5 P /6P 

(vii)  1  3سے  1ثانویS/2 S/3 S       

(viii)  4 6تا  4 یثانوS/5 S/6 S       

(ix) جن ہي ڈپلومہ J Y          

)x( :ًمثال) درجہ)  تيسراديگر  LO          

کیSIAجنہيںليےکےکنبوںان
فراہم  براه مہربانی ،ہے نہيں ضرورت

  لگائيں۔" "کرده خانے می
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دستاويز کی قسم"  استعمال کرتے ہوئے "ديگر شناختی کا مندرجہ ذيل کوڈ کرمکا حامل نہيں ہے، تو براه اگر درخواست گزار ہانگ کانگ شناختی کارڈ  1.1

 :کريں اور شناختی دستاويز کی نقل کے ساته متعلقہ شناختی دستاويز نمبر مہيا کريں رکو پُ 
 

0 پاسپورٹ 2 0 کا اجازت نامہ دوباره داخلے 3 0 سرٹيفيکيٹ شناختی 4

0 دستاويز شناختی 5 0 کا اجازت نامہ داخلے 6
قرار ا ويزه مقاصد کيلئے شناختی

 7 0 نامہ

0 يک طرفہ اجازت نامہ 8 0 مين لينڈ شناختی دستاويزات 9 9 دستاويزات ديگر 9

 يالتتفص يںکے بارے م يموںاسک یک مالياتی معاونتاور  اراکينکے  خاندان II حصہ .2

  ساته رہنے والے غير شادی شده اوالد شريک حيات، طالبعلم درخواست گزار اور اہِل خانہ کے 2.1

 

 

 
 
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

ميں 2022/23اگر درخواست گزار اوالد کے ليے تعليمی سال 
اور  KCFRS، Grant-KG، TA، STS، DYJFR (بشمول

FR(FAEAEC)  مالياتی معاونت کے ليے درخواست دينا (
کے مناسب خانوں ميں  9اور  5، 8چاہتے ہيں تو براه کرم جز 

“”  کسی ميں  2022/23لگائيں۔ اگر غير شادی شده اوالد
تيسرے درجے کے ادارے ميں پڑه رہا ہو تو، براه کرم جز 

ضرورت " کے تحت’’ اسکيموں کے ليے درخواست ديں‘‘
  کو منتخب کريں۔ ”نہيں"

کرم خانہ ميں دکهائے ہوئے نمونے براه 
فارم ميں دعٰوی کرده اپنے  کی طرح،

نمبرپُر  کارڈ HKIDکا  شريک حيات
استعمال  کا بڑے حروف کرمبراه  ۔کريں

؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کيجئے
لکهيں؛ اور ہر لفظ  نام کر خاندانی

کے درميان ايک خالی جگہ 
 ۔چهوڑيں

ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل شريک حياتاگر آپ کا/کی 
کے مطابق  1.1کے پيراگراف  اس نوٹ کرمنہيں ہے، تو براه 

 .دستاويز کی قسم اور نمبر فراہم کريں یديگر شناخت

طرح، یدکهائے ہوئے نمونے کيںباکس میبراه مہربان
شده بچہ جو  یشاد يردرخواست گزار / غ-طالب علم

 يںفارم م يےہو جس کے ل يرخاندان کے ساته رہائش پذ
کا  يدائشنمبر / پکارڈ HKID ہو کے  ياگ ياک يمکل

 یک يزدستاو یاور متعلقہ شناخت يںنمبر پُر کر يفکيٹسرٹ
 (اگر الگو ہو)۔ يںنقل جمع کرائ يکا

درخواست  -علم طالبواال خاندان کے ساته رہنے راگ
ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا  اوالدشده  یغيرشاد/گزار 

کے پيراگراف  ٹاس نو کرمحامل نہيں ہے، تو براه 
دستاويز کی قسم اور نمبر  تیکے مطابق ديگر شناخ 1.1

 فراہم کريں۔

 مالی کے ليے Grant-KG) 2( اور KCFRS) 1( بشمول( طلباء پرائمری پری گزار درخواست اگر

 دہندگان درخواست علم طالب KG  ۔ اہل لگئيں ""خانے ميں  ،تو ہے چاہتا دينا درخواست یک مدد

)(K1-K3  کو KCFRS   اورGrant-KG ) کی فراہم چهوٹ ميں فيس )ہو اطالق قابل اگرکے تحت 

حاصل کر رہے ہوں  )N1 & N2( خدمات کی بهال ديکه کی بچوںجو کہ پورا دن  بچے اہل۔ گی جائے
 ۔گی جائے کی فراہم چهوٹ ميں فيس تحتکے  KCFRSانہيں محض  
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 / تصرف یفراہم یک يٹاڈ ذاتی

 درخواست  SFO کريں۔ فراہم دستاويزاتمعاون  رتمام او کريں مکمل ساته کے سچائی اور مکمل طور پر کو فارم درخواست وه کہ ہے داری ذمہ کی دہندگان درخواست 10.1

کافی معلومات / حقائق کی غلط بيانی / غلط اور گمراه  نا ۔کرے گای جانچ کے درجے ک اورامداد اہليتاس حوالے سے  پر بنياد کی معلومات کرده فراہم ذريعہ کے دہندگان
مانہ کاروائی پر بهی  مجرحتٰی کہ  کن معلومات کی فراہمی سے درخواست کی کارروائی موخر ہوجائے گی، درخواست کو مزيد کارروائی کے ليے نااہل کرديا جائے گا يا

 ۔منتج ہو سکتا ہے

استعمال کريں  EDB اور SFOمعلومات کو کرده فراہم پر درخواست کی معلومات اضافی بهی کسیکی طرف  SFOاور ڈيٹا ذاتی کرده فراہم ميں درخواست 10.2
 کے ايجنٹس، سکولز / متعلقہ ادارے اور متعلقہ حکومتی بيوروز / شعبہ جات پر درج ذيل مقاصد کے ليے منکشف کيا جائے گا: EDB  /SFOگے اور اسے 

 
 )i ( اطالع کی کےنتائج اوردرخواست ںوسرگرمي سےمتعلق پرکه جانچ اورجوابی پر کاروائی درخواست کےتحت سکيموںا ديگئی ميں ذيل - 

 (Grant-KG)گرانٹ  ےياسکول سے متعلق اخراجات کے ل ےيکنڈر گارٹن طلباء کے ل-

 (KCFRS)   يمسکا یرعائت یک سيف نٹريس ئريکنڈر گارٹن اور چائلڈ ک-

 (STAS)  يماسکبک معاونت  کسٹيٹ سکولا-

  (EFRS)  يمسکا یچهوٹ ک يںم يسف امتحانی-

 (STSS)  يمسکا یطالب علم سفر سبسڈ-

 (SIA)  يمسکا یسبسڈ يےل کے چارجز یرسائ يٹن انٹر-

 (DYJFR)  یگيادائ یک سيف جن يی ڈپلوما-

 [FR(FAEAEC)]  )مياسک معاونت یاتيمال لئے کے کورسز یميتعل بالغ والے ہونے کو شام شده نامزد( یگيادائ یک سيف-

 (TSFS)  فنڈ شده پروگرامز یــ عوام يمسکا یسٹوڈنٹ مالا ٹرشری-

 (NLSFT)   يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ - ينزم- نان يےطلباء کے ل یٹرشر یوقت کل-

 (FASP)   يمسکااعانت  یمال يےطلباء کے ل يکنڈریس پوسٹ-

 (NLSPS)  يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ - ينزم- نان يےطلباء کے ل يکنڈریس پوسٹ-

 (ENLS)   يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ-ينزم-شده نان توسيع-

 (CEF)  فنڈ يمتعل جاری -

درخواست کے نتيجے، بشمول اعانتی سطح، سبسڈی کی رقم اور اعانت کی  امدادی SFO کہ ہے کرتاپر رضامندی ظاہر  بات اس دہنده درخواست
 ادائيگی کی تاريخ سے سکولز / اداروں کو مطلع کر سکتا ہے؛

 )ii ( باال  درجکے ليے  توثيق کی درخواست)i( جو کہ  سرگرمياں سے متعلقہ زکيمسا ميں مندرجSFO علقہ حکومتی بيوروز / محکموں اور تاور ديگر م
رکه کر ديکهی جائيں جو کہ طالب علم کی مالياتی معاونت سے متعلق ہوں جو کہ درخواست دہنده / سامنے سکولز / ان متعلقہ اداروں کے ڈيٹا بيس کے 

درخواست دہنده کے کنبہ کے ارکان کی جانب سے معاونت کے حصول سے متعلق ہوں تاکہ ڈبل سبسڈيز سے بچا جا سکے، دهوکہ دہی کی شناخت ہو 
يوں) يا ديگر بقيہ رقم کی شناخت ہو سکے / کسی آنے والی ادائيگي/ زائد المدت واجب ادائيگی( ) کو واپس ليا جا سکےادائيگی( ائد ادائيگیزسکے، 

 ؛الگت کو جانچا جا سکے، اور ديگر متعلقہ امور

 )iii (  ی ک (جہاں الگو ہو) ڈيٹا کے ذاتی گزار درخواستطالب علمEDB  وں کی جانچ جو کہ مندرج باال سرگرمي متعلق سے مالپکے ڈيٹا بيس کے ساته
کے طالب علم  SFOچيکنگ کے ليے ہو، تاکہ  - کی طرف سے ديگر مالياتی معاونت کی پراسسينگ اور کاؤنٹر SFOسے متعلقہ ہو اور  )i(فہرست 

 سکيم ميں اہليت کی تصديق کی جا سکے؛اسے متعلقہ ريکارڈز کی توثيق / اپ ڈيٹ کيا جا سکے اور انفرادی 

 )iv ( ی ک ڈيٹا ذاتی کے ممبروں کے کنبہ کے گزار درخواست اور ارگز درخواستSFO  سرگرمياں متعلق سے مالپ ساته کے بيس ڈيٹا کےکے ڈيٹا بيس 

کے ذريعے ديگر طلباء مالياتی  SFOچيکنگ اور  - ميں درخواست کی پراسيسنگ اور کاؤنٹر (i)سکيمز کے تحت اوپر اجو کہ درج ذيل مندرج 
 معاونت کی فراہمی سے متعلق ہوں تاکہ ڈبل سبسڈيز سے بچاؤ کيا جا سکے (اس صورت ميں کہ درخواست گزار کا کنبہ متعلقہ جانچ پرکه مدت کے

 اپس ليا جا سکے؛وں) کو وادائيگيوصول کر رہا ہو) اور تاکہ ان سے زائد ادائيگی( CSSAوصول کر رہا ہوں يا اس وقت  CSSAدوران 

 )v ( ؛ا انتظام اور بندوبست اور قرضوں کی دوباره ادائيگیک (س) اکاؤنٹ قرضہ 

 )vi ( اور کےمقاصد؛ شماراورتحقيق و اعداد 

 )vii ( چيکنگ /  - کی پراسيسنگ اور کاؤنٹر ںدرخواستوSFO ،EDB ،HKEAA متعلقہ حکومتی محکموں / اداروں اور سکولز / متعلقہ اداروں کے ،
 مالياتی معاونت کی فراہمی کے ليے ضرورت مند طلباء کا انتخاب۔تحت ديگر طلباء 

 سکتا جا کيا پر منکشف اداروں / اسکولوں متعلقہ اور تنظيموں / محکموں / زبيورو سرکاریو ک ڈيٹا ذاتی کے ارکان کے کنبہ ےمرد / خاتون ک اس اور گزار درخواست 10.3

اف کےانکش اسطرح جہاں يا ؛ہو ظاہر کی رضامندی پر انکشاف کے طرح نےاس دہنده درخواست جہاں يا وہ ليے کے مقاصد کرده بيان ميں 10.2 پيراگراف باال جو ہے
 کا اختيار ہو يا يہ قانون کا تقاضا ہو۔

سکولز / متعلقہ اداروں، ديگر حکومتی محکموں اور اداروں، بشمول درخواست کے آجران اور اس مرد / خاتون ا کے دہندگان درخواست SFO ،تو ہو ضروری اگر 10.4
کسی بهی طرح کی غلط بيانی اور حقائق کو چهپانے کے  ۔سکے کر توثيق کی معلومات گئی کی فراہم ميں درخواستکے خاندان کے ارکان سے رابطہ کرے گا، تاکہ 

 ہم کرده مکمل اعانت کی واپسی اور ممکنہ طور پر قانونی چاره جوئی پر منتج ہو گی۔فرانتيجے ميں نااہلی، 

 کامياب کچه سے ذرائع ديگر يادوره  هريلوگ SFO، پر طور کے اقدام کے کرنے تصديق کی ُکليت اور سچائی کی معلومات کرده فراہم ذريعہ کے دہندگان درخواست 10.5

 اور ہے کرسکتا طلب وضاحت کی ڈيٹا کے درخواست عملہ SFO ،کےدوران توثيق يا دوروں کے گهر چيکنگ کرے گا۔ -ؤنٹرکا درخواست گزاروں کے حوالے کا

 وه کہ ہے ہوتی عائد داری ذمہپر  دہندگان درخواست ۔ے ہيںسکت لے جائزه بهی کا اصل دستاويزات کی دستاويزاتمعاون تمام  وه ہے۔ کا تقاضا کر سکتا معلومات اضافی

توثيق کے عملے سے تعاون کرنا چاہيے۔  SFO ں، اور انہيں اس بابترکهياپنے پاس  تک سال دو کم سے کم کو دستاويزاتمعاون  تمام کے شمار و اعداد کے درخواست
واپسی پر منتج ہو گی کے ليے جان بوجه کر رکاوٹ، حقائق کو چهپانے يا مطلوبہ معلومات فراہم کرنے ميں ناکامی فراہم کرده امداد کی مکمل  عملے SFOکے دوران 

 .ی کرنا پڑ سکتا ہےکا سامنا به مکنہ قانونی چاره جوئی) کے تحت عطا کرده مالياتی اعانت) اور موںسکيماسکيم(اکے زير انتظام تمام مالياتی اعانتی  SFO (بشمول

) کے 486سپيشل ايڈمنسٹريٹو ريجن کے قوانين کے باب ا(ہانگ کانگ  آرڈيننس ا (پرائيويسی)ذاتی ڈيٹ ،تاہم .تمام دستاويزات قابل واپسی نہيں ہيں ےگئ ےجمع کرائ 610.

مرد / خاتون کرے حاصل رسائی تک ڈيٹا کرده فراہم وه کہ ہے حاصل حق کو دہندگان درخواستکے تحت،  6 اصول کے 1 شيڈول کے اور 22 اور 18سيکشنز
 یاس طرح ک ۔ کی شرط پر حاصل کر سکتا يا سکتی ادائيگی کی معاوضوں انتظامی درکار بهی نقول کی ڈيٹا اپنےذاتیمرد / خاتون  وه ۔درستياں کر سکے ميںان

 ۔يےجانا چاہ ياکو مخاطب ک WFSFAA(جنرل)،  يکرٹریس يپارٹمنٹلڈ یدرخواست کے حوالے سے ڈپٹ

 استفسارات
 

  پر کال کريں۔ 2345 2802 ہاٹالئن انکوائری گهنٹہ -24یہمار براه مہربانی ،استفسارات کے ليے متعلق سے جمع اور تکميل کی گهرانہ درخواست فارم 11.1

7  
SFO75B(2)(Urdu) 

 :دستاويزات ميں شامل ہيں ضروری 9.2

 )i ( بشمول منحصر والد نقل یک يزاتدستاو یشناخت یک يندرخواست گزار اور اس مرد / خاتون کے خاندان کے اراک)کہ حصہ  يسا(اگر الگو ہو)) ج ينII 

  )؛1ہے (نوٹ  ياگ يامندرج ک يںم

 )ii ( ) کی موت کا سرٹيفکيٹ۔ اگر درخواست  شريک حياتستاويزات کی نقل يا د سے متعلقہ طالقعليحدگی /  )کے لئے واحد والدين خاندانوںصرف
 درخواست اگر پر دستخط کريں؛ نوٹوضاحتی  اور ديںتحريری طور پر وضاحت براه کرم تو  ،زات فراہم کرنے کے قابل نہيںدستاوي متعلقہدہندگان 

 کہ ہے رکهتا محفوظ پر بنياد اس حق کا کرنے کارروائی پر درخواست SFO ،معذورہے تو سے کرنے فراہم دستاويزات معاون مطلوبہ دہنده

 ؛تصور نہ کيا جائے طرح کی والدين واحد ساته کے دہنده درخواست
 )iii ( ) خاندان کے ( یکاپ یثبوت ک يزیسے متعلق دستاو اخراجات یطب يرناگز لئے کےتک  2022مارچ  31 سے 2021اپريل  1 )ہو اطالقاگر قابل

 ؛ )لئے جو دائمی طور پر بيمار ہيں يا مستقل طور پر معذور ہيںاراکين کے 

 )iv ( نوٹ  بُک کے پہلے صفحے ينکب/  يٹمنٹاسٹ ينکب یبراه مہربان)اور يں؛نقل فراہم کر ی) ک2 

 )v( 1تقاضا کی براه مہربانی ذيل کی فہرست ميں درکار  ۔ثبوت دستاويزی ميں بارے کے آمدنی لکُ  مدت کی کی تک 2022 مارچ 31 سے 2021 اپريل
 مناسبت کے ساته دستاويز جمع کروائيں:

 

 
 

جمع کرانے کی ضرورت (دستاويزات) معاون دستاويز تو، مندرجہ ذيل تقاضوں کو پورا کرتے ہيں (ارکان)کے رکن خانداناگر درخواست دہنده يا  :1نوٹ 
(دستاويزات) دوباره جمع کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کسی بهی نہيں ہے۔ اگر ضروری ہو تو، درخواست دہنده کو اب بهی متعلقہ دستاويز 

 کا فيصلہ حتمی ہو گا۔ SFOتنازعہ کی صورت ميں، 

 )نے ارکاندرخواست دہنده / خاندان کے رکن (SFO  کی مالی امداد کی اسکيم کے تحت کامياب درخواست دی ہے اور مندرجہ باال کامياب
 اور ؛جمع کرائی ہے قلنکارڈ کی ايک  HKIDدرخواست ميں اپنے 

 HKID کارڈ پر ذاتی تفصيالت ميں کوئی تبديلی نہيں ہے۔ 
اگر درخواست دہنده درج ذيل تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اسے معاون دستاويز جمع کرانے کی ضرورت نہيں ہے۔ اگر ضروری ہو تو، درخواست  :2نوٹ 

 کا فيصلہ حتمی ہو گا۔ SFOورت پڑ سکتی ہے۔ کسی بهی تنازعہ کی صورت ميں، دہنده کو اب بهی متعلقہ دستاويز دوباره جمع کرانے کی ضر

  درخواست دہنده نےSFO اس کے بينک اکاؤنٹ ميں مرد/خاتون کو  کی مالی اعانت کی اسکيم کے تحت ايک کامياب درخواست دی ہے اور اس
نے مذکوره کامياب درخواست ميں بينک اکاؤنٹ کے ثبوت کی  ہے جبکہ درخواست دہنده ی گئیتقسيم ککی رقم گرانٹ اور/يا قرض کی ادائيگی 

 اور ؛ايک نقل جمع کرائی ہے

  جس ميںتعليمی سال کے ليے درخواست ميں وہی بينک اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے (يعنی اوپر واال بينک اکاؤنٹ  23/2022درخواست دہنده 

 ۔کی رقم ادا کی گئی ہو)گرانٹ اور/يا قرض 

  

  س ڈيمانڈ نوٹ؛ اگر دستياب نہيںان لينڈ ريونيو ڈيپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کرده ٹيک (1) تنخواه دار مالزم

  ؛ اگر دستياب نہيںیواپس یاجرت اور پنشن فارم ک یآجر ک (2)

 نہيں  ؛ اگر دستيابگوشوارهتنخواه  (3)

 بشمول( ۔ کا ريکارڈ وغيره لين دينبينک  لےوا، وغيره کی ادائيگی دکهانے االؤنستنخواه،  (4)

 اندراجرنگ اور تبصروں کے ساته  کرمبراه ( )صفحہ جو بينک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکهاتا ہے

ضروری  رمک براه ساتهکے لئے، ان کے  بهی اندراجکسی  عالوهکو اجاگر کريں۔ آمدنی کے 
آپ کے خاندان کی آمدنی کےحساب کتاب ميں رقم کو  SFO گرتبصرے پيش کريں، بصورت دي

  ؛ اگر دستياب نہيں )شامل کر سکتا ہے 

)يکهيںدI(نمونہ ، وغيره۔ٹيفکيسرٹانکمآجر کی طرف سے تصديق کرده (5)

 چالنے واالڈرائيور يا کاروبار  آزاد پيشہ

واال  يتملکانفرادی بشمول (شخص 
/ لميٹڈ  شراکت دارانہ کاروبار/کاروبار

 )کمپنی

دستياب اگر ؛ شده منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ يقتصد يعےمصدقہ پبلک اکاؤنٹنٹ کے ذر يکا )1(
 نہيں 

 اور )يکهيںد  III & II(نمونہ  اور نقصان کا اکاؤنٹ  منافعاپنی طرف سے تيار کيا گيا  )2(

 )ہو القاگر قابل اط( نوٹذاتی تشخيص  )3(

جو  آزاد پيشہ شخصيا  مالزمدار تنخواه
کوئی بهی آمدنی کے ثبوت پيش نہيں کر 

 سکتا ہے

جس  سکيںفراہم کر يمتقس یک یآمدن کرده يارت سے خودتاکہ  يںکر يرویپ یک IV براه کرم نمونہ 
 يوںک کا ثبوت آمدنیکہ بهی بيان کريں  يہاور  ںہو تيالتفص یک یماہانہ آمدن کی ال بهرس یآپ ک يںم

ان فيصلہ کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے کہ وه ان درخواست دہندگيہ  (SFO ۔جاسکتا ياک يشپ يںنہ
 )ے کا جواز فراہم نہيں کر سکتےيا نہيں، جو آمدنی کا ثبوت مہيا نہ کرن ےکردرخواست کو قبول کی 

 ی کا معاہده ؛ اگر دستياب نہيں کرايہ دار )1( شخص واالکرايہ کی آمدنی 

صفحہ جو بينک اکاؤنٹ  بشمول(کرايہ کی آمدنی کا ريکارڈ دکهانے والی بينک ٹرانزيکشن  )2(
کو اجاگر کريں۔ آمدنی  تبصروں کے ساته اندراج رنگ اور کرمبراه ( )ہولڈر کا نام دکهاتا ہے

ضروری تبصرے پيش کريں،  براه کرمساته کے لئے، ان کے  کسی بهی اندراج عالوهکے 
 ۔)دان کی آمدنی کے حساب کتاب ميں رقم کو شامل کر سکتا ہےخان SFO بصورت ديگر

 

 درخواست دہندہ کا بینک اکاؤنٹ معاونت کی ادائیگی کے لئے VI  حصہ .6
ً  اکاؤنٹ(  )فراہم کریں، بینک بک کے پہلے صفحے کی کاپی گوشوارہبینک  کرمدرخواست گزار کے نام پر ہونا چاہیے اور براہ  الزما

طالب علم سفر ، بک معاونت کسٹیٹ سکولا، گرانٹ ےیاسکول سے متعلق اخراجات کے ل ےیکنڈر گارٹن طلباء کے لخود کار ادائیگی کے  SFO جیسا کہ 6.1
بالغ تعلیمی کورسز  کو ہونے والے شام شدہ )نامزد، ڈپلوما یی جن فیس کی ادائیگی اور فیس کی ادائیگی یسبسڈ ےیچارجز کے ل یرسائ ٹیانٹر ن، یسبسڈ

درست بینک نام اور بینک اکاؤنٹ نمبر فراہم  کےکر منسلکجاری کرے گا، درخواست گزار کو متعلقہ دستاویز کی ایک نقل  (اسکیم معاونتکے لئے مالیاتی 
کی رقم میں نقصان / کسی بھی غلطی، جس کا ارتکاب درخواست گزار  معاونتادائیگی کی وصولی میں تاخیر /  SFO نوٹ فرمائیں کہ کرم۔ براہ ہےکرنا 

سے بینک کوڈ اور / یا اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے میں کیا جاتا ہے، کے سبب پیدا ہونیوالے کسی بھی اضافی بینک چارجز کے لئے کوئی ذمہ جیکی جانب سے 
 ۔لے گاداری نہیں 

کارڈ اکاؤنٹ،  یڈٹجوائنٹ اکاؤنٹ، کرحال ہی میں ہونا چاہئے( اس کا استعمال )۔ چاہئےر درست اکاؤنٹ ہونا درخواست گزار کے نام پ محضینک اکاؤنٹ کو  2.6
 ۔یںہ یںاکاؤنٹ قابِل قبول نہ ینکاکاؤنٹ اور ورچوئل ب یاکاؤنٹ، فارن کرنس یپازٹقرض کا اکاؤنٹ، فکسڈ ڈ

 کا نہیں ہوتا ہے۔ ائدہندسوں سے ز 15اکاؤنٹ نمبر، بشمول بینک کوڈ، عام طور پر  6.3

 :کریں کوپُر مندرجہ ذیل مثال کے حوالے سے درست بینک اکاؤنٹ کی معلومات کرمبراہ  6.4
 
 
 
 
 

 استفسارات کے لئے، درخواست گزار معاونت کے لئے متعلقہ بینک سے رجوع کر سکتا ہے۔ سے متعلقبینک کوڈ"  ' 6.5

کو جتنا جلد  SFO کرم، تو براہ پیش آتی ہےاگر درخواست گزار کو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد بینک اکاؤنٹ نمبر کو تبدیل کرنے کی ضرورت  6.6
کریں تاکہ دستاویزات کے ساتھ تبدیلی کے بارے میں تحریری طور پر مطلع  والے متعلقہممکن ہو، بینک اکاؤنٹ کے حامل اور اکاؤنٹ نمبر کو ظاہر کرنے 

 مالیاتی معاونت کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر سے بچا جا سکے۔

 معلومات سے متعلق اضافیدرخواست گزار  VII حصہ .7
 

 

 

 
 
 
 
        
 اعالمیہ VIII حصہ .8

ہیا کردہ جگہ پر اور درخواست فارم میں م ہے پڑھنا دھیان سے کو را گراف( کو پیق ہےاطاالاگر قابل )درخواست گزار اور اس کا / کی شریک حیات   8.1
 ۔ہےدستخط کرنا 

 دستاویزات کی جمع آوری  معاون اور درخواست

9.1 (i)  اطالق قابل پر درخواستوں ےیل کے معاونت یمال یک طلباء یکنڈریس اور یپرائمر 

 استعمال کا لفافے پُر کرنے کے بعد، براہ مہربانی پتہ شدہ فراہم کردہ و" کمزیمعاونت اسک یاتیعلم مال درخواست فارم برائے طالب گھرانہمبنی بر کاغذ "
 ڈاک مطلوبہ براہ مہربانی کروائیں۔ جمع کو SFO کے ساتھ نقل کی دستاویزات معاون متعلقہ ڈاک بذریعہ کو یا اس سے قبل  2202 مئی 31 ،کے کر

 پر درخواست SFO   ہو سکتی ہے، جس معاملے میں  فراہمی عدم کی فارم درخواست ے عدم موجودگی کے باعثک ڈاک مطلوبہ کریں۔ چسپا ٹکٹ
 بچ سے ترسیل ناکام / غلطتاکہ  کو پتہ شدہ لفافے کی پُشت پر اپنا خط و کتابت کا پتہ تحریر کرنا چاہیے دہندگان درخواست گا۔ سکے کر نہیں کارروائی

 سکیں۔

(ii) ہے اطالق قابل پر درخواستوں ےیل کے معاونت یمال ےیل کے طلباء یپرائمر یپر 

سال  یمیکے تعل 32/2202 چاہئے ناارسال کر کو SFOکو"مزیمعاونت اسک یاتیعلم مال درخواست فارم برائے طالب گھرانہدرخواست گزاروں کو "
وہ مہینہ ہو گا جس میں درخواست  مہینہ فیس معافی کا مؤثر۔ ہوپہلے  یکے بعد، جو به 3202اگست  15 یامکمل ہونے سے پہلے  یمتعل یک جماعت یںم

درخواست دہندگان کو کنڈر گارٹن/بچوں کی دیکھ بھال کے  ہ، یا وہ مہینہ ہو گا جس میں طلبکرایا جائے گافارم درخواست دہندگان کی جانب سے جمع 
 بھی بعد میں ہو۔، ان میں سے جو ئے گامراکز میں داخل کیا جا

 

خاندانی اراکین کے بارے میں دیگر خاص خاندانی  کرموصولی کے سلسلے میں براہ  رسید کی کی CSSA اس حصے میں
 .معلومات یا تفصیالت فراہم کریں۔ بصورت دیگر، اس حصہ کو خالی چھوڑ دیں

ں )مثالً  بے روزگاری یا ہی رہی ہو رونما تبدیلیاں خواہ خاطر میں تفصیالت کی کنبہ کے دہندہ درخواست بعد کے مدت کیجانچ پرکھ اگر
دستاویزات کی نقل کے  معاونمیں  (3)کے آئٹم  VIIجزو  اہ مہربانی( تو، بروغیرہ کمی خواہ خاطر میں آمدنی کیکنبے کے کسی رکن 

 ۔ساتھ متعلقہ معلومات فراہم کریں۔
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 آفس اتیطلبہ مال
 یجنسیمعاونت ا یمال یکام کرنے واال خاندان اور طلبہ ک

 واپسی و تکمیل کی فارم گهرانہ درخواست طریقہ برائے نوٹ
 انتباہ

والے تعاون کی مناسب سطح کے  ےجاناور نوازے  معاونتمالی کو درخواست گزار کی  اعداد و شمار درخواست میں ذاتی
فائدہ حاصل کرنا جرم ہے۔  یقانون یر/ غ یدادسے جائ یدھوکہ دہلئے اہلیت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ 

کے  210پر چوری آرڈیننس، باب  جانے ئےاور اعتراف جرم ک جرم کا مرتکب ہوگا ،جو ایسا کرے گاکوئی بهی شخص 
 سال کی قید کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ 10زیادہ سے زیادہ  تحت 

 
م ہ وٹ ا  سن

.I معلومات عام
 ں ان نوٹس میں بیان کردہ ہدایات کے مطابق حصو اور گھرانہ درخواست فارمر او پُرکریں پر طور واضحسے  سیاہی نیلی یا کوسیاہ فارم براہ مہربانیI  تاVIII کو 

 ۔مکمل کریں

.II ن و ا ع ت م ا ز ی و ا ت س ت د ا ک ن ر  پ ے  ن ا ج ے  ی ک ل  خ ا د ے  ک
  نجمع آوری کے لیے درکار و ا ع الحاقی دستاویزات برائے علیحدگی / طالق )واحد والدین کنبوں کے لیے(،  ،دستاویزات شناختیکی نقل )مثالً  دستاویزات  م

درخواست سے رجوع کریں۔  براہ مہربانی نوٹ کریں کہ  9.2پر دستاویزی ثبوت، وغیرہ(، براہ مہربانی تفصیالت کے لیے اس نوٹس کے پیراگراف  یساالنہ آمدن
ن درکاردہندگان کو  و ا ع  ۔ادرخواست پر کارروائی نہیں کرسکے گ(( SFO) آفس اتیطلبہ مال ؛ بصورت دیگرہےدستاویزات فراہم کرنا ضروری  م

 نجو کہ " کریں پرعمل ہدایات مہربانی برائے و ا ع  ارکانکے ےاورکنب دہندگان رخواستپر ہیں اور د ]SFO 108[ "ور شیٹکے لیے کستاویزات د م
 نقول کی دستاویزات دیگر متعلقہ ساتھ کے درخواستین( )اگر الگو ہو( کے دعٰوی کو والد) )بشمول انحصاری والد ولنق کی دستاویزات شناخت کی
 کروائیں۔ جمع ہمراہ کے

 تکمیل کی گهرانہ درخواست فارم
 درخواست گزار کے کوائف  I حصہ .1

 شدہ کے تحت تسلیم 13کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ  )جیساسرپرست  یا ینوالد درخواست دہندگان طلباء کےدہندگان کا  تدرخواس (
  (ہے یہونا ضرور ہے(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
  

پتہ فراہم کرے۔ بصورت  مطابقت واال درستکو چاہئے کہ درخواست گزار 
تحریری طور پر درخواست گزار سے   (SFO) مالیات آفس طلبہدیگر، 

صرف درخواست جمع ل نہیں ہو گا۔ اگر درخواست گزاررابطہ کرنے کے قاب
براہ  کرانے کے بعد ہی رہائش گاہ کی جگہ کی تصدیق کر سکتا ہے، تو

 یسے ہیکریں ج فراہمتحریری طور پر  پتہ نئے مطابقت واالکو   SFOکرم
تو مستقبل کی  ،گزار ہانگ کانگ میں مقیم نہیں ہےدستیاب ہو۔ اگر درخواست 

 کرے پتہ فراہم مطابقت شدہ ہانگ کانگ کاکرم کے لئے براہ خط و کتابت 

 کے دوران 31.3.2022سے  1.4.2021کرم راہ ب
اگر ازدواجی حیثیت کے حوالے سے پُر کریں۔ 

( کے Aدرخواست گزار "شادی شدہ" ہے تو، جز )
لگائیں اور  ”“ساتھ دیئے گئے خانے میں 

میں شریک حیات کے  IIدرخواست فارم کے حصہ 
 بارے میں معلومات فراہم کریں۔

استعمال  کا بڑے حروف کرمراہ ب
؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کر کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ کے  نام خاندانی

 چھوڑیں۔ درمیان ایک خالی جگہ
چھوڑیں۔

SFO   ایس ایم ایس کے ذریعے درخواستوں کی وصولی اور متعلقہ ادائیگی کی معلومات کو
درخواست گزار  کرمجاری کرنے میں سہولت کے لئے، براہ  رسیدکی  (ق ہواگر قابل اطال)

 کریں۔  پُرکا ہانگ کانگ کا موبائل نمبر 

درج ذیل مثال پر  کرمکے دوران واحد والدین ہے، تو براہ  31.3.2022سے  1.4.2021اگر درخواست گزار 
 ۔ناقابل اطالق حیثیت کو حذف کریںلگائیں اور “”خانے میں  اگلےسے ( B)اور جز  کریںعمل 

پہلے سے  یسے کاغذ پر مبن SFO یںسال م یمیوہ اگلے تعل یںلگاتے ہ یںنہ ”“ یںدرخواست دہندگان جو باکس م
پہلے  SFO یے،سہولت کے ل یدرخواست جمع کرانے ک یکٹرانکگے۔ ال یںکر یںطبع شدہ درخواست فارم وصول نہ

کرے گا اور متعلقہ  یکوڈ جار سائیر یکا یےدرخواست فارم آن الئن حاصل کرنے کے ل یکٹرانکسے پُر شدہ ال
 سے متعلقہ معلومات فراہم کرے گا۔ 2023وسط مارچ  یبا  مناسبت سے تقر یک یجزن کو بدرخواست دہندگا

نہیں ہے، ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  گر درخواست گزارا
کے مطابق دیگر  1.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمتو براہ 

 دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں۔ تیشناخ
کرم خانہ میں دکھائے ہوئے راہ ب

کارڈ نمبر  HKIDنمونے کی طرح 
 کو پُر کیجئے۔

1
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 / تصرف یفراہم یک يٹاڈ ذاتی

 درخواست  SFO کريں۔ فراہم دستاويزاتمعاون  رتمام او کريں مکمل ساته کے سچائی اور مکمل طور پر کو فارم درخواست وه کہ ہے داری ذمہ کی دہندگان درخواست 10.1

کافی معلومات / حقائق کی غلط بيانی / غلط اور گمراه  نا ۔کرے گای جانچ کے درجے ک اورامداد اہليتاس حوالے سے  پر بنياد کی معلومات کرده فراہم ذريعہ کے دہندگان
مانہ کاروائی پر بهی  مجرحتٰی کہ  کن معلومات کی فراہمی سے درخواست کی کارروائی موخر ہوجائے گی، درخواست کو مزيد کارروائی کے ليے نااہل کرديا جائے گا يا

 ۔منتج ہو سکتا ہے

استعمال کريں  EDB اور SFOمعلومات کو کرده فراہم پر درخواست کی معلومات اضافی بهی کسیکی طرف  SFOاور ڈيٹا ذاتی کرده فراہم ميں درخواست 10.2
 کے ايجنٹس، سکولز / متعلقہ ادارے اور متعلقہ حکومتی بيوروز / شعبہ جات پر درج ذيل مقاصد کے ليے منکشف کيا جائے گا: EDB  /SFOگے اور اسے 

 
 )i ( اطالع کی کےنتائج اوردرخواست ںوسرگرمي سےمتعلق پرکه جانچ اورجوابی پر کاروائی درخواست کےتحت سکيموںا ديگئی ميں ذيل - 

 (Grant-KG)گرانٹ  ےياسکول سے متعلق اخراجات کے ل ےيکنڈر گارٹن طلباء کے ل-

 (KCFRS)   يمسکا یرعائت یک سيف نٹريس ئريکنڈر گارٹن اور چائلڈ ک-

 (STAS)  يماسکبک معاونت  کسٹيٹ سکولا-

  (EFRS)  يمسکا یچهوٹ ک يںم يسف امتحانی-

 (STSS)  يمسکا یطالب علم سفر سبسڈ-

 (SIA)  يمسکا یسبسڈ يےل کے چارجز یرسائ يٹن انٹر-

 (DYJFR)  یگيادائ یک سيف جن يی ڈپلوما-

 [FR(FAEAEC)]  )مياسک معاونت یاتيمال لئے کے کورسز یميتعل بالغ والے ہونے کو شام شده نامزد( یگيادائ یک سيف-

 (TSFS)  فنڈ شده پروگرامز یــ عوام يمسکا یسٹوڈنٹ مالا ٹرشری-

 (NLSFT)   يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ - ينزم- نان يےطلباء کے ل یٹرشر یوقت کل-

 (FASP)   يمسکااعانت  یمال يےطلباء کے ل يکنڈریس پوسٹ-

 (NLSPS)  يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ - ينزم- نان يےطلباء کے ل يکنڈریس پوسٹ-

 (ENLS)   يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ-ينزم-شده نان توسيع-

 (CEF)  فنڈ يمتعل جاری -

درخواست کے نتيجے، بشمول اعانتی سطح، سبسڈی کی رقم اور اعانت کی  امدادی SFO کہ ہے کرتاپر رضامندی ظاہر  بات اس دہنده درخواست
 ادائيگی کی تاريخ سے سکولز / اداروں کو مطلع کر سکتا ہے؛

 )ii ( باال  درجکے ليے  توثيق کی درخواست)i( جو کہ  سرگرمياں سے متعلقہ زکيمسا ميں مندرجSFO علقہ حکومتی بيوروز / محکموں اور تاور ديگر م
رکه کر ديکهی جائيں جو کہ طالب علم کی مالياتی معاونت سے متعلق ہوں جو کہ درخواست دہنده / سامنے سکولز / ان متعلقہ اداروں کے ڈيٹا بيس کے 

درخواست دہنده کے کنبہ کے ارکان کی جانب سے معاونت کے حصول سے متعلق ہوں تاکہ ڈبل سبسڈيز سے بچا جا سکے، دهوکہ دہی کی شناخت ہو 
يوں) يا ديگر بقيہ رقم کی شناخت ہو سکے / کسی آنے والی ادائيگي/ زائد المدت واجب ادائيگی( ) کو واپس ليا جا سکےادائيگی( ائد ادائيگیزسکے، 

 ؛الگت کو جانچا جا سکے، اور ديگر متعلقہ امور

 )iii (  ی ک (جہاں الگو ہو) ڈيٹا کے ذاتی گزار درخواستطالب علمEDB  وں کی جانچ جو کہ مندرج باال سرگرمي متعلق سے مالپکے ڈيٹا بيس کے ساته
کے طالب علم  SFOچيکنگ کے ليے ہو، تاکہ  - کی طرف سے ديگر مالياتی معاونت کی پراسسينگ اور کاؤنٹر SFOسے متعلقہ ہو اور  )i(فہرست 

 سکيم ميں اہليت کی تصديق کی جا سکے؛اسے متعلقہ ريکارڈز کی توثيق / اپ ڈيٹ کيا جا سکے اور انفرادی 

 )iv ( ی ک ڈيٹا ذاتی کے ممبروں کے کنبہ کے گزار درخواست اور ارگز درخواستSFO  سرگرمياں متعلق سے مالپ ساته کے بيس ڈيٹا کےکے ڈيٹا بيس 

کے ذريعے ديگر طلباء مالياتی  SFOچيکنگ اور  - ميں درخواست کی پراسيسنگ اور کاؤنٹر (i)سکيمز کے تحت اوپر اجو کہ درج ذيل مندرج 
 معاونت کی فراہمی سے متعلق ہوں تاکہ ڈبل سبسڈيز سے بچاؤ کيا جا سکے (اس صورت ميں کہ درخواست گزار کا کنبہ متعلقہ جانچ پرکه مدت کے

 اپس ليا جا سکے؛وں) کو وادائيگيوصول کر رہا ہو) اور تاکہ ان سے زائد ادائيگی( CSSAوصول کر رہا ہوں يا اس وقت  CSSAدوران 

 )v ( ؛ا انتظام اور بندوبست اور قرضوں کی دوباره ادائيگیک (س) اکاؤنٹ قرضہ 

 )vi ( اور کےمقاصد؛ شماراورتحقيق و اعداد 

 )vii ( چيکنگ /  - کی پراسيسنگ اور کاؤنٹر ںدرخواستوSFO ،EDB ،HKEAA متعلقہ حکومتی محکموں / اداروں اور سکولز / متعلقہ اداروں کے ،
 مالياتی معاونت کی فراہمی کے ليے ضرورت مند طلباء کا انتخاب۔تحت ديگر طلباء 

 سکتا جا کيا پر منکشف اداروں / اسکولوں متعلقہ اور تنظيموں / محکموں / زبيورو سرکاریو ک ڈيٹا ذاتی کے ارکان کے کنبہ ےمرد / خاتون ک اس اور گزار درخواست 10.3

اف کےانکش اسطرح جہاں يا ؛ہو ظاہر کی رضامندی پر انکشاف کے طرح نےاس دہنده درخواست جہاں يا وہ ليے کے مقاصد کرده بيان ميں 10.2 پيراگراف باال جو ہے
 کا اختيار ہو يا يہ قانون کا تقاضا ہو۔

سکولز / متعلقہ اداروں، ديگر حکومتی محکموں اور اداروں، بشمول درخواست کے آجران اور اس مرد / خاتون ا کے دہندگان درخواست SFO ،تو ہو ضروری اگر 10.4
کسی بهی طرح کی غلط بيانی اور حقائق کو چهپانے کے  ۔سکے کر توثيق کی معلومات گئی کی فراہم ميں درخواستکے خاندان کے ارکان سے رابطہ کرے گا، تاکہ 

 ہم کرده مکمل اعانت کی واپسی اور ممکنہ طور پر قانونی چاره جوئی پر منتج ہو گی۔فرانتيجے ميں نااہلی، 

 کامياب کچه سے ذرائع ديگر يادوره  هريلوگ SFO، پر طور کے اقدام کے کرنے تصديق کی ُکليت اور سچائی کی معلومات کرده فراہم ذريعہ کے دہندگان درخواست 10.5

 اور ہے کرسکتا طلب وضاحت کی ڈيٹا کے درخواست عملہ SFO ،کےدوران توثيق يا دوروں کے گهر چيکنگ کرے گا۔ -ؤنٹرکا درخواست گزاروں کے حوالے کا

 وه کہ ہے ہوتی عائد داری ذمہپر  دہندگان درخواست ۔ے ہيںسکت لے جائزه بهی کا اصل دستاويزات کی دستاويزاتمعاون تمام  وه ہے۔ کا تقاضا کر سکتا معلومات اضافی

توثيق کے عملے سے تعاون کرنا چاہيے۔  SFO ں، اور انہيں اس بابترکهياپنے پاس  تک سال دو کم سے کم کو دستاويزاتمعاون  تمام کے شمار و اعداد کے درخواست
واپسی پر منتج ہو گی کے ليے جان بوجه کر رکاوٹ، حقائق کو چهپانے يا مطلوبہ معلومات فراہم کرنے ميں ناکامی فراہم کرده امداد کی مکمل  عملے SFOکے دوران 

 .ی کرنا پڑ سکتا ہےکا سامنا به مکنہ قانونی چاره جوئی) کے تحت عطا کرده مالياتی اعانت) اور موںسکيماسکيم(اکے زير انتظام تمام مالياتی اعانتی  SFO (بشمول

) کے 486سپيشل ايڈمنسٹريٹو ريجن کے قوانين کے باب ا(ہانگ کانگ  آرڈيننس ا (پرائيويسی)ذاتی ڈيٹ ،تاہم .تمام دستاويزات قابل واپسی نہيں ہيں ےگئ ےجمع کرائ 610.

مرد / خاتون کرے حاصل رسائی تک ڈيٹا کرده فراہم وه کہ ہے حاصل حق کو دہندگان درخواستکے تحت،  6 اصول کے 1 شيڈول کے اور 22 اور 18سيکشنز
 یاس طرح ک ۔ کی شرط پر حاصل کر سکتا يا سکتی ادائيگی کی معاوضوں انتظامی درکار بهی نقول کی ڈيٹا اپنےذاتیمرد / خاتون  وه ۔درستياں کر سکے ميںان

 ۔يےجانا چاہ ياکو مخاطب ک WFSFAA(جنرل)،  يکرٹریس يپارٹمنٹلڈ یدرخواست کے حوالے سے ڈپٹ

 استفسارات
 

  پر کال کريں۔ 2345 2802 ہاٹالئن انکوائری گهنٹہ -24یہمار براه مہربانی ،استفسارات کے ليے متعلق سے جمع اور تکميل کی گهرانہ درخواست فارم 11.1

7  
SFO75B(2)(Urdu) 

 :دستاويزات ميں شامل ہيں ضروری 9.2

 )i ( بشمول منحصر والد نقل یک يزاتدستاو یشناخت یک يندرخواست گزار اور اس مرد / خاتون کے خاندان کے اراک)کہ حصہ  يسا(اگر الگو ہو)) ج ينII 

  )؛1ہے (نوٹ  ياگ يامندرج ک يںم

 )ii ( ) کی موت کا سرٹيفکيٹ۔ اگر درخواست  شريک حياتستاويزات کی نقل يا د سے متعلقہ طالقعليحدگی /  )کے لئے واحد والدين خاندانوںصرف
 درخواست اگر پر دستخط کريں؛ نوٹوضاحتی  اور ديںتحريری طور پر وضاحت براه کرم تو  ،زات فراہم کرنے کے قابل نہيںدستاوي متعلقہدہندگان 

 کہ ہے رکهتا محفوظ پر بنياد اس حق کا کرنے کارروائی پر درخواست SFO ،معذورہے تو سے کرنے فراہم دستاويزات معاون مطلوبہ دہنده

 ؛تصور نہ کيا جائے طرح کی والدين واحد ساته کے دہنده درخواست
 )iii ( ) خاندان کے ( یکاپ یثبوت ک يزیسے متعلق دستاو اخراجات یطب يرناگز لئے کےتک  2022مارچ  31 سے 2021اپريل  1 )ہو اطالقاگر قابل

 ؛ )لئے جو دائمی طور پر بيمار ہيں يا مستقل طور پر معذور ہيںاراکين کے 

 )iv ( نوٹ  بُک کے پہلے صفحے ينکب/  يٹمنٹاسٹ ينکب یبراه مہربان)اور يں؛نقل فراہم کر ی) ک2 

 )v( 1تقاضا کی براه مہربانی ذيل کی فہرست ميں درکار  ۔ثبوت دستاويزی ميں بارے کے آمدنی لکُ  مدت کی کی تک 2022 مارچ 31 سے 2021 اپريل
 مناسبت کے ساته دستاويز جمع کروائيں:

 

 
 

جمع کرانے کی ضرورت (دستاويزات) معاون دستاويز تو، مندرجہ ذيل تقاضوں کو پورا کرتے ہيں (ارکان)کے رکن خانداناگر درخواست دہنده يا  :1نوٹ 
(دستاويزات) دوباره جمع کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کسی بهی نہيں ہے۔ اگر ضروری ہو تو، درخواست دہنده کو اب بهی متعلقہ دستاويز 

 کا فيصلہ حتمی ہو گا۔ SFOتنازعہ کی صورت ميں، 

 )نے ارکاندرخواست دہنده / خاندان کے رکن (SFO  کی مالی امداد کی اسکيم کے تحت کامياب درخواست دی ہے اور مندرجہ باال کامياب
 اور ؛جمع کرائی ہے قلنکارڈ کی ايک  HKIDدرخواست ميں اپنے 

 HKID کارڈ پر ذاتی تفصيالت ميں کوئی تبديلی نہيں ہے۔ 
اگر درخواست دہنده درج ذيل تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اسے معاون دستاويز جمع کرانے کی ضرورت نہيں ہے۔ اگر ضروری ہو تو، درخواست  :2نوٹ 

 کا فيصلہ حتمی ہو گا۔ SFOورت پڑ سکتی ہے۔ کسی بهی تنازعہ کی صورت ميں، دہنده کو اب بهی متعلقہ دستاويز دوباره جمع کرانے کی ضر

  درخواست دہنده نےSFO اس کے بينک اکاؤنٹ ميں مرد/خاتون کو  کی مالی اعانت کی اسکيم کے تحت ايک کامياب درخواست دی ہے اور اس
نے مذکوره کامياب درخواست ميں بينک اکاؤنٹ کے ثبوت کی  ہے جبکہ درخواست دہنده ی گئیتقسيم ککی رقم گرانٹ اور/يا قرض کی ادائيگی 

 اور ؛ايک نقل جمع کرائی ہے

  جس ميںتعليمی سال کے ليے درخواست ميں وہی بينک اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے (يعنی اوپر واال بينک اکاؤنٹ  23/2022درخواست دہنده 

 ۔کی رقم ادا کی گئی ہو)گرانٹ اور/يا قرض 

  

  س ڈيمانڈ نوٹ؛ اگر دستياب نہيںان لينڈ ريونيو ڈيپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کرده ٹيک (1) تنخواه دار مالزم

  ؛ اگر دستياب نہيںیواپس یاجرت اور پنشن فارم ک یآجر ک (2)

 نہيں  ؛ اگر دستيابگوشوارهتنخواه  (3)

 بشمول( ۔ کا ريکارڈ وغيره لين دينبينک  لےوا، وغيره کی ادائيگی دکهانے االؤنستنخواه،  (4)

 اندراجرنگ اور تبصروں کے ساته  کرمبراه ( )صفحہ جو بينک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکهاتا ہے

ضروری  رمک براه ساتهکے لئے، ان کے  بهی اندراجکسی  عالوهکو اجاگر کريں۔ آمدنی کے 
آپ کے خاندان کی آمدنی کےحساب کتاب ميں رقم کو  SFO گرتبصرے پيش کريں، بصورت دي

  ؛ اگر دستياب نہيں )شامل کر سکتا ہے 

)يکهيںدI(نمونہ ، وغيره۔ٹيفکيسرٹانکمآجر کی طرف سے تصديق کرده (5)

 چالنے واالڈرائيور يا کاروبار  آزاد پيشہ

واال  يتملکانفرادی بشمول (شخص 
/ لميٹڈ  شراکت دارانہ کاروبار/کاروبار

 )کمپنی

دستياب اگر ؛ شده منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ يقتصد يعےمصدقہ پبلک اکاؤنٹنٹ کے ذر يکا )1(
 نہيں 

 اور )يکهيںد  III & II(نمونہ  اور نقصان کا اکاؤنٹ  منافعاپنی طرف سے تيار کيا گيا  )2(

 )ہو القاگر قابل اط( نوٹذاتی تشخيص  )3(

جو  آزاد پيشہ شخصيا  مالزمدار تنخواه
کوئی بهی آمدنی کے ثبوت پيش نہيں کر 

 سکتا ہے

جس  سکيںفراہم کر يمتقس یک یآمدن کرده يارت سے خودتاکہ  يںکر يرویپ یک IV براه کرم نمونہ 
 يوںک کا ثبوت آمدنیکہ بهی بيان کريں  يہاور  ںہو تيالتفص یک یماہانہ آمدن کی ال بهرس یآپ ک يںم

ان فيصلہ کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے کہ وه ان درخواست دہندگيہ  (SFO ۔جاسکتا ياک يشپ يںنہ
 )ے کا جواز فراہم نہيں کر سکتےيا نہيں، جو آمدنی کا ثبوت مہيا نہ کرن ےکردرخواست کو قبول کی 

 ی کا معاہده ؛ اگر دستياب نہيں کرايہ دار )1( شخص واالکرايہ کی آمدنی 

صفحہ جو بينک اکاؤنٹ  بشمول(کرايہ کی آمدنی کا ريکارڈ دکهانے والی بينک ٹرانزيکشن  )2(
کو اجاگر کريں۔ آمدنی  تبصروں کے ساته اندراج رنگ اور کرمبراه ( )ہولڈر کا نام دکهاتا ہے

ضروری تبصرے پيش کريں،  براه کرمساته کے لئے، ان کے  کسی بهی اندراج عالوهکے 
 ۔)دان کی آمدنی کے حساب کتاب ميں رقم کو شامل کر سکتا ہےخان SFO بصورت ديگر

 

 درخواست دہندہ کا بینک اکاؤنٹ معاونت کی ادائیگی کے لئے VI  حصہ .6
ً  اکاؤنٹ(  )فراہم کریں، بینک بک کے پہلے صفحے کی کاپی گوشوارہبینک  کرمدرخواست گزار کے نام پر ہونا چاہیے اور براہ  الزما

طالب علم سفر ، بک معاونت کسٹیٹ سکولا، گرانٹ ےیاسکول سے متعلق اخراجات کے ل ےیکنڈر گارٹن طلباء کے لخود کار ادائیگی کے  SFO جیسا کہ 6.1
بالغ تعلیمی کورسز  کو ہونے والے شام شدہ )نامزد، ڈپلوما یی جن فیس کی ادائیگی اور فیس کی ادائیگی یسبسڈ ےیچارجز کے ل یرسائ ٹیانٹر ن، یسبسڈ

درست بینک نام اور بینک اکاؤنٹ نمبر فراہم  کےکر منسلکجاری کرے گا، درخواست گزار کو متعلقہ دستاویز کی ایک نقل  (اسکیم معاونتکے لئے مالیاتی 
کی رقم میں نقصان / کسی بھی غلطی، جس کا ارتکاب درخواست گزار  معاونتادائیگی کی وصولی میں تاخیر /  SFO نوٹ فرمائیں کہ کرم۔ براہ ہےکرنا 

سے بینک کوڈ اور / یا اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے میں کیا جاتا ہے، کے سبب پیدا ہونیوالے کسی بھی اضافی بینک چارجز کے لئے کوئی ذمہ جیکی جانب سے 
 ۔لے گاداری نہیں 

کارڈ اکاؤنٹ،  یڈٹجوائنٹ اکاؤنٹ، کرحال ہی میں ہونا چاہئے( اس کا استعمال )۔ چاہئےر درست اکاؤنٹ ہونا درخواست گزار کے نام پ محضینک اکاؤنٹ کو  2.6
 ۔یںہ یںاکاؤنٹ قابِل قبول نہ ینکاکاؤنٹ اور ورچوئل ب یاکاؤنٹ، فارن کرنس یپازٹقرض کا اکاؤنٹ، فکسڈ ڈ

 کا نہیں ہوتا ہے۔ ائدہندسوں سے ز 15اکاؤنٹ نمبر، بشمول بینک کوڈ، عام طور پر  6.3

 :کریں کوپُر مندرجہ ذیل مثال کے حوالے سے درست بینک اکاؤنٹ کی معلومات کرمبراہ  6.4
 
 
 
 
 

 استفسارات کے لئے، درخواست گزار معاونت کے لئے متعلقہ بینک سے رجوع کر سکتا ہے۔ سے متعلقبینک کوڈ"  ' 6.5

کو جتنا جلد  SFO کرم، تو براہ پیش آتی ہےاگر درخواست گزار کو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد بینک اکاؤنٹ نمبر کو تبدیل کرنے کی ضرورت  6.6
کریں تاکہ دستاویزات کے ساتھ تبدیلی کے بارے میں تحریری طور پر مطلع  والے متعلقہممکن ہو، بینک اکاؤنٹ کے حامل اور اکاؤنٹ نمبر کو ظاہر کرنے 

 مالیاتی معاونت کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر سے بچا جا سکے۔

 معلومات سے متعلق اضافیدرخواست گزار  VII حصہ .7
 

 

 

 
 
 
 
        
 اعالمیہ VIII حصہ .8

ہیا کردہ جگہ پر اور درخواست فارم میں م ہے پڑھنا دھیان سے کو را گراف( کو پیق ہےاطاالاگر قابل )درخواست گزار اور اس کا / کی شریک حیات   8.1
 ۔ہےدستخط کرنا 

 دستاویزات کی جمع آوری  معاون اور درخواست

9.1 (i)  اطالق قابل پر درخواستوں ےیل کے معاونت یمال یک طلباء یکنڈریس اور یپرائمر 

 استعمال کا لفافے پُر کرنے کے بعد، براہ مہربانی پتہ شدہ فراہم کردہ و" کمزیمعاونت اسک یاتیعلم مال درخواست فارم برائے طالب گھرانہمبنی بر کاغذ "
 ڈاک مطلوبہ براہ مہربانی کروائیں۔ جمع کو SFO کے ساتھ نقل کی دستاویزات معاون متعلقہ ڈاک بذریعہ کو یا اس سے قبل  2202 مئی 31 ،کے کر

 پر درخواست SFO   ہو سکتی ہے، جس معاملے میں  فراہمی عدم کی فارم درخواست ے عدم موجودگی کے باعثک ڈاک مطلوبہ کریں۔ چسپا ٹکٹ
 بچ سے ترسیل ناکام / غلطتاکہ  کو پتہ شدہ لفافے کی پُشت پر اپنا خط و کتابت کا پتہ تحریر کرنا چاہیے دہندگان درخواست گا۔ سکے کر نہیں کارروائی

 سکیں۔

(ii) ہے اطالق قابل پر درخواستوں ےیل کے معاونت یمال ےیل کے طلباء یپرائمر یپر 

سال  یمیکے تعل 32/2202 چاہئے ناارسال کر کو SFOکو"مزیمعاونت اسک یاتیعلم مال درخواست فارم برائے طالب گھرانہدرخواست گزاروں کو "
وہ مہینہ ہو گا جس میں درخواست  مہینہ فیس معافی کا مؤثر۔ ہوپہلے  یکے بعد، جو به 3202اگست  15 یامکمل ہونے سے پہلے  یمتعل یک جماعت یںم

درخواست دہندگان کو کنڈر گارٹن/بچوں کی دیکھ بھال کے  ہ، یا وہ مہینہ ہو گا جس میں طلبکرایا جائے گافارم درخواست دہندگان کی جانب سے جمع 
 بھی بعد میں ہو۔، ان میں سے جو ئے گامراکز میں داخل کیا جا

 

خاندانی اراکین کے بارے میں دیگر خاص خاندانی  کرموصولی کے سلسلے میں براہ  رسید کی کی CSSA اس حصے میں
 .معلومات یا تفصیالت فراہم کریں۔ بصورت دیگر، اس حصہ کو خالی چھوڑ دیں

ں )مثالً  بے روزگاری یا ہی رہی ہو رونما تبدیلیاں خواہ خاطر میں تفصیالت کی کنبہ کے دہندہ درخواست بعد کے مدت کیجانچ پرکھ اگر
دستاویزات کی نقل کے  معاونمیں  (3)کے آئٹم  VIIجزو  اہ مہربانی( تو، بروغیرہ کمی خواہ خاطر میں آمدنی کیکنبے کے کسی رکن 

 ۔ساتھ متعلقہ معلومات فراہم کریں۔
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 آفس اتیطلبہ مال
 یجنسیمعاونت ا یمال یکام کرنے واال خاندان اور طلبہ ک

 واپسی و تکمیل کی فارم گهرانہ درخواست طریقہ برائے نوٹ
 انتباہ

والے تعاون کی مناسب سطح کے  ےجاناور نوازے  معاونتمالی کو درخواست گزار کی  اعداد و شمار درخواست میں ذاتی
فائدہ حاصل کرنا جرم ہے۔  یقانون یر/ غ یدادسے جائ یدھوکہ دہلئے اہلیت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ 

کے  210پر چوری آرڈیننس، باب  جانے ئےاور اعتراف جرم ک جرم کا مرتکب ہوگا ،جو ایسا کرے گاکوئی بهی شخص 
 سال کی قید کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ 10زیادہ سے زیادہ  تحت 

 
م ہ وٹ ا  سن

.I معلومات عام
 ں ان نوٹس میں بیان کردہ ہدایات کے مطابق حصو اور گھرانہ درخواست فارمر او پُرکریں پر طور واضحسے  سیاہی نیلی یا کوسیاہ فارم براہ مہربانیI  تاVIII کو 

 ۔مکمل کریں

.II ن و ا ع ت م ا ز ی و ا ت س ت د ا ک ن ر  پ ے  ن ا ج ے  ی ک ل  خ ا د ے  ک
  نجمع آوری کے لیے درکار و ا ع الحاقی دستاویزات برائے علیحدگی / طالق )واحد والدین کنبوں کے لیے(،  ،دستاویزات شناختیکی نقل )مثالً  دستاویزات  م

درخواست سے رجوع کریں۔  براہ مہربانی نوٹ کریں کہ  9.2پر دستاویزی ثبوت، وغیرہ(، براہ مہربانی تفصیالت کے لیے اس نوٹس کے پیراگراف  یساالنہ آمدن
ن درکاردہندگان کو  و ا ع  ۔ادرخواست پر کارروائی نہیں کرسکے گ(( SFO) آفس اتیطلبہ مال ؛ بصورت دیگرہےدستاویزات فراہم کرنا ضروری  م

 نجو کہ " کریں پرعمل ہدایات مہربانی برائے و ا ع  ارکانکے ےاورکنب دہندگان رخواستپر ہیں اور د ]SFO 108[ "ور شیٹکے لیے کستاویزات د م
 نقول کی دستاویزات دیگر متعلقہ ساتھ کے درخواستین( )اگر الگو ہو( کے دعٰوی کو والد) )بشمول انحصاری والد ولنق کی دستاویزات شناخت کی
 کروائیں۔ جمع ہمراہ کے

 تکمیل کی گهرانہ درخواست فارم
 درخواست گزار کے کوائف  I حصہ .1

 شدہ کے تحت تسلیم 13کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ  )جیساسرپرست  یا ینوالد درخواست دہندگان طلباء کےدہندگان کا  تدرخواس (
  (ہے یہونا ضرور ہے(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
  

پتہ فراہم کرے۔ بصورت  مطابقت واال درستکو چاہئے کہ درخواست گزار 
تحریری طور پر درخواست گزار سے   (SFO) مالیات آفس طلبہدیگر، 

صرف درخواست جمع ل نہیں ہو گا۔ اگر درخواست گزاررابطہ کرنے کے قاب
براہ  کرانے کے بعد ہی رہائش گاہ کی جگہ کی تصدیق کر سکتا ہے، تو

 یسے ہیکریں ج فراہمتحریری طور پر  پتہ نئے مطابقت واالکو   SFOکرم
تو مستقبل کی  ،گزار ہانگ کانگ میں مقیم نہیں ہےدستیاب ہو۔ اگر درخواست 

 کرے پتہ فراہم مطابقت شدہ ہانگ کانگ کاکرم کے لئے براہ خط و کتابت 

 کے دوران 31.3.2022سے  1.4.2021کرم راہ ب
اگر ازدواجی حیثیت کے حوالے سے پُر کریں۔ 

( کے Aدرخواست گزار "شادی شدہ" ہے تو، جز )
لگائیں اور  ”“ساتھ دیئے گئے خانے میں 

میں شریک حیات کے  IIدرخواست فارم کے حصہ 
 بارے میں معلومات فراہم کریں۔

استعمال  کا بڑے حروف کرمراہ ب
؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کر کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ کے  نام خاندانی

 چھوڑیں۔ درمیان ایک خالی جگہ
چھوڑیں۔

SFO   ایس ایم ایس کے ذریعے درخواستوں کی وصولی اور متعلقہ ادائیگی کی معلومات کو
درخواست گزار  کرمجاری کرنے میں سہولت کے لئے، براہ  رسیدکی  (ق ہواگر قابل اطال)

 کریں۔  پُرکا ہانگ کانگ کا موبائل نمبر 

درج ذیل مثال پر  کرمکے دوران واحد والدین ہے، تو براہ  31.3.2022سے  1.4.2021اگر درخواست گزار 
 ۔ناقابل اطالق حیثیت کو حذف کریںلگائیں اور “”خانے میں  اگلےسے ( B)اور جز  کریںعمل 

پہلے سے  یسے کاغذ پر مبن SFO یںسال م یمیوہ اگلے تعل یںلگاتے ہ یںنہ ”“ یںدرخواست دہندگان جو باکس م
پہلے  SFO یے،سہولت کے ل یدرخواست جمع کرانے ک یکٹرانکگے۔ ال یںکر یںطبع شدہ درخواست فارم وصول نہ

کرے گا اور متعلقہ  یکوڈ جار سائیر یکا یےدرخواست فارم آن الئن حاصل کرنے کے ل یکٹرانکسے پُر شدہ ال
 سے متعلقہ معلومات فراہم کرے گا۔ 2023وسط مارچ  یبا  مناسبت سے تقر یک یجزن کو بدرخواست دہندگا

نہیں ہے، ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  گر درخواست گزارا
کے مطابق دیگر  1.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمتو براہ 

 دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں۔ تیشناخ
کرم خانہ میں دکھائے ہوئے راہ ب

کارڈ نمبر  HKIDنمونے کی طرح 
 کو پُر کیجئے۔

1
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 / تصرف یفراہم یک يٹاڈ ذاتی

 درخواست  SFO کريں۔ فراہم دستاويزاتمعاون  رتمام او کريں مکمل ساته کے سچائی اور مکمل طور پر کو فارم درخواست وه کہ ہے داری ذمہ کی دہندگان درخواست 10.1

کافی معلومات / حقائق کی غلط بيانی / غلط اور گمراه  نا ۔کرے گای جانچ کے درجے ک اورامداد اہليتاس حوالے سے  پر بنياد کی معلومات کرده فراہم ذريعہ کے دہندگان
مانہ کاروائی پر بهی  مجرحتٰی کہ  کن معلومات کی فراہمی سے درخواست کی کارروائی موخر ہوجائے گی، درخواست کو مزيد کارروائی کے ليے نااہل کرديا جائے گا يا

 ۔منتج ہو سکتا ہے

استعمال کريں  EDB اور SFOمعلومات کو کرده فراہم پر درخواست کی معلومات اضافی بهی کسیکی طرف  SFOاور ڈيٹا ذاتی کرده فراہم ميں درخواست 10.2
 کے ايجنٹس، سکولز / متعلقہ ادارے اور متعلقہ حکومتی بيوروز / شعبہ جات پر درج ذيل مقاصد کے ليے منکشف کيا جائے گا: EDB  /SFOگے اور اسے 

 
 )i ( اطالع کی کےنتائج اوردرخواست ںوسرگرمي سےمتعلق پرکه جانچ اورجوابی پر کاروائی درخواست کےتحت سکيموںا ديگئی ميں ذيل - 

 (Grant-KG)گرانٹ  ےياسکول سے متعلق اخراجات کے ل ےيکنڈر گارٹن طلباء کے ل-

 (KCFRS)   يمسکا یرعائت یک سيف نٹريس ئريکنڈر گارٹن اور چائلڈ ک-

 (STAS)  يماسکبک معاونت  کسٹيٹ سکولا-

  (EFRS)  يمسکا یچهوٹ ک يںم يسف امتحانی-

 (STSS)  يمسکا یطالب علم سفر سبسڈ-

 (SIA)  يمسکا یسبسڈ يےل کے چارجز یرسائ يٹن انٹر-

 (DYJFR)  یگيادائ یک سيف جن يی ڈپلوما-

 [FR(FAEAEC)]  )مياسک معاونت یاتيمال لئے کے کورسز یميتعل بالغ والے ہونے کو شام شده نامزد( یگيادائ یک سيف-

 (TSFS)  فنڈ شده پروگرامز یــ عوام يمسکا یسٹوڈنٹ مالا ٹرشری-

 (NLSFT)   يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ - ينزم- نان يےطلباء کے ل یٹرشر یوقت کل-

 (FASP)   يمسکااعانت  یمال يےطلباء کے ل يکنڈریس پوسٹ-

 (NLSPS)  يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ - ينزم- نان يےطلباء کے ل يکنڈریس پوسٹ-

 (ENLS)   يمسکاقرضہ  يسٹڈٹ-ينزم-شده نان توسيع-

 (CEF)  فنڈ يمتعل جاری -

درخواست کے نتيجے، بشمول اعانتی سطح، سبسڈی کی رقم اور اعانت کی  امدادی SFO کہ ہے کرتاپر رضامندی ظاہر  بات اس دہنده درخواست
 ادائيگی کی تاريخ سے سکولز / اداروں کو مطلع کر سکتا ہے؛

 )ii ( باال  درجکے ليے  توثيق کی درخواست)i( جو کہ  سرگرمياں سے متعلقہ زکيمسا ميں مندرجSFO علقہ حکومتی بيوروز / محکموں اور تاور ديگر م
رکه کر ديکهی جائيں جو کہ طالب علم کی مالياتی معاونت سے متعلق ہوں جو کہ درخواست دہنده / سامنے سکولز / ان متعلقہ اداروں کے ڈيٹا بيس کے 

درخواست دہنده کے کنبہ کے ارکان کی جانب سے معاونت کے حصول سے متعلق ہوں تاکہ ڈبل سبسڈيز سے بچا جا سکے، دهوکہ دہی کی شناخت ہو 
يوں) يا ديگر بقيہ رقم کی شناخت ہو سکے / کسی آنے والی ادائيگي/ زائد المدت واجب ادائيگی( ) کو واپس ليا جا سکےادائيگی( ائد ادائيگیزسکے، 

 ؛الگت کو جانچا جا سکے، اور ديگر متعلقہ امور

 )iii (  ی ک (جہاں الگو ہو) ڈيٹا کے ذاتی گزار درخواستطالب علمEDB  وں کی جانچ جو کہ مندرج باال سرگرمي متعلق سے مالپکے ڈيٹا بيس کے ساته
کے طالب علم  SFOچيکنگ کے ليے ہو، تاکہ  - کی طرف سے ديگر مالياتی معاونت کی پراسسينگ اور کاؤنٹر SFOسے متعلقہ ہو اور  )i(فہرست 

 سکيم ميں اہليت کی تصديق کی جا سکے؛اسے متعلقہ ريکارڈز کی توثيق / اپ ڈيٹ کيا جا سکے اور انفرادی 

 )iv ( ی ک ڈيٹا ذاتی کے ممبروں کے کنبہ کے گزار درخواست اور ارگز درخواستSFO  سرگرمياں متعلق سے مالپ ساته کے بيس ڈيٹا کےکے ڈيٹا بيس 

کے ذريعے ديگر طلباء مالياتی  SFOچيکنگ اور  - ميں درخواست کی پراسيسنگ اور کاؤنٹر (i)سکيمز کے تحت اوپر اجو کہ درج ذيل مندرج 
 معاونت کی فراہمی سے متعلق ہوں تاکہ ڈبل سبسڈيز سے بچاؤ کيا جا سکے (اس صورت ميں کہ درخواست گزار کا کنبہ متعلقہ جانچ پرکه مدت کے

 اپس ليا جا سکے؛وں) کو وادائيگيوصول کر رہا ہو) اور تاکہ ان سے زائد ادائيگی( CSSAوصول کر رہا ہوں يا اس وقت  CSSAدوران 

 )v ( ؛ا انتظام اور بندوبست اور قرضوں کی دوباره ادائيگیک (س) اکاؤنٹ قرضہ 

 )vi ( اور کےمقاصد؛ شماراورتحقيق و اعداد 

 )vii ( چيکنگ /  - کی پراسيسنگ اور کاؤنٹر ںدرخواستوSFO ،EDB ،HKEAA متعلقہ حکومتی محکموں / اداروں اور سکولز / متعلقہ اداروں کے ،
 مالياتی معاونت کی فراہمی کے ليے ضرورت مند طلباء کا انتخاب۔تحت ديگر طلباء 

 سکتا جا کيا پر منکشف اداروں / اسکولوں متعلقہ اور تنظيموں / محکموں / زبيورو سرکاریو ک ڈيٹا ذاتی کے ارکان کے کنبہ ےمرد / خاتون ک اس اور گزار درخواست 10.3

اف کےانکش اسطرح جہاں يا ؛ہو ظاہر کی رضامندی پر انکشاف کے طرح نےاس دہنده درخواست جہاں يا وہ ليے کے مقاصد کرده بيان ميں 10.2 پيراگراف باال جو ہے
 کا اختيار ہو يا يہ قانون کا تقاضا ہو۔

سکولز / متعلقہ اداروں، ديگر حکومتی محکموں اور اداروں، بشمول درخواست کے آجران اور اس مرد / خاتون ا کے دہندگان درخواست SFO ،تو ہو ضروری اگر 10.4
کسی بهی طرح کی غلط بيانی اور حقائق کو چهپانے کے  ۔سکے کر توثيق کی معلومات گئی کی فراہم ميں درخواستکے خاندان کے ارکان سے رابطہ کرے گا، تاکہ 

 ہم کرده مکمل اعانت کی واپسی اور ممکنہ طور پر قانونی چاره جوئی پر منتج ہو گی۔فرانتيجے ميں نااہلی، 

 کامياب کچه سے ذرائع ديگر يادوره  هريلوگ SFO، پر طور کے اقدام کے کرنے تصديق کی ُکليت اور سچائی کی معلومات کرده فراہم ذريعہ کے دہندگان درخواست 10.5

 اور ہے کرسکتا طلب وضاحت کی ڈيٹا کے درخواست عملہ SFO ،کےدوران توثيق يا دوروں کے گهر چيکنگ کرے گا۔ -ؤنٹرکا درخواست گزاروں کے حوالے کا

 وه کہ ہے ہوتی عائد داری ذمہپر  دہندگان درخواست ۔ے ہيںسکت لے جائزه بهی کا اصل دستاويزات کی دستاويزاتمعاون تمام  وه ہے۔ کا تقاضا کر سکتا معلومات اضافی

توثيق کے عملے سے تعاون کرنا چاہيے۔  SFO ں، اور انہيں اس بابترکهياپنے پاس  تک سال دو کم سے کم کو دستاويزاتمعاون  تمام کے شمار و اعداد کے درخواست
واپسی پر منتج ہو گی کے ليے جان بوجه کر رکاوٹ، حقائق کو چهپانے يا مطلوبہ معلومات فراہم کرنے ميں ناکامی فراہم کرده امداد کی مکمل  عملے SFOکے دوران 

 .ی کرنا پڑ سکتا ہےکا سامنا به مکنہ قانونی چاره جوئی) کے تحت عطا کرده مالياتی اعانت) اور موںسکيماسکيم(اکے زير انتظام تمام مالياتی اعانتی  SFO (بشمول

) کے 486سپيشل ايڈمنسٹريٹو ريجن کے قوانين کے باب ا(ہانگ کانگ  آرڈيننس ا (پرائيويسی)ذاتی ڈيٹ ،تاہم .تمام دستاويزات قابل واپسی نہيں ہيں ےگئ ےجمع کرائ 610.

مرد / خاتون کرے حاصل رسائی تک ڈيٹا کرده فراہم وه کہ ہے حاصل حق کو دہندگان درخواستکے تحت،  6 اصول کے 1 شيڈول کے اور 22 اور 18سيکشنز
 یاس طرح ک ۔ کی شرط پر حاصل کر سکتا يا سکتی ادائيگی کی معاوضوں انتظامی درکار بهی نقول کی ڈيٹا اپنےذاتیمرد / خاتون  وه ۔درستياں کر سکے ميںان

 ۔يےجانا چاہ ياکو مخاطب ک WFSFAA(جنرل)،  يکرٹریس يپارٹمنٹلڈ یدرخواست کے حوالے سے ڈپٹ

 استفسارات
 

  پر کال کريں۔ 2345 2802 ہاٹالئن انکوائری گهنٹہ -24یہمار براه مہربانی ،استفسارات کے ليے متعلق سے جمع اور تکميل کی گهرانہ درخواست فارم 11.1
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 :دستاويزات ميں شامل ہيں ضروری 9.2

 )i ( بشمول منحصر والد نقل یک يزاتدستاو یشناخت یک يندرخواست گزار اور اس مرد / خاتون کے خاندان کے اراک)کہ حصہ  يسا(اگر الگو ہو)) ج ينII 

  )؛1ہے (نوٹ  ياگ يامندرج ک يںم

 )ii ( ) کی موت کا سرٹيفکيٹ۔ اگر درخواست  شريک حياتستاويزات کی نقل يا د سے متعلقہ طالقعليحدگی /  )کے لئے واحد والدين خاندانوںصرف
 درخواست اگر پر دستخط کريں؛ نوٹوضاحتی  اور ديںتحريری طور پر وضاحت براه کرم تو  ،زات فراہم کرنے کے قابل نہيںدستاوي متعلقہدہندگان 

 کہ ہے رکهتا محفوظ پر بنياد اس حق کا کرنے کارروائی پر درخواست SFO ،معذورہے تو سے کرنے فراہم دستاويزات معاون مطلوبہ دہنده

 ؛تصور نہ کيا جائے طرح کی والدين واحد ساته کے دہنده درخواست
 )iii ( ) خاندان کے ( یکاپ یثبوت ک يزیسے متعلق دستاو اخراجات یطب يرناگز لئے کےتک  2022مارچ  31 سے 2021اپريل  1 )ہو اطالقاگر قابل

 ؛ )لئے جو دائمی طور پر بيمار ہيں يا مستقل طور پر معذور ہيںاراکين کے 

 )iv ( نوٹ  بُک کے پہلے صفحے ينکب/  يٹمنٹاسٹ ينکب یبراه مہربان)اور يں؛نقل فراہم کر ی) ک2 

 )v( 1تقاضا کی براه مہربانی ذيل کی فہرست ميں درکار  ۔ثبوت دستاويزی ميں بارے کے آمدنی لکُ  مدت کی کی تک 2022 مارچ 31 سے 2021 اپريل
 مناسبت کے ساته دستاويز جمع کروائيں:

 

 
 

جمع کرانے کی ضرورت (دستاويزات) معاون دستاويز تو، مندرجہ ذيل تقاضوں کو پورا کرتے ہيں (ارکان)کے رکن خانداناگر درخواست دہنده يا  :1نوٹ 
(دستاويزات) دوباره جمع کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کسی بهی نہيں ہے۔ اگر ضروری ہو تو، درخواست دہنده کو اب بهی متعلقہ دستاويز 

 کا فيصلہ حتمی ہو گا۔ SFOتنازعہ کی صورت ميں، 

 )نے ارکاندرخواست دہنده / خاندان کے رکن (SFO  کی مالی امداد کی اسکيم کے تحت کامياب درخواست دی ہے اور مندرجہ باال کامياب
 اور ؛جمع کرائی ہے قلنکارڈ کی ايک  HKIDدرخواست ميں اپنے 

 HKID کارڈ پر ذاتی تفصيالت ميں کوئی تبديلی نہيں ہے۔ 
اگر درخواست دہنده درج ذيل تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اسے معاون دستاويز جمع کرانے کی ضرورت نہيں ہے۔ اگر ضروری ہو تو، درخواست  :2نوٹ 

 کا فيصلہ حتمی ہو گا۔ SFOورت پڑ سکتی ہے۔ کسی بهی تنازعہ کی صورت ميں، دہنده کو اب بهی متعلقہ دستاويز دوباره جمع کرانے کی ضر

  درخواست دہنده نےSFO اس کے بينک اکاؤنٹ ميں مرد/خاتون کو  کی مالی اعانت کی اسکيم کے تحت ايک کامياب درخواست دی ہے اور اس
نے مذکوره کامياب درخواست ميں بينک اکاؤنٹ کے ثبوت کی  ہے جبکہ درخواست دہنده ی گئیتقسيم ککی رقم گرانٹ اور/يا قرض کی ادائيگی 

 اور ؛ايک نقل جمع کرائی ہے

  جس ميںتعليمی سال کے ليے درخواست ميں وہی بينک اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے (يعنی اوپر واال بينک اکاؤنٹ  23/2022درخواست دہنده 

 ۔کی رقم ادا کی گئی ہو)گرانٹ اور/يا قرض 

  

  س ڈيمانڈ نوٹ؛ اگر دستياب نہيںان لينڈ ريونيو ڈيپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کرده ٹيک (1) تنخواه دار مالزم

  ؛ اگر دستياب نہيںیواپس یاجرت اور پنشن فارم ک یآجر ک (2)

 نہيں  ؛ اگر دستيابگوشوارهتنخواه  (3)

 بشمول( ۔ کا ريکارڈ وغيره لين دينبينک  لےوا، وغيره کی ادائيگی دکهانے االؤنستنخواه،  (4)

 اندراجرنگ اور تبصروں کے ساته  کرمبراه ( )صفحہ جو بينک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکهاتا ہے

ضروری  رمک براه ساتهکے لئے، ان کے  بهی اندراجکسی  عالوهکو اجاگر کريں۔ آمدنی کے 
آپ کے خاندان کی آمدنی کےحساب کتاب ميں رقم کو  SFO گرتبصرے پيش کريں، بصورت دي

  ؛ اگر دستياب نہيں )شامل کر سکتا ہے 

)يکهيںدI(نمونہ ، وغيره۔ٹيفکيسرٹانکمآجر کی طرف سے تصديق کرده (5)

 چالنے واالڈرائيور يا کاروبار  آزاد پيشہ

واال  يتملکانفرادی بشمول (شخص 
/ لميٹڈ  شراکت دارانہ کاروبار/کاروبار

 )کمپنی

دستياب اگر ؛ شده منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ يقتصد يعےمصدقہ پبلک اکاؤنٹنٹ کے ذر يکا )1(
 نہيں 

 اور )يکهيںد  III & II(نمونہ  اور نقصان کا اکاؤنٹ  منافعاپنی طرف سے تيار کيا گيا  )2(

 )ہو القاگر قابل اط( نوٹذاتی تشخيص  )3(

جو  آزاد پيشہ شخصيا  مالزمدار تنخواه
کوئی بهی آمدنی کے ثبوت پيش نہيں کر 

 سکتا ہے

جس  سکيںفراہم کر يمتقس یک یآمدن کرده يارت سے خودتاکہ  يںکر يرویپ یک IV براه کرم نمونہ 
 يوںک کا ثبوت آمدنیکہ بهی بيان کريں  يہاور  ںہو تيالتفص یک یماہانہ آمدن کی ال بهرس یآپ ک يںم

ان فيصلہ کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے کہ وه ان درخواست دہندگيہ  (SFO ۔جاسکتا ياک يشپ يںنہ
 )ے کا جواز فراہم نہيں کر سکتےيا نہيں، جو آمدنی کا ثبوت مہيا نہ کرن ےکردرخواست کو قبول کی 

 ی کا معاہده ؛ اگر دستياب نہيں کرايہ دار )1( شخص واالکرايہ کی آمدنی 

صفحہ جو بينک اکاؤنٹ  بشمول(کرايہ کی آمدنی کا ريکارڈ دکهانے والی بينک ٹرانزيکشن  )2(
کو اجاگر کريں۔ آمدنی  تبصروں کے ساته اندراج رنگ اور کرمبراه ( )ہولڈر کا نام دکهاتا ہے

ضروری تبصرے پيش کريں،  براه کرمساته کے لئے، ان کے  کسی بهی اندراج عالوهکے 
 ۔)دان کی آمدنی کے حساب کتاب ميں رقم کو شامل کر سکتا ہےخان SFO بصورت ديگر

 

 درخواست دہندہ کا بینک اکاؤنٹ معاونت کی ادائیگی کے لئے VI  حصہ .6
ً  اکاؤنٹ(  )فراہم کریں، بینک بک کے پہلے صفحے کی کاپی گوشوارہبینک  کرمدرخواست گزار کے نام پر ہونا چاہیے اور براہ  الزما

طالب علم سفر ، بک معاونت کسٹیٹ سکولا، گرانٹ ےیاسکول سے متعلق اخراجات کے ل ےیکنڈر گارٹن طلباء کے لخود کار ادائیگی کے  SFO جیسا کہ 6.1
بالغ تعلیمی کورسز  کو ہونے والے شام شدہ )نامزد، ڈپلوما یی جن فیس کی ادائیگی اور فیس کی ادائیگی یسبسڈ ےیچارجز کے ل یرسائ ٹیانٹر ن، یسبسڈ

درست بینک نام اور بینک اکاؤنٹ نمبر فراہم  کےکر منسلکجاری کرے گا، درخواست گزار کو متعلقہ دستاویز کی ایک نقل  (اسکیم معاونتکے لئے مالیاتی 
کی رقم میں نقصان / کسی بھی غلطی، جس کا ارتکاب درخواست گزار  معاونتادائیگی کی وصولی میں تاخیر /  SFO نوٹ فرمائیں کہ کرم۔ براہ ہےکرنا 

سے بینک کوڈ اور / یا اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے میں کیا جاتا ہے، کے سبب پیدا ہونیوالے کسی بھی اضافی بینک چارجز کے لئے کوئی ذمہ جیکی جانب سے 
 ۔لے گاداری نہیں 

کارڈ اکاؤنٹ،  یڈٹجوائنٹ اکاؤنٹ، کرحال ہی میں ہونا چاہئے( اس کا استعمال )۔ چاہئےر درست اکاؤنٹ ہونا درخواست گزار کے نام پ محضینک اکاؤنٹ کو  2.6
 ۔یںہ یںاکاؤنٹ قابِل قبول نہ ینکاکاؤنٹ اور ورچوئل ب یاکاؤنٹ، فارن کرنس یپازٹقرض کا اکاؤنٹ، فکسڈ ڈ

 کا نہیں ہوتا ہے۔ ائدہندسوں سے ز 15اکاؤنٹ نمبر، بشمول بینک کوڈ، عام طور پر  6.3

 :کریں کوپُر مندرجہ ذیل مثال کے حوالے سے درست بینک اکاؤنٹ کی معلومات کرمبراہ  6.4
 
 
 
 
 

 استفسارات کے لئے، درخواست گزار معاونت کے لئے متعلقہ بینک سے رجوع کر سکتا ہے۔ سے متعلقبینک کوڈ"  ' 6.5

کو جتنا جلد  SFO کرم، تو براہ پیش آتی ہےاگر درخواست گزار کو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد بینک اکاؤنٹ نمبر کو تبدیل کرنے کی ضرورت  6.6
کریں تاکہ دستاویزات کے ساتھ تبدیلی کے بارے میں تحریری طور پر مطلع  والے متعلقہممکن ہو، بینک اکاؤنٹ کے حامل اور اکاؤنٹ نمبر کو ظاہر کرنے 

 مالیاتی معاونت کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر سے بچا جا سکے۔

 معلومات سے متعلق اضافیدرخواست گزار  VII حصہ .7
 

 

 

 
 
 
 
        
 اعالمیہ VIII حصہ .8

ہیا کردہ جگہ پر اور درخواست فارم میں م ہے پڑھنا دھیان سے کو را گراف( کو پیق ہےاطاالاگر قابل )درخواست گزار اور اس کا / کی شریک حیات   8.1
 ۔ہےدستخط کرنا 

 دستاویزات کی جمع آوری  معاون اور درخواست

9.1 (i)  اطالق قابل پر درخواستوں ےیل کے معاونت یمال یک طلباء یکنڈریس اور یپرائمر 

 استعمال کا لفافے پُر کرنے کے بعد، براہ مہربانی پتہ شدہ فراہم کردہ و" کمزیمعاونت اسک یاتیعلم مال درخواست فارم برائے طالب گھرانہمبنی بر کاغذ "
 ڈاک مطلوبہ براہ مہربانی کروائیں۔ جمع کو SFO کے ساتھ نقل کی دستاویزات معاون متعلقہ ڈاک بذریعہ کو یا اس سے قبل  2202 مئی 31 ،کے کر

 پر درخواست SFO   ہو سکتی ہے، جس معاملے میں  فراہمی عدم کی فارم درخواست ے عدم موجودگی کے باعثک ڈاک مطلوبہ کریں۔ چسپا ٹکٹ
 بچ سے ترسیل ناکام / غلطتاکہ  کو پتہ شدہ لفافے کی پُشت پر اپنا خط و کتابت کا پتہ تحریر کرنا چاہیے دہندگان درخواست گا۔ سکے کر نہیں کارروائی

 سکیں۔

(ii) ہے اطالق قابل پر درخواستوں ےیل کے معاونت یمال ےیل کے طلباء یپرائمر یپر 

سال  یمیکے تعل 32/2202 چاہئے ناارسال کر کو SFOکو"مزیمعاونت اسک یاتیعلم مال درخواست فارم برائے طالب گھرانہدرخواست گزاروں کو "
وہ مہینہ ہو گا جس میں درخواست  مہینہ فیس معافی کا مؤثر۔ ہوپہلے  یکے بعد، جو به 3202اگست  15 یامکمل ہونے سے پہلے  یمتعل یک جماعت یںم

درخواست دہندگان کو کنڈر گارٹن/بچوں کی دیکھ بھال کے  ہ، یا وہ مہینہ ہو گا جس میں طلبکرایا جائے گافارم درخواست دہندگان کی جانب سے جمع 
 بھی بعد میں ہو۔، ان میں سے جو ئے گامراکز میں داخل کیا جا

 

خاندانی اراکین کے بارے میں دیگر خاص خاندانی  کرموصولی کے سلسلے میں براہ  رسید کی کی CSSA اس حصے میں
 .معلومات یا تفصیالت فراہم کریں۔ بصورت دیگر، اس حصہ کو خالی چھوڑ دیں

ں )مثالً  بے روزگاری یا ہی رہی ہو رونما تبدیلیاں خواہ خاطر میں تفصیالت کی کنبہ کے دہندہ درخواست بعد کے مدت کیجانچ پرکھ اگر
دستاویزات کی نقل کے  معاونمیں  (3)کے آئٹم  VIIجزو  اہ مہربانی( تو، بروغیرہ کمی خواہ خاطر میں آمدنی کیکنبے کے کسی رکن 

 ۔ساتھ متعلقہ معلومات فراہم کریں۔
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 آفس اتیطلبہ مال
 یجنسیمعاونت ا یمال یکام کرنے واال خاندان اور طلبہ ک

 واپسی و تکمیل کی فارم گهرانہ درخواست طریقہ برائے نوٹ
 انتباہ

والے تعاون کی مناسب سطح کے  ےجاناور نوازے  معاونتمالی کو درخواست گزار کی  اعداد و شمار درخواست میں ذاتی
فائدہ حاصل کرنا جرم ہے۔  یقانون یر/ غ یدادسے جائ یدھوکہ دہلئے اہلیت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ 

کے  210پر چوری آرڈیننس، باب  جانے ئےاور اعتراف جرم ک جرم کا مرتکب ہوگا ،جو ایسا کرے گاکوئی بهی شخص 
 سال کی قید کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ 10زیادہ سے زیادہ  تحت 

 
م ہ وٹ ا  سن

.I معلومات عام
 ں ان نوٹس میں بیان کردہ ہدایات کے مطابق حصو اور گھرانہ درخواست فارمر او پُرکریں پر طور واضحسے  سیاہی نیلی یا کوسیاہ فارم براہ مہربانیI  تاVIII کو 

 ۔مکمل کریں

.II ن و ا ع ت م ا ز ی و ا ت س ت د ا ک ن ر  پ ے  ن ا ج ے  ی ک ل  خ ا د ے  ک
  نجمع آوری کے لیے درکار و ا ع الحاقی دستاویزات برائے علیحدگی / طالق )واحد والدین کنبوں کے لیے(،  ،دستاویزات شناختیکی نقل )مثالً  دستاویزات  م

درخواست سے رجوع کریں۔  براہ مہربانی نوٹ کریں کہ  9.2پر دستاویزی ثبوت، وغیرہ(، براہ مہربانی تفصیالت کے لیے اس نوٹس کے پیراگراف  یساالنہ آمدن
ن درکاردہندگان کو  و ا ع  ۔ادرخواست پر کارروائی نہیں کرسکے گ(( SFO) آفس اتیطلبہ مال ؛ بصورت دیگرہےدستاویزات فراہم کرنا ضروری  م

 نجو کہ " کریں پرعمل ہدایات مہربانی برائے و ا ع  ارکانکے ےاورکنب دہندگان رخواستپر ہیں اور د ]SFO 108[ "ور شیٹکے لیے کستاویزات د م
 نقول کی دستاویزات دیگر متعلقہ ساتھ کے درخواستین( )اگر الگو ہو( کے دعٰوی کو والد) )بشمول انحصاری والد ولنق کی دستاویزات شناخت کی
 کروائیں۔ جمع ہمراہ کے

 تکمیل کی گهرانہ درخواست فارم
 درخواست گزار کے کوائف  I حصہ .1

 شدہ کے تحت تسلیم 13کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ  )جیساسرپرست  یا ینوالد درخواست دہندگان طلباء کےدہندگان کا  تدرخواس (
  (ہے یہونا ضرور ہے(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
  

پتہ فراہم کرے۔ بصورت  مطابقت واال درستکو چاہئے کہ درخواست گزار 
تحریری طور پر درخواست گزار سے   (SFO) مالیات آفس طلبہدیگر، 

صرف درخواست جمع ل نہیں ہو گا۔ اگر درخواست گزاررابطہ کرنے کے قاب
براہ  کرانے کے بعد ہی رہائش گاہ کی جگہ کی تصدیق کر سکتا ہے، تو

 یسے ہیکریں ج فراہمتحریری طور پر  پتہ نئے مطابقت واالکو   SFOکرم
تو مستقبل کی  ،گزار ہانگ کانگ میں مقیم نہیں ہےدستیاب ہو۔ اگر درخواست 

 کرے پتہ فراہم مطابقت شدہ ہانگ کانگ کاکرم کے لئے براہ خط و کتابت 

 کے دوران 31.3.2022سے  1.4.2021کرم راہ ب
اگر ازدواجی حیثیت کے حوالے سے پُر کریں۔ 

( کے Aدرخواست گزار "شادی شدہ" ہے تو، جز )
لگائیں اور  ”“ساتھ دیئے گئے خانے میں 

میں شریک حیات کے  IIدرخواست فارم کے حصہ 
 بارے میں معلومات فراہم کریں۔

استعمال  کا بڑے حروف کرمراہ ب
؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کر کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ کے  نام خاندانی

 چھوڑیں۔ درمیان ایک خالی جگہ
چھوڑیں۔

SFO   ایس ایم ایس کے ذریعے درخواستوں کی وصولی اور متعلقہ ادائیگی کی معلومات کو
درخواست گزار  کرمجاری کرنے میں سہولت کے لئے، براہ  رسیدکی  (ق ہواگر قابل اطال)

 کریں۔  پُرکا ہانگ کانگ کا موبائل نمبر 

درج ذیل مثال پر  کرمکے دوران واحد والدین ہے، تو براہ  31.3.2022سے  1.4.2021اگر درخواست گزار 
 ۔ناقابل اطالق حیثیت کو حذف کریںلگائیں اور “”خانے میں  اگلےسے ( B)اور جز  کریںعمل 

پہلے سے  یسے کاغذ پر مبن SFO یںسال م یمیوہ اگلے تعل یںلگاتے ہ یںنہ ”“ یںدرخواست دہندگان جو باکس م
پہلے  SFO یے،سہولت کے ل یدرخواست جمع کرانے ک یکٹرانکگے۔ ال یںکر یںطبع شدہ درخواست فارم وصول نہ

کرے گا اور متعلقہ  یکوڈ جار سائیر یکا یےدرخواست فارم آن الئن حاصل کرنے کے ل یکٹرانکسے پُر شدہ ال
 سے متعلقہ معلومات فراہم کرے گا۔ 2023وسط مارچ  یبا  مناسبت سے تقر یک یجزن کو بدرخواست دہندگا

نہیں ہے، ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  گر درخواست گزارا
کے مطابق دیگر  1.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمتو براہ 

 دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں۔ تیشناخ
کرم خانہ میں دکھائے ہوئے راہ ب

کارڈ نمبر  HKIDنمونے کی طرح 
 کو پُر کیجئے۔

1
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