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“แบบฟอร์ มใบสมัครของครัวเรื อนโครงการความช่วยเหลือด้ านการเงินสาหรับนักเรี ยน”

เป็ นแบบฟอร์ มการสมัครสาหรับครอบครัวเพื่อ

อานวย ความสะดวกให้ แก่ครอบครัวที่มีบตุ รที่ศกึ ษาอยูใ่ นโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรื อโรงเรี ยนอนุบาล / ศูนย์ดแู ลเด็กเล็กใน
การสมัครขอรับการช่วยเหลือด้ านการเงินสาหรับนักเรียน
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิ์
(i)

ผู้สมัครจะต้ องผ่านการตรวจสอบรายได้ และทรัพย์สินรวมทังต้
้ องเป็ นบิดามารดา

หรื อผู้ปกครอง

(ตามกาหนดภายใต้ กฎหมายการ

ปกครองผู้เยาว์หมวด 13) ของนักเรี ยนผู้สมัคร มิฉะนัน้ ผู้สมัครจะต้ องอธิบายในรายละเอียดพร้ อมแสดงหลักฐานยืนยันถึงสาเหตุที่
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามแบบฟอร์ มการสมัครได้
(ii)

นักเรี ยนผู้สมัครจะต้ องไม่แต่งงานกับชาวฮ่องกง

มีสิทธิ ในที่พกั อาศัย

สิทธิ ในที่ดินหรื อได้ รับอนุญาตอย่างถูกต้ องให้ อยู่ได้ โดย

ปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ในการพักอาศัย (นอกเหนือจากข้ อจากัดในการพักอาศัย) ในฮ่องกง ทังนี
้ ้ นักเรี ยนผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว
ใบอนุญาตเข้ าออก วีซา่ นักเรี ยนเท่านัน้ หรื อผู้ที่อยูใ่ นความอุปการะของผู้ถือวีซา่ นักเรี ยน / วีซา่ นักท่องเที่ยว จะไม่มีสทิ ธิ์ทจี่ ะสมัคร
ขอรับการช่วยเหลือทางการเงินสาหรับนักเรี ยน
(iii)

สาหรับนักเรี ยนผู้สมัครที่จะเข้ าเรียนในสถานรับเลี ้ยงเด็ก ชันอนุ
้ บาลต้ นและอนุบาลปลายในโรงเรียนอนุบาล (K1 ถึง K3) จะต้ อง

 มีอายุอย่างน้ อย 2 ปี 8 เดือน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2019 (คือเกิดวันที่หรื อก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2016) และ


เข้ าเรี ยนในสถานรับเลี ้ยงเด็ก ชันอนุ
้ บาลต้ นและอนุบาลปลาย (K1 ถึง K3) ในโรงเรี ยนอนุบาลที่ขึ ้นทะเบียนกับสานักงานการศึกษา (EDB)
โดยที่โรงเรี ยนอนุบาลนันจะต้
้ องเป็ นโรงเรี ยนที่ไม่แสวงหากาไร เปิ ดสอนหลักสูตรท้ องถิ่นภายใต้ แผนการศึกษาในระดับอนุบาล

(iv) สาหรับนักเรี ยนผู้สมัครที่เข้ าเรี ยนในศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก (กลุม่ อายุ 0-2 ขวบ) และศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก (กลุม่ อายุ 2-3 ขวบ) จะต้ อง
 ได้ รับบริ การดูแลตลอดทังวั
้ นในศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก

(สถานรับเลี ้ยงเด็กตอนกลางวันหรื อเด็กกลุม่ อายุเทียบเท่าเด็กในศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก

ร่วมโรงเรี ยนอุบาล) ที่ขึ ้นทะเบียนกับ EDB / กรมสวัสดิการสังคม (SWD) และ
 ผ่านการตรวจสอบรายได้ และทรัพย์สิน และการทดสอบ “ความต้ องการทางสังคม” ภายในระยะเวลาการประเมินเดียวกันเพื่อให้ มี
คุณสมบัติพร้ อมสาหรับรับการลดหย่อนค่าเล่าเรี ยน และ
(v)

โรงเรี ยนที่นกั เรียนผู้สมัครเข้ าเรี ยนอยูน่ นจะต้
ั ้ องอยูใ่ นประเภทที่กาหนดตามแผนโครงการดังต่อไปนี ้

โครงการช่ วยเหลือด้ านการเงิน


โครงการลดหย่ อนค่ าเล่ าเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ เด็กเล็ก

ให้ ความช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ

(KCFR)

ด้ านการเงินในรูปแบบของการลดหย่อนค่าเล่าเรี ยนบุตรที่เรียนในสถานรับเลี ้ยงเด็ก

อนุบาลต้ นและอนุบาลปลายในโรงเรี ยน

อนุบาล

ซึง่ ไม่แสวงหากาไรในท้ องถิ่นภายใต้ แผนการศึกษาระดับอนุบาล และ/หรื อได้ รับบริ การดูแลตลอดทังวั
้ นในศูนย์ดแู ลเด็กเล็กต่าง ๆ


ทุนช่ วยเหลือค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาสาหรับนักเรียนอนุบาล

(Grant-KG)

ให้ ทนุ ช่วยเหลือเพิ่มเติมสาหรับนักเรี ยน

อนุบาลที่ขาดแคลนซึง่ ผ่านการตรวจสอบทรัพย์สนิ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การได้ รับสิทธิ์ในโครงการ

KCFR

เพื่อนาไปใช้

สาหรับค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการศึกษาที่เกิดขึ ้นจากการศึกษาในระดับอนุบาลของนักเรี ยนภายใต้ แผนการศึกษาระดับอนุบาล
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โครงการความช่ วยเหลือด้ านตาราเรี ยน (TA) ให้ ความช่วยเหลือแก่นกั เรี ยนที่ขาดแคลนซึ่งศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 / มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนอุดหนุนเงินช่วยเหลือของรัฐบาล และโรงเรี ยนในท้ องถิ่นต่าง ๆ ภายใต้ โครงการเงิน
ช่วยเหลือโดยตรง เพื่อให้ ครอบคลุมค่าใช้ จา่ ยด้ านตาราเรี ยนที่จาเป็ น รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาอื่น ๆ
 โครงการเงินช่ วยเหลือค่ าเดินทางสาหรับนักเรียน (STS) ให้ ความช่วยเหลือเงินค่าเดินทางสาหรับนักเรี ยน ที่ขาดแคลน ซึง่ กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษาอย่างเป็ นทางการ หรื อศึกษาในหลักสูตร ภาคกลางวันแบบเต็มเวลาไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่เป็ นที่ยอมรับ ซึ่งเดินทางจากโรงเรี ยนโดยใช้ เวลาเกินกว่า 10 นาทีและเดินทางไปโรงเรี ยนโดยรถ
สาธารณะ
 โครงการเงินช่ วยเหลือค่ าอินเทอร์ เน็ต (SIA) ให้ เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ขาดแคลนซึง่ มีนกั เรี ยนที่กาลัง ศึกษาแบบเต็มเวลา ใน
ระดับประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา หรื อเป็ นนักศึกษาเต็มเวลาทีเ่ รี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง Yi Jin (DYJ) (รู้จกั กันในนาม Yi Jin
Diploma (YJD) ก่อนปี 2016) หรื อเทียบเท่าในหลักสูตรต่าง ๆ ของสภาการฝึ กอบรมอาชีวศึกษา (VTC) สาหรับเป็ นค่าใช้ จ่ายด้ าน
อินเทอร์ เน็ตในการเรี ยนผ่านสือ่ e-learning ที่บ้านสาหรับบุตร ครอบครัวที่มีสทิ ธิ์ จะได้ รับเงินช่วยเหลือในอัตราคงทีเ่ ป็ นรายครัวเรื อน


โดยไม่ คานึงว่ าในครอบครั วจะมีจานวนบุตรกี่คน

ขัน้ ตอนการสมัคร หากครอบครัวใดมีความประสงค์จะสมัครขอรั บการช่วยเหลือด้ านการเงิ นสาหรั บนักเรี ยนในปี การศึกษา 2019/20
กรุณากรอกแบบฟอร์ มใบสมัคร (SFO 106B หรื อ SFO 7B) ตามหมายเหตุคาแนะนาเกี่ยวกับแบบฟอร์ ม ใบสมัครของครัวเรื อน แล้ วส่ง
แบบฟอร์ มใบสมัครที่กรอกเรี ยบร้ อยแล้ วพร้ อมทังเอกสารประกอบอื
้
่น ๆ ที่จาเป็ นมายัง SFO โดยตรงทางไปรษณีย์ ทังนี
้ ้ แต่ละครอบครัว
จะต้ องยื่นใบสมัครเพียงใบเดียวเท่านัน้ การยื่นใบสมัครหลายใบของผู้สมัครคนเดียวกันจะถือเป็ นโมฆะ ขันตอนการสมั
้
คร มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

(i) สาหรับการสมัครขอความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เวลา

ขัน้ ตอน

ภายในหรื อก่อนสิ ้นเดื ผู้สมัครจาเป็ นต้ องส่งใบสมัครทีก่ รอกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วพร้ อมทังแบบฟอร์
้
มเพิ่มเติม (ถ้ ามี) และสาเนาเอกสารประกอบ
อนพฤษภาคม 2019 ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องไปยัง SFO ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้ าซองตามทีอ่ ยูท่ ี่ให้ ไว้
สาหรับผู้สมัครที่ได้ รับการเบิกจ่ ายเงินช่ วยเหลือด้ านตาราเรียนประจาปี 2018/19
สิ ้นเดือนกรกฎาคม / หากผู้สมัครที่ส่งใบสมัครในวันที่หรื อก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2019 ได้ ให้ ข้อมูลที่จาเป็ นทังหมดพร้
้
อมกับเอกสาร
สิงหาคม 2019 ประกอบต่าง ๆ แล้ ว พร้ อมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การให้ สทิ ธิ์และผ่านการตรวจสอบทรัพย์สนิ แล้ ว ทาง SFO จะออก
เงินช่วยเหลือด้ านตาราเรี ยนให้ โดยการจ่ายชาระอัตโนมัติให้ แก่นกั เรี ยนที่มีสิทธิ์ และเงินช่วยเหลือค่าอินเทอร์ เน็ตให้ แก่
ครอบครัวที่มีสทิ ธิ์ประมาณสิ ้นเดือนกรกฎาคม / สิงหาคม 2019
ตังแต่
้ เดือนตุลาคม
2019

สาหรับนักเรี ยนที่ได้ รับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้ านตาราเรี ยนแล้ ว ทาง SFO จะทาการคานวณเงินช่วยเหลือใหม่และ
กาหนดจานวนเงินช่วยเหลือที่ผ้ สู มัครมีสิทธิ์และจ่ายเงินช่วยเหลือจานวนที่เหลือให้ กบั ผู้สมัคร หรื อเรี ยกคืนค่าใช้ จ่าย
ที่เกินจากผู้สมัครเมื่ออัตราการให้ เงินค่าตาราเรียนสาหรับปี การศึกษาใหม่ออกมา (ประมาณเดือนตุลาคม 2019) และ
ได้ มีการตรวจสอบข้ อมูลโรงเรี ยนของนักเรียนผู้สมัครกับฐานข้ อมูลของ EDB แล้ วนับตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2019

สาหรับผู้สมัครที่ยงั ไม่ ได้ รับการเบิกจ่ ายเงินช่ วยเหลือด้ านตาราเรียนประจาปี 2018/19
สิงหาคม 2019

หากผู้สมัครที่สง่ ใบสมัครภายในหรื อก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2019 ได้ ให้ ข้อมูลทีจ่ าเป็ นพร้ อมทังเอกสาร
้
ประกอบทัง้
หมดแล้ ว ทาง SFO จะออก “ใบแจ้ งผล” ใบประกาศรับรองสิทธิ์ของนักเรี ยน (EC) และ “หมายเหตุคาแนะนาการสมัคร
โครงการความช่วยเหลือทางการเงิน” ให้ แก่ผ้ สู มัครที่มีสทิ ธิ์นบั ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2019
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กันยายน 2019

ผู้สมัครที่ได้ รับ EC จะต้ องตรวจสอบข้ อมูลส่วนตัวและโครงการต่าง ๆ ที่เลือกสมัครให้ เรี ยบร้ อยก่อนพิมพ์บน EC โดย
ผู้สมัครจะต้ องส่งคืนใบ EC ฉบับสมบูรณ์ให้ กบั ทางโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนศึกษาอยู่ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเปิ ดเรี ยนหรื อ
ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ออกใบ EC (แล้ วแต่วา่ อันไหนเกิดขึ ้นทีหลัง) เพื่อการดาเนินการ ทังนี
้ ้ โรงเรี ยนจะรับรอง
สถานะและการเข้ าเรี ยนของนักเรี ยนผู้สมัคร จากนันจึ
้ งส่งใบ EC ให้ กบั ทาง SFO ต่อไป

ตุลาคม 2019
เป็ นต้ นไป

หลั ง จากตรวจสอบใบ EC ที่ ส่ ง กลั บ มา ทาง SFO จะดาเนิ น การให้ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ านการเงิ น
โดยการจ่ายชาระอัตโนมัติ ให้ แก่นกั เรี ยนที่ได้ รับการยืนยันสิทธิ์ตามโครงการที่ตนได้ สมัครไป

*สาหรับผู้สมัครที่มีบตุ รสมัครขอรับการช่วยเหลือทางการเงินสาหรับนักเรี ยนก่อนประถมวัยในปี 2019/20 ในคราวเดียวกัน ทาง SFO จะทาการออก ใบแจ้ งผล”
พร้ อมกับ SC ให้ แก่ครอบครัวผู้มีสิทธิ์ สาหรับรายละเอียดโปรดดูในขันตอนการสมั
้
ครสาหรับการสมัครขอความช่วยเหลือทางการเงินแก่นกั เรี ยนก่อนประถมวัย

(ii) สาหรับการสมัครขอรั บการช่ วยเหลือทางการเงินแก่ นักเรี ยนก่ อนประถมวัย
เวลา
ขัน้ ตอน
สา ห รั บ ผู้ ส มั ค ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง ก า ร เ งิ น สา ห รั บ นั ก เ รี ย น ก่ อ น ป ร ะ ถ ม วั ย เ ท่ า นั ้ น
(ไม่ รวมนั ก เรี ย นที่ กาลั ง จะเข้ าเรี ยนระดั บ P1 ในปี การศึ ก ษา 2019/20) ในปี 2018/19
ภายในหรื อก่อนสิ ้นเดือน ผู้สมัครจะต้ องส่งแบบฟอร์ มใบสมัครฉบับสมบูรณ์พร้ อมด้ วยแบบฟอร์ มการประเมิน “ความต้ องการทางสังคม”
มิถนุ ายน 2019
(ถ้ ามี) และสาเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ กบั SFO ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้ าตามที่อยูท่ ี่ให้ ไว้
สิงหาคม 2019 เป็ นต้ นไป ถ้ าผู้สมัครที่สง่ ใบสมัครในวันหรื อก่อนวันที่ 30 มิถนุ ายน 2019 ได้ ให้ ข้อมูลที่จาเป็ นทังหมดพร้
้
อมกับเอกสาร
ประกอบต่า ง ๆ แล้ ว ทาง SFO จะทาการออก “ใบแจ้ งผล” พร้ อมกับ “ใบรั บ รองโรงเรี ย น”(SC)
ให้ แก่ นั ก เรี ยนผู้ สมั ค ร ที่ มี สิ ท ธิ์ ตั ง้ แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2019 เป็ นต้ นไปทั ง้ นี ้ ใบ SC
ที่ เ กี่ ย วข้ องนามาใช้ กั บ นั ก เรี ยนผู้ สมั ค รที่ กาลั ง จะย้ าย เข้ าเรี ยนไปยั ง โรงเรี ยนอื่ น ในปี การศึ ก ษา
2 0 1 9 / 2 0 เ ท่ า นั ้น ซึ่ ง มี ชั ้น เ รี ย น ห รื อ ห้ อ ง เ รี ย น ที่ แ ต ก ต่ า ง ไ ป จ า ก ฉ บั บ ก่ อ น พิ ม พ์
หรื อ ผู้ที่ กาลัง จะสมัค รขอความช่ ว ยเหลือ ด้ า นการเงิ น สาหรั บ นัก เรี ย นก่ อ นประถมวัย เป็ นครั ง้ แรกในกรณี
ดังกล่าว ผู้สมัครจะต้ องส่งใบ SC ให้ กบั โรงเรี ยนที่ตนจะเข้ าศึกษาสาหรับปี 2019/20 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
2019 หรื อภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ออกใบ SC (แล้ วแต่อนั ไหนเกิดขึ ้นทีหลัง ) เพื่อดาเนินการ
สาหรับผู้สมัครที่ยงั ไม่ ได้ รับการเบิกจ่ ายการช่ วยเหลือทางการเงินสาหรับนักเรียนก่ อนประถมวัยในปี 2018/19
กรกฎาคม 2019 เป็ นต้ นไป SFO จะแจก “แบบฟอร์ มใบสมัครของครัวเรื อนโครงการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินสาหรับนักเรี ยน” พร้ อม
กับใบ SC ให้ กบั ผู้สมัครที่สนใจผ่านทางโรงเรี ยนต่าง ๆ และจะรับสมัครตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2019 โดยผู้สมัคร
จะต้ องส่งคืนแบบฟอร์ มใบสมัครฉบับสมบูรณ์ให้ กบั ทาง SFO โดยตรงทางไปรษณีย์โดยเร็ วที่สดุ และส่งใบ SC
ให้ กบั โรงเรี ยนที่จะเข้ าเรี ยนสาหรับปี 2019/20 ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2019 เพื่อดาเนินการต่อไป
หมายเหตุ
(i) ถ้ าปั จจุบันทางครอบครัวได้ รับการช่วยเหลือด้ านสวัสดิการสังคมแบบครอบคลุม (CSSA) โดยมีบุตรที่เรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหรื อโรงเรี ยนอนุบาลและระดับชันอื
้ ่น ๆ ที่ต่ากว่า จะต้ องสมัครโดยตรงกับ SWD เพื่อขอรับการช่วยเหลือด้ านค่าเล่า เรียน
ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าตาราเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยน ค่าพาหนะ ค่าอินเทอร์ เน็ตบ้ าน และอื่น ๆ สาหรับปี การศึกษา 2019/20
โดยไม่จาเป็ นต้ องส่งใบสมัครกับทาง SFO
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(ii) นับ ตัง้ แต่ ปี การศึ ก ษา 2019/20 ผู้ สมัค รอาจเลื อ กส่ง ไปสมัค รทางออนไลน์ ไ ด้ โดยสามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ใบ
สมั ค รแบบ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (SFO 7B(E)) รวมทั ง้ เอกสารการสมั ค รอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง SFO
(https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm) เมื่อผู้สมัครได้ สง่ แบบฟอร์ มการสมัครอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ก็ไม่จาเป็ นต้ องส่ง
แบบฟอร์ มการสมัครในรูปแบบกระดาษให้ กบั SFO อีก
(iii) ภายใต้ สถานการณ์ ปกติ (ยกเว้ นการช่ วยเหลือทางการเงินสาหรับนักเรียนก่ อนประถมวัย) ทาง SFO จะไม่ ยอมรับ
“การสมัครของครัวเรียนโครงการความช่ วยเหลือด้ านการเงินสาหรับนักเรียน” ที่ส่งในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มีนาคม 2020 ทัง้ นี ้
กาหนดสิน้ สุดการรับสมัครสาหรับโครงการความช่ วยเหลือด้ านการเงินแต่ ละโครงการได้ ระบุไว้ ในตารางต่ อไปนี ้
โครงการความช่ วยเหลือ
กาหนดสิน้ สุดการรับสมัคร
ด้ านการเงิน
โครงการลดหย่ อนค่ าเล่ าเรียนโรงเรี ผู้ สมั ค รจะต้ องส่ งแบบฟอร์ มการสมั ค รให้ กั บ SFO ภายในวั น ที่ 15 สิ ง หาคม
ยนอนุบาลและศูนย์ ดูแลเด็กเล็ก 2020 มิ เ ช่ นนั ้ น จะไม่ ได้ รั บ การลดหย่ อนค่ าเล่ าเรี ยนแม้ ว่ าจะผ่ านการ
(KCFR)
ตรวจสอบรายได้ และทรั พ ย์ สิ น และมี คุ ณ สมบั ติ ผ่ านเกณฑ์ การให้ สิ ท ธิ์ ก็ ต าม
ทั ้ ง นี ้ เดื อ น ที่ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ข องก า รลดห ย่ อนค่ า เล่ า เ รี ยน จ ะเ ป็ นเ ดื อ นที่
ผู้ สมั ค รทาการส่ งแบบฟอร์ มการสมั ค ร หรื อ เดื อ นที่ นั ก เรี ย นผู้ สมั ค รได้ รั บ การ
ยอมรั บ ให้ เ ข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นอนุ บ าล / ศู น ย์ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก ขึ น้ กั บ ว่ า สิ่ ง ใดจะ
เกิดขึน้ ทีหลัง
เงินทุนช่ วยเหลือค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง ผู้ สมั ค รจะต้ องส่ งแบบแบบฟอร์ มการสมั ค รให้ กั บ ทาง SFO ภายในวั น ที่
กับการศึกษาสาหรับนักเรียนอนุบาล 15 สิ ง หาคม 2020 มิ เ ช่ น นั ้น จะไม่ ไ ด้ รั บ การเบิ ก จ่ า ยสาหรั บ โครงการ Grant-KG
(Grant-KG)
แม้ ว่าจผู้สมัครจะผ่ านการตรวจสอบรายได้ และทรั พย์ สินและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ก
ารให้ สิทธิ์ก็ตาม
โครงการความช่ วยเหลือด้ านตาราเรียน ผู้สมัครจะต้ องส่ งแบบฟอร์ มการสมัครให้ กับ SFO ในวันหรือก่ อนวันที่ 31 ตุลาคม 2019
(TA)
มิเช่ นนัน้ จะไม่ ได้ รับการช่ วยเหลือด้ านตาราเรียนแม้ ว่าจะผ่ านการตรวจสอบรายได้ และ
ทรัพย์ สินและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ การให้ สทิ ธิ์ก็ตาม
โครงการเงินช่ วยเหลือค่ าเดินทาง สาหรับผู้สมัครที่ส่งแบบฟอร์ มการสมัครในวันที่หรือหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019
สาหรับนักเรียน (STS)
ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้ สิ ท ธิ
การจ่ ายเงิ น ช่ วยเหลื อ ค่ าเดิ น ทางสาหรั บ นั ก เรี ย น (ถ้ ามี ) ให้ กั บ ผู้ สมั ค รที่ ผ่
านการคั ด เลื อ กอาจมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั ้ ง แต่ วั น ที่ ได้ รั บใบสมั ค รหรื อวั น ที่ เข้ า
เรี ย นในโรงเรี ยนของนั ก เรี ย นผู้ สมั ค ร (หรื อ วั น สิ ้น สุ ด โครงการ CSSA
สาหรั บ นักเรียนที่ได้ รับเงินช่ วยเหลือในโครงการ CSSA ก่ อนหน้ านี)้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับ
สภาพการณ์ ของแต่ ละกรณี
โครงการเงินช่ วยเหลือค่ าอินเทอร์ เน็ต สาหรั บผู้ส มัครที่ส่ง แบบฟอร์ มการสมัค รในวัน ที่ห รื อหลังวัน ที่ 1 กุ มภาพันธ์ 2020
(SIA)
อาจมีการจ่ ายเงินช่ วยเหลือโครงการ SIA บางส่ วนให้ กับผู้สมัครที่ผ่านการ คัดเลือก
โ ด ย ที่ ผู้ ส มั ค ร จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ มี
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ การให้ สทิ ธิ์
(iv) SFO จะดาเนินการแจ้ งการได้ รับใบสมัครให้ ทราบโดยการส่ง SMS ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือในฮ่องกงของผู้สมัคร หรื อออก
หนังสือแจ้ ง (สาหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถให้ หมายเลขโทรศัพท์ในฮ่องกงได้ ) หากผู้สมัครไม่ได้ รับการแจ้ งเตือนใด ๆ เกี่ยวกับการได้ รับ
ใบสมัครโดยทาง SMS หรื อหนังสือแจ้ งจากทาง SFO ภายใน 20 วันทาการหลังจากส่งแบบฟอร์ มการสมัคร กรุณาติดต่อสอบถาม
ที่สายด่วนของ SFO เพื่อตรวจสอบว่า SFO ได้ รับใบสมัครของท่านแล้ วหรื อไม่ เพื่อหลีกเลีย่ งการล่าช้ าในการสมัคร อันเนือ่ งจากการ
ส่งมอบที่ไม่ถกู ต้ อง / ไม่สาเร็ จ

การตรวจสอบรายได้ และทรัพย์ สินและระดับความช่ วยเหลือ

(i) SFO จะใช้ กลไก “รายได้ ครอบครัวที่ปรั บแล้ ว ” (AFI) เป็ นการตรวจสอบรายได้ และทรั พย์ สินเพื่อทาการประเมินการให้ สิทธิ์ ของ
ครอบครัวในการขอรับความช่วยเหลือด้ านการเงินสาหรับนักเรี ยนรวมทังระดั
้ บความช่วยเหลือ ดังสูตรต่อไปนี ้

AFI

=

รายได้ ทงหมดต่
ั้
อปี ของครอบครัว
จานวนสมาชิกในครอบครัว + (1)
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(ii) รายได้ ทงหมดต่
ั้
อปี ของครอบครัว ประกอบด้ วยรายได้ ตอ่ ปี ของผู้สมัครและคู่สมรส, 30% ของรายได้ ต่อปี ของบุตรที่ยงั ไม่ได้ แต่งงาน
ซึง่ ยังอาศัยอยูก่ บั ครอบครัว ถ้ ามี และ เงินอุดหนุนจากญาติ / เพื่อน ถ้ ามี
(iii) โดยทัว่ ไป สมาชิกของครอบครัวหมายถึงตัวผู้สมัคร คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่ได้ แต่งงานซึ่งอาศัยอยู่กบั ครอบครัว และผู้ปกครองที่อยู่ใน
ความอุปถัมภ์ของผู้สมัคร หรื อคูส่ มรสของผู้สมัคร
(iv) สาหรับครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 2 ถึง 3 คน “ตัวประกอบ +1” ของตัวหารในสูตร AFI จะเพิ่มขึ ้นเป็ น 2
(v) มาตรฐานการให้ สทิ ธิ์ AFI สาหรับความช่วยเหลือระดับต่าง ๆ ในปี การศึกษา 2019/20 ระบุไว้ ในตารางด้ านล่าง โปรดจาไว้ วา่ AFI ไม่ใช่รายได้ เฉลีย่
ต่อเดือนของครอบครัว
ปี การศึกษา 2019 / 20 ระดับความช่วยเหลือ
กลุม่ AFI (HK$)

0 – 40,240
40,241 – 77,810 #

ทังหมด/เงิ
้
นช่วยเหลือเต็มจานวน (100%) *
ครึ่งหนึง่ / 1/2 ของเงินช่วยเหลือ (50%)
ไม่มีสทิ ธิ์
(การสมัครไม่สาเร็จ)

> 77,810

* เกณฑ์ของ AFI ในการให้ ความช่วยเหลือเต็มจานวนสาหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 3-คน และ 4-คน เป็ นเงิน $48,715 และ $44,818

ตามลาดับ ในปี การศึกษา 2019/20 สาหรับครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 2-คน และครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 3-คน
จะได้ รั บ พิ จ ารณาเป็ นครอบครั ว ที่ มี ส มาชิ ก 3-คน และครอบครั ว ที่ มี ส มาชิ ก 4-คนตามลาดับ ในการกาหนดเกณฑ์ AFI
สาหรับระดับการให้ ความช่วยเหลือเต็มจานวนและการ คานวณ AFI
#
สาหรับการให้ ความช่วยเหลือแก่นกั เรี ยนก่อนประถมวัย ระดับการให้ ความช่วยเหลือจะอยูท่ ี่ 3/4 ของเงินช่วยเหลือ (75%) ถ้ า AFI
อยูร่ ะหว่าง $40,241 และ $49,292 และระดับความช่วยเหลือจะอยูท่ ี่ครึ่งหนึง่ ของเงินช่วยเหลือ (50%) ถ้ า AFI อยูร่ ะหว่าง $49,293 และ
$77,810

การจ่ ายเงินช่ วยเหลือ

สาหรั บการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินสาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทาง SFO จะออกเงินช่วยเหลือ
โดยวิธีการจ่ายอัตโนมัติให้ กบั ผู้สมัครที่มีสทิ ธิ์ (หมายเหตุ: ปกติจานวนเงินช่วยเหลือชัว่ คราวของ TA และ SIA จะจ่ายให้ กบั ผู้สมัคร
ที่มีสทิ ธิ์นบั ตังแต่
้ ปลายเดือนกรกฎาคม / สิงหาคม ในขณะที่ STS จะจ่ายในเดือนตุลาคมเป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ ผู้สมัครรายใหม่จะได้ รับการ
จ่ายเงินช่วยเหลือในเดือนหรื อหลังเดือนตุลาคม
 สาหรับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินสาหรับนักเรี ยนก่อนประถมวัย
ทางการคลังจะจ่ายเงินช่วยเหลือที่ผา่ นการอนุมตั ิแล้ วให้ กบั
โรงเรี ยนอนุบาล / ศูนย์ดแู ลเด็กเล็กที่เกี่ยวข้ องโดยตรง ภายในประมาณ 10 วันทาการ นับแต่วนั ที่ออกใบแจ้ งผลพร้ อมกับจานวนเงิน ช่วยเหลือ
จากนันทางโรงเรี
้
ยนอนุบาล / ศูนย์ดแู ลเด็กเล็กจะได้ จดั สรรการจ่ายชาระให้ กบั ผู้สมัครต่อไป (หมายเหตุ: SFO จะจ่ายเงิน
ช่วยเหลือให้ กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเงินช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
สาหรับนักเรี ยนอนุบาลจะจ่ายผ่านระบบจ่ายอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารของผู้สมัครที่มีสทิ ธิ์โดยจ่ายเป็ นก้ อนนับตังแต่
้ สิ ้นเดือนกันยายน
2019)


การติดต่ อสอบถาม
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับแผนโครงการช่วยเหลือทางการเงินและขันตอนการสมั
้
คร โทร. สายด่วน 24 ชัว่ โมงที่
2802 2345 หากผู้สมัครต้ องการสอบถามเกี่ยวกับการสมัครโดยใช้ ภาษาพื ้นถิ่นชนกลุม่ น้ อย (ได้ แก่ ภาษาอูรดู ภาษาเนปาล ภาษาปั นจาบ
ภาษาฮินดี ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษาตากาล็อก) โทรหาสายด่วน กรุณาเลือก “ภาษาอื่น” โดยกด ‘4’
หลังเสียงสัญญาณ นอกจากนี ้ ผู้สมัครสามารถเข้ าชมโฮมเพจของ SFO ได้ (www.wfsfaa.gov.hk/sfo)
 ผู้สมัครสามารถติดต่อศูนย์เพื่อความสามัคคีและการพัฒนาผู้พานักชนกลุ่มน้ อย (CHEER) ทางโทรศัพท์ ถ้ าหากบริ การการแปล และ
ล่ามเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาชนกลุม่ น้ อยเป็ นที่ต้องการ หมายเลขสายด่วนของ CHEER แสดงไว้ ในตารางด้ านล่างนี ้
ภาษาชนกลุม่ น้ อย
หมายเลขโทรศัพท์
ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาตากาล็อก หรื อ ภาษาไทย
3755 6811
ภาษาฮินดี หรื อภาษาเนปาล
3755 6822
ภาษาปั นจาบ หรื อภาษาอูรดู
3755 6833
สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการบริการผู้สมัครสามารถเยีย่ มชมโฮมเพจของ CHEER (www.hkcs.org/gcb/cheer/cheer-e.html)
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