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“ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ” ਇਿੱਕ ਪਵਰਿਾਰ-ਆਧਾਵਰਤ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ , ਜੋ ਪਰ ਾਈਮਰੀ
ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲਾਂ ) ਜਾਂ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ (ਨਾਂ )/ਬਾਲ ਿੇ ਖਭਾਲ ਕੇਂਿਰ (ਰਾਂ ) ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿੇ ਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ ।

ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਿੰ ਡ

(i)

(ii)
(iii)


(iv)



ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਟੈ ਸਟ ( ਮ ੀਨਸ ਟੈ ਸਟ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਆਰਵਥਕ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਿਾ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ ਿੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ( ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗਾਰਡੀਅਨਵਿਪ ਆਫ ਮਾਈਨਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਚੈ ਪਟਰ 13ਿੇ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਵਿਿੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ ) ਹੋ ਣ ਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਿੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਸਣਾ ਹੋ ਿੇਗਾ ਵਕ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂ ਰਾ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਿਾ;
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਰਹਾਇਿ ਿੇ ਹਿੱ ਕ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਪਹੰ ਚਣ ਿੇ ਹਿੱ ਕ ਿੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਿਰਤ ਰਵਹਣ ( ਠਵਹਰਣ ਿੀ ਸੀਮਾ ਿੇ
ਇਲਾਿਾ ) ਲਈ ਿੈ ਧ ਇਜਾਜਤ ਿੇ ਨ ਾਲ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਵਨਿਾਸੀ ਹੋ ਣ ਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ । ਵਿਜੀਟਰ ਿੀਜਾ ਿੋ - ਪਾਸੇ ਐਗਵਜਟ ਪਰਵਮਟਾਂ, ਵ ਸਰਫ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਰਿੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਿੀਜਾ/ਵਿਵਜਟਰ�ਿੀਜਾ ਧਾਰਕ ਿੇ ਆਿਵਰਤ ਹਨ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਿੇ ਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ;
ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਨ ਰਸਰੀ, ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਛੋ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ( K1 ਤੌ K3 ) ਵਿਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਿੇ ਹਨ, ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਉਮਰ 31ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ - ਘਿੱ ਟ 2ਸਾਲ ਅਤੇ 8ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਿੇ ( ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਜਨਮ 31ਵਿਸੰ ਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਹੋਇਆ ਹੋ ਿੇ ); ਅਤੇ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ ( EDB ) ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਨਰਸਰੀ (K1), ਛੋ ਟੀਆਂ (K2) ਅਤੇ ਿਿੱ ਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ( K3 ) ਵਿਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਿੇ ਹੋ ਣ।
ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਸਕੀਮ ਿੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪਾਠਕਰਮ ਪੇ ਿ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਗੈ ਰ -ਲਾਭ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਹੋ ਣ ਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਬਾਲ ਿੇ ਖਭਾਲ ਕੇਂ ਿਰਾਂ ( ਉਮਰ ਿਰਗ 0-2) ਅਤੇ ਬਾਲ ਿੇ ਖਭਾਲ ਕੇਂ ਿ ਰਾਂ ( ਉਮਰ ਿਰਗ 2-3) ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ –
ਸਮਾਵਜਕ ਕਵਲਆਣ ਵਿਭਾਗ (SWD) ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਬਾਲ ਿੇ ਖਭਾਲ ਕੇਂ ਿਰਾਂ ( ਡੇ ਕਰੈ ਚ , ਡੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ-ਯਕਤ-ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਕੇਂਿਰਾਂ
ਵਿਿੱ ਚ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਉਮਰ ਿਰਗ ) ਵ ਿਿੱ ਚ ਪੂ ਰਾ-ਵਿਨ ਿੇ ਖਭਾਲ ਸੇ ਿ ਾਿਾਂ ਪਰ ਾ ਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਣ ; ਅਤੇ
ਉਹੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਿੀ ਵਮਆਿ ਿੇ ਅੰ ਿਰ " ਸਮਾਜਕ ਜਰੂ ਰਤਾਂ " ਿੀ ਪਰੀਵਖਆ ਪਾਸ ਕਰੋ |

(v) ਵਜਹੜ੍ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਿਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਿੱ ਚ
ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ
 ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਿੇ ਖਭਾਲ ਕੇਂ ਿਰ ਫੀਸ ਛੋ ਟ (    ) ਸਕੀਮ ਲੋ ੜ੍ਿੰ ਿ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਸਿੱ ਵਖਆ

ਸਕੀਮ ਿੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਗੈ ਰ -ਲਾਭ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਨਰਸਰੀ, ਛੋ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ
ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਕੇਂਿਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪੂ ਰਾ-ਵਿਨ ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਿੀ ਛੋਟ ਿੇ ਰੂਪ
ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮ ਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿੀ ਹੈ ।

 ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ( Q@MS§ ) ਲਈ ਸ ਕੂਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਗਰ ਾਂ ਟ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿੇ ਉ ਹਨਾਂ

ਲੋ ੜ੍ਿੰ ਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਿਾਧੂ ਗਰਾਂਟ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿੀ ਹੈ , ਜੋ ਸਾਧਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਸਕੀਮ ਹੇ ਠ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋ ਣ ਿਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਖਰਵਚਆਂ ਿਾ
ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ K��� ਸਕੀਮ ਿੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱ ਕੋ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂ ਰਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

 ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮ ਜਰੂਰੀ ਵਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਖਰਵਚਆਂ ਿੀਆਂ
ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਲ ਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਵਸਡੀ ਸਕੀਮ ਿੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ਾਪਤ, ਪਰ ਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਾਂਟ
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਾਈਮਰੀ 1ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 3/ਸੈਕੰਡਰੀ 6ਿੇ ਲੋ ੜ੍ਿੰ ਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿੀ ਹੈ ।

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ ਇਿੱ ਕ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਇੰ ਸਟੀਵਟਊਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰਸਮੀ ਪਰਾਈਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ

ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਪਵਹਲੀ ਵਡਗਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤਿੱ ਕ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ ( ਫ ਲ-ਟਾਈਮ) ਡੇ ਕੋ ਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਲੇ , ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ 10
ਵਮੰ ਟ ਵਜਹਨਾਂ ਿੀ ਪੈ ਿਲ ਿੂ ਰ ੀ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਿੂ ਰ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਟਰ ਾਂਸਪੋਰਟ ਿ ਆਰਾ ਸਕੂਲਆਉਣ-ਿਾਲੇ ਲੋ ੜ੍ਿੰ ਿ
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸਬਵਸਡੀ ਮ ਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿੀ ਹੈ ।

 ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਪਹੰ ਚ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਸਬਵਸਡੀ ਸਕੀਮ (  ) ਉਹਨਾਂ ਲੋ ੜ੍ਿੰ ਿ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਵਸਡੀ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿੀ ਹੈ ,

ਵਜਹਨਾਂ ਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਪਰਾਈਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਡਪਲੋ ਮਾ �i
�i� (D��) ( 201� ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸਨੂੰ �� �i� ਵਡਪਲੋ ਮਾ ( ��D ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ ) ਪਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸਿੇ ਬਰਾਬਰ ਿੋਕੇਿਨਲ
ਟਰਵੇ ਨੰਗ ਕਾਉਂਵਸਲ ( ��� ) ਿੇ ਕੋ ਰਸਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਹਨ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਘਰ
ਵਿਿੱ ਚ ਈ-ਲਰਵਨੰਗ ( ਇੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ) ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਪਹੰ ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਖਰਵਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਵਸਡੀ ਮ ਹਿੱ ਈਆ
ਕਰਿੀ ਹੈ (ਉਿਾਹਰਣ ਿੇ ਲਈ� ਬਰਡ
ੌ ਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਿਆਰਾ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਵਸਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਿੂਰਸੰ ਚਾਰ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਸੰ ਚਾਲਕਾਂ ਿ ਆਰਾ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ) । ਸਬਵਸਡੀ ਘਰੇਲੂ ਅਧਾਰ �ਤੇ ਵਿਿੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ । ਪਾਤਰ ਪਵਰਿਾਰ ਘਰ ਿੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਲੈ ਟ-ਰੇਟ ਨਕਿ ਗਰ ਾਂਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਿੇਂ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀ ਸੰ ਵਖਆ ਵਕੰ ਨੀ ਿੀ ਹੋਿੇ।

1

ਅਰਜੀ ਪਰ ਵਕਵਰਆਿਾਂ

ਜੇਕਰ ਪਵਰਿਾਰ 2021/22 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਲਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਿੇਣਾਚਾਹੰ ਿੇ ਹਨ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਵਰਿਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਅਰਜੀ ਵਿਿੱ ਤੇ ਮਾਰਗਿਰਿਨ ਨੋ ਟਸ ਿੇ ਮ ਤਾਬਕ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ (S�� 10�B ਜਾਂ S�� �B) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂ ਰੇ ਕੀਤੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਡਾਕ ਿ ਆਰਾ ਵਸਿੱ ਧੇ S�� ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਭੇ ਜ ਿੇ ਣ। ਹਰੇ ਕ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ
ਕਰਨੀ ਹੋ ਿੇਗੀ। ਇਿੱ ਕੋ ਵਬਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਰਜੀਆਂ ਰਿੱ ਿ ਕਰ ਵ ਿਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਜੀ ਪਰ ਵਕਵਰਆ ਿੇ ਿੇ ਰਿੇ ਹੇ ਠਾਂ ਵਿਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ –

( i ) ਪਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸ ਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਾਸਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਸਮਾਂ

ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ

ਮਈ 2021 ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇਕੀਤੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ( ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ) ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਸਹਾਇਕ
ਇਸਿੇ ਅੰ ਤ ਵਿਿੱ ਚ ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਿੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ( ਕਾਪੀਆਂ ) ਿੇ ਨਾਲ, ਮ ਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਵਲਖੇ ਵਲਫਾਫੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਿੇ ਹੋ ਏ , ਡਾਕ ਿ ਆਰਾ S�� ਨੂੰ ਭੇ ਜਣ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਵਜਹਨਾਂਨੂੰ ««  ¬ ਵ ਿਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਹੈ 

ਜਲਾਈ/ਅਗਸਤ 2021 ਜੇਕਰ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ
ਿੇ ਅੰ ਤ ਵਿਿੱ ਚ
ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਰੂ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਟੈ ਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਤਾਂ S�� ਜਲਾਈ/ਅਗਸਤ2021 ਿੇ ਅੰ ਤ ਵ ਿਿੱ ਚ ਪਾਤਰ
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੈ - ਭ ਗਤਾਨ ਿਆਰਾ ਅਰਜੀ ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰ
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਪਹੰ ਚ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਸਬਵਸਡੀ ਵਰਲੀਜ ਕ ਰੇਗਾ। S��
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਅਵਧਸੂਚਨਾ� ਅਗਸਤ 2021 ਿੇ ਕਰੀਬ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। “ਅਪਾਤਰਤਾ
ਿੀ ਸੂ ਚਨਾ” ਉਹਨਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ ਸਾਧਨ ਪਰੀਵਖਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਿੇ; ਜੋ S�� ਿਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਜਰੂਰੀ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਣ
ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਿਨਾਂ ਿਾਵਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਿ ਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੀ �� ਸਬੰ ਧੀ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ , S��
ਕਰਿੇ ਹੋ ਏ
ਮੜ੍-ਗਣਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬਵਸਡੀ ਿੀ ਰਕਮ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰ ਪਾਤਰ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਵਸਡੀ ਿੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲੀਜ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਭਗਤਾਨ
ਿਾਪਸ ਲਿੇਗਾ, ਜਿੋਂ ਿੀ ਨ ਿੇਂ ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਲਈ ਪਾਠ-ਪਸਤਕ ਗਰਾਂਟ ਰੇ ਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਣਗੇ
( ਅ ਕਤੂਬਰ 2021 ਿੇ ਆ ਸਪਾਸ ) ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ ਿੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਿ ਰੂ ਕਰਿੇ ਹੋ ਏ EDB ਿੇ ਡੇ ਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਤਸਿੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਵ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ««¬ ਵਿਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਨ ਜੋ «¬ ਵਿਿੱ ਚ ¬ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਿੇ ਹਨ
ਅਗਸਤ 2021

ਸਤੰ ਬਰ 2021

ਜੇਕਰ 31ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ
ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੱ ਹਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਤਾਂ S�� ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਿ ਰੂ
ਕਰਿੇ ਹੋ ਏ ਪਾਤਰ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਅਵਧਸੂਚਨਾ”�, ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਆਧਾਵਰਤ ਪਾਤਰਤਾ
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (E�) ਅਤੇ “ਵਿਿੱ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਿਰਿਨ ਨੋ ਵਟਸ” ਜਾਰੀ
ਕਰੇਗਾ। “ਅਪਾਤਰਤਾ ਿੀ ਸੂ ਚਨਾ” ਉਹਨਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ ਸਾਧਨ ਪਰੀਵਖਆ ਨੂੰ
ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੇ; ਜੋ S �� ਿਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਜਰੂਰੀ ਪੂਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਣ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਿਨਾਂ ਿਾਵਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ
ਹਨ।

E�� ਪਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ E�� ਤੇ ਪੂ ਰ ਿ-ਵਪਰੰ ਟ ਕੀਤੀ ਵਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਿੀ
ਸਕੀਮ (ਮਾਂ ) ਿੀ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਤਸਿੀਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ E�� ਉਸ ਸਕੂਲ,
ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਬਿੱ ਚੇ ਪੜ੍ਹਿੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿੀ ਿ ਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਿੇ ਬਾਅਿ ਇਿੱ ਕ ਹਫਤੇ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਜਾਂ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਈ E�� ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਿੋ ਹਫਵਤਆਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ( ਜੋ ਿੀ ਬਾਅਿ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਿੇ )
ਿਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਵਣਤ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਫਰ E�� ਨੂੰ S �� ਕੋਲ ਭੇ ਜ ਿੇ ਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, S�� ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਿ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ E�� ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
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ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਜਾਂ ਿਾਪਸ ਕੀਤੇ �C� ਿੀ ਤਸਿੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, SFO ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਿੈ -ਭਗਤਾਨ
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਿ
ਿਆਰਾ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਲੀਜ ਕਰੇਗਾ,ਵਜਹਨਾਂ ਿੀ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਅਰਜੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਹੈ , ਲਈ ਪ ਾਤਰ ਹੋ ਣ ਲਈ ਪ ਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਿੇ।

*ਉਹਨਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾ ਿੇ ਲ ਈ ਵਜਹਨਾਂ ਕੋ ਲ 2021/22 ਵਿਿੱ ਚ ਪਰ ੀ -ਪਰਾਈਮਰੀ ਿੇ ਵ ਿਵਿਆਰਥਈਆਂ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੀ ਵਿਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਨ, SFO ਪਾਤਰ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ SC ਿੇ ਨਾਲ “ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਅਵਧਸੂਚਨਾ” ਜਾਰੀ
ਕਰੇਗਾ। ਿੇ ਰਿੇ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਪਰ ੀ -ਪਰਾਈਮਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਲਈ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਅਰਜੀ
ਪਰਵਕਰਆਿਾਂ ਨੂੰ ਿੇ ਖੋ।
(��) ਪਰੀ -ਪਰਾਈਮਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਾਸਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ

ਸਮਾਂ

ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ

ਉਹਨਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਵ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020/21 ਵਿਿੱ ਚ ਵਸਰਫ ਪਰ ੀ -ਪਰਾਈਮਰੀ ਵ ਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ
( ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ 2021/22 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਵ ਿਿੱ ਚ �1 ਵਿਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕ ਰਨਗੇ )
ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ
ਜੂਨ 2021 ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ
ਇਸਿੇ ਅੰ ਤ ਵਿਿੱ ਚ

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂ ਰੇ ਕੀਤੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ “ਸਮਾਜਕ ਜਰੂਰਤਾਂ” ਮਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ( ਜੇ ਕਰ ਲਾਗੂ
ਹੈ ) ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਿੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ( ਕਾਪੀਆਂ ) ਿੇ ਨਾਲ, ਮਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੇ
ਪਤਾ ਵਲਖੇ ਵਲਫਾਫੇ ਿੀ ਿ ਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹੋ ਏ , ਡਾਕ ਿ ਆਰਾ SFO ਨੂੰ ਭੇ ਜਣ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ।

ਅਗਸਤ 2021 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜੇਕਰ 30 ਜੂ ਨ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ
ਬਾਅਿ
ਿੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਰੂ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਤਾਂ SFO ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਿ ਰੂ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਪਾਤਰ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿਵਿਆਰਥੀ-ਆਧਾਵਰਤ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (SC) ਿੇ ਨਾਲ “ਨਤੀਜੇ ਿੀ
ਅਵਧਸੂਚਨਾ” ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਗਾ।

ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ SC ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜੋ 2021/22 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿੂ ਜੇ
ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਿੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਿੈਿਨ ਪੂ ਰਿ-ਵਪਰੰ ਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖ ਹਨ
ਜਾਂ ਜੋ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਪਰ ੀ -ਪਰਾਈਮਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿੇ ਰਹੇ
ਹਨ। ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 2021/22 ਿੇ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤਿੱ ਕ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ
ਲਈ SC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਿੋ ਹਫਵਤਆਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ( ਜੋ ਿੀ ਬਾਅਿ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਿੇ ) ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕੋਲ SC
ਜਮਹਾਂ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਵ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020/21 ਵ ਿਿੱ ਚ ਪਰ ੀ -ਪਰਾਈਮਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ
ਜਲਾਈ 2021 ਿੇ ਅੰ ਤ SFO ਸਕੂਲਾਂ ਿ ਆਰਾ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ SC ਿੇ ਨਾਲ “ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਿਿੱ ਚ
ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ” ਿੰ ਡੇ ਗਾ ਅਤੇ 1ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਿ ਰੂ ਕਰਿੇ
ਹੋਏ ਅਰਜੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ ਗਾ। ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਜਲਿੀ ਤੋਂ ਜ ਲਿੀ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ SFO ਨੂੰ ਵਸਿੱ ਧੇ ਡਾਕ ਿਆਰਾ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਸਕੂਲ ਿੇ 2021/22 ਿਰਹੇ ਲਈ SC ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ
ਕਰਨ।
ਨੋਟ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸਹਾਇਤਾ (CSSA) ਪਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿੇ ਬਿੱ ਚੇ
ਪਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2021/22 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੀਂਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਪਰੀਵਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਫੀਸਾਂ, ਵਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਿਨਰੀ ਤੇ
ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਖਰਵਚਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਕਰਾਇਆਂ, ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਪਹੰ ਚ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਰਵਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਸਿੱ ਧੇ S�� ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SFO ਕੋਲ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ
ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
(��) ਜੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ 2021/22 ਲਈ “ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋ ਜਨਾਿਾਂ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਘਰੇ ਲੂ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ” ਜਮਹਾ ਕਰਿਾਏ ਹਨ� ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ ਅਧਾਰਤ ਵਬਨੈਪਿੱ ਤਰ ਿਿੱ ਖਰੇ SFO ਕੋਲ ਜਮਹਾ ਕਰਨ
ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
(�)
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(���) ਸਧਾਰਨ ਸਵਥਤੀਆਂ ( ਪਰ ੀ -ਪਰਾਈਮਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵ ਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ , ) ਿੇ ਹੇ ਠ , �F� 1 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ

ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਿ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜ ਾਣ ਿਾਲੇ “ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪ ਵਰਿਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ”
ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ ਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿੀਆਂ ਆ ਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਾਰਨੀ
ਵਿਿੱ ਚ ਸੂ ਚੀਬਿੱ ਧ ਹਨ –

ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ
ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਬਾਲ
ਿੇਖਭਾਲ ਕੇਂ ਿਰ ਫੀਸ ਛੋ ਟ
( K �F�) ਸਕੀਮ

ਅਰਜੀ ਿੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ �F� ਕੋਲ 2021/22 ਿੇ ਸਕੂ ਲੇ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱ ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਿੀ ਹਾਜਰੀ ਪੂਰੀ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ 1� ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ( ਿੋ ਨ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਜੋ ਿੀ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋ ਿੇ ) , ਵਿਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਿੇ ਣੇ
ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫੀਸ ਿੀ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਸਾਧਨ ਟੈ ਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਿੰ ਡ
ਨਾਲ ਮੇ ਲ ਖਾਣ ਤੇ ਿੀ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਫੀਸ ਛੋ ਟ ਿਾ ਪਰ ਭਾਿੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹ
ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ, ਵਜਸ
ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਿੱ ਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨਾਂ/ਬਾਲ ਿੇ ਖਭਾਲ ਕੇਂ ਿਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਖਲਾ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ, ਜੋ ਿੀ
ਬਾਅਿ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋ ਿੇ।
ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ �F� ਕੋਲ 2021/22 ਿੇ ਸਕੂ ਲੇ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱ ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਿੀ ਹਾਜਰੀ ਪੂਰੀ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ 1� ਅਗਸਤ� 2022 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ( ਿੋ ਨ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਜੋ ਿੀ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋ ਿੇ ) � ਵਿਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਿੇਣੇ
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ
ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ������K� ਵਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਿੇਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਾਧਨ
( ������K�) ਲਈ ਸਕੂਲ
ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਗਰ ਾਂ ਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਿੰ ਡ ਨਾਲ ਵਮਲਿੇ ਹੋ ਣ।
ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪਸਤਕ
ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ �1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇ ਸਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ �F� ਕੋਲ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਿੇਣੇ
ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂ ਲ ਪਾਠ-ਪਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਭਾਿੇਂ
ਸਹਾਇਤਾ ( �A ) ਸਕੀਮ
ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਸਾਧਨ ਟੈ ਸ ਟ ਪਾਸ ਕ ਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਮ ਾਪਿੰ ਡ ਨਾਲ ਵਮਲਿੇ ਹੋ ਣ।
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ 1 ਨ ਿੰ ਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਿ ਆਪਣੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਟੈ ਸ ਟ ਪਾਸ ਕ ਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਿੰ ਡ ਨਾਲ ਮੇ ਲ ਖਾਂਿੇ ਹਨ, ਸ ਫਲ
ਸਬਵਸਡੀ (���) ਸਕੀਮ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬਵਸਡੀ ( ਜੇ ਕ ਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ) ਿਾ ਭ ਗਤਾਨ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ
ਮਾਮਵਲਆਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ , ਅਰਜੀ ਪਰ ਾ ਪਤ ਹੋ ਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ ਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਿੇ
ਿਾਖਲੇ ਿੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ( ਜਾਂ ���A ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ���A ਖਤਮ ਹੋ ਣ ਿੀ
ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ) ਪਰ ਭ ਾਿੀ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ।
ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਪਹੰ ਚ ਖਰਵਚਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, 1 ਫਰਿਰੀ 2022 ( ਅਰਥਾਤ 2021/22 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਿੇ ਅਿੱ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ) ਨੂੰ
ਲਈ ਸਬਵਸਡੀ ਸਕੀਮ ( �IA) ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਿ ਆਪਣੇ ਅ ਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿੇ ਹਨ, �IA ਿਾ ਅੰ ਿਕ ਭ ਗਤਾਨ ਸ ਫਲ
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ , ਜੇ ਕ ਰ ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਾਧਨ ਟੈ ਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਿੰ ਡ ਨਾਲ ਵਮਲਿੇ ਹੋ ਣ।

(��)

(�)

SFO ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਿੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿੇ ਮੋ ਬਾਈਲ ਫੋ ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਿ ਆਰਾ SMS ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਲਖਤ ਵਿਿੱ ਚ ( ਉਹਨਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ, ਜੋ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੋ ਬਾਈਲ ਫੋ ਨ ਨੰ ਬਰ ਿੇ ਣ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹਨ ) ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਿੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਿੀ ਪਰ ਾਪਤੀ ਸੂ ਚਨਾ ਿੇਿੇਗਾ। ਜੇ ਕ ਰ
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 20 ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰ ਿਰ SFO ਤੋਂ SMS ਿਵਾਰਾ ਜਾਂ ਵਲਖਤ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ
ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੰ ਿੀ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ/ਅਸਫਲ ਵਡਵਲਿਰੀ ਿੇ ਕਾਰਨ ਅਰਜੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿੇਰੀ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਕ SFO ਿੀ ਪਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਹਾਟਲਾਈਨ (2802 2345) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਕ SFO ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਅਰਜੀ ਪਰ ਾਪਤ ਹੋ ਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਮਲਾਂਕਣ ਅਿਧੀ ( 1 ਅਪਰਲ
ੈ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਿੱ ਕ) ਿੇ ਬਾਅਿ ਵਬਨੈਕਾਰ ਿੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਿੇਰਵਿਆਂ ( ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰਕ
ਰਚਨਾ� ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਵਥਤੀ� ਆਵਿ ) ਵਿਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਨ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਹੰ ਿੀਆਂ ਹਨ� ਤਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਵਲਖਤੀ ਰੂ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂ ਵਚਤ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ . SFO ਹਰੇ ਕ ਕੇ ਸ ਿੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋ ਗਤਾ �ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਗਾ.

ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਜਰੀਆ ਅ ਤੇ ਪਿੱ ਧਰ
(�)

SFO ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿੱ ਧਰ ਿਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ
ਟੈਸਟ ਿੇ ਤੌ ਰ ਤੇ “ਐਡਜਸਟਡ ਫੈ ਵਮਲੀ ਇਨਕਮ” ( A FI ) ਵਿਧੀ ਿਰਤੇਗਾ। ਫਾਰਮਲਾ ਇਸ ਪਰ ਕ ਾਰ ਹੈ :
AFI

�

ਪਵਰਿਾਰ ਿੀ ਸਮਿੱ ਚੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਿਨ

ਪਵਰਿਾਰ ਿੇ ਮੈਂ ਬ ਰਾਂ ਿੀ ਸੰ ਵਖਆ � (1)
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(��) ਪਵਰਿਾਰ ਿੀ ਸਮਿੱ ਚੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਿਨ� ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ
ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਕ ਆਰੇ ਬਿੱ ਚੇ/ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੀ 30% ਸਲਾਨਾ ਆਮਿਨ, ਜੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ � ਅਤੇ ਵ ਰਿਤੇਿਾਰਾਂ/ਿੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵਹਯੋਗ,
ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ , ਿਾਮਲ ਹੈ।
(���) ਪਵਰਿਾਰ ਿੇ ਮੈਂ ਬਰ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵਬਨੈਕਾਰ, ਉਸਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਕਆਰੇ ਬਿੱ ਚੇ/ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ
ਆਿਵਰਤ ਮਾਪੇ (ਮਾਵਪਆਂ ),ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂਉਸਿੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਵਹਯੋਗ ਵਿਿੱ ਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ
ਹੈ।
(��) 2ਤੋਂ 3ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਾਲੇ ਵਸੰ ਗਲ-ਮਾਪੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ, AFI ਫਾਰਮੂਲੇ ਿੇ ਭਾਜ ਅੰ ਕ ( ਵਡਿਾਈਜਰ ) ਵਿਿੱ ਚ “ਪਲਿੱਸ 1ਫੈਕਟਰ” 2
ਤਿੱ ਕ ਿਧ ਜਾਏਗਾ।
(�) 2021/22 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਵਭੰ ਨ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਲਈ AFI ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਿੰ ਡ ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਾਰਨੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂ ਚੀਬਿੱ ਧ ਹੈ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਿਓ ਵਕ AFI ਪਵਰਿਾਰ ਿੀ ਔਸਤ ਮਾਵਸਕ ਆਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
2021/22 ਸਕੂਲ ਿਰਹਾ �

ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਪਿੱ ਧਰ

AFI ਗਰਿੱ ਪ (HK$)

ਪੂਰੀ/ਪੂਰੀ ਛੋ ਟ (100%) *

0 – 41,360

ਅਿੱਧੀ / 1/2 ਛੋ ਟ (50%)

41,361 – 79,976

#

ਅਯੋਗ (ਅਰਜੀਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਈਆਂ)

> 79,976

* 3-ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 4-ਮੈਂਬਰ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਪੂ ਰੇ ਪਿੱ ਧਰ ਿਾਸਤੇ 2021/22 ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱ ਚ AFI ਿੀਆਂ ਅਰੰ ਵਭਕ ਰਕਮਾਂ
ਕਰਮਿਾਰ $50,071 ਅਤੇ $46,066 ਹਨ। 2-ਮੈਂਬਰ ਿਾਲੇ ਵਸੰ ਗਲ-ਮਾਪੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ 3-ਮੈਂਬਰ ਿੇ ਵਸੰ ਗਲ-ਮਾਪੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਪੂ ਰੇ ਪਿੱ ਧਰ ਲਈ AFI ਿੀਆਂ ਅਰੰ ਵਭਕ ਰਕਮਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ AFI ਿੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕਰਮਿਾਰ 3-ਮੈਂਬਰ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ
ਅਤੇ 4-ਮੈਂਬਰ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ।
�
ਪਰੀ -ਪਰਾਈਮਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਪਿੱ ਧਰ 3/4 ਛੋਟ ( 75% ) ਹੈ , ਜੇਕਰ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿੀ AFI $41,361
ਅਤੇ $50,664 ਿੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ � ਅ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਪਿੱ ਧਰ ਅਿੱ ਧੀ ਛੋ ਟ ( 50% ) ਹੈ , ਜੇ ਕਰ AFI $50,665 ਅਤੇ $79,976 ਿੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ।
ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

 ਪਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, SFO ਪਾਤਰ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੈ -ਭਗਤਾਨ ਆਿੱਟੋਪੇ ਿਆਰਾ
ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। (ਨੋਟ: �A ਅਤੇ SIA ਿੀਅਰਜੀ ਰਕਮ ਪਾਤਰ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ ਿੇ
ਅੰ ਤ ਤੋਂ ਿਰੂ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਿਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਜਿਵਕ S�S ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਰਲੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਨਿੇਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਿ ਸਬਵਸਡੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।)

 ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, SFO ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਿਾ ਭਗਤਾਨ ਫੀਸ ਛੋਟ ਿੀ ਰਕਮ ਿਾਲੇ

ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਅਵਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਲਗਭਗ 10 ਕਾਰਜਵਿਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਟਰੈ ਜਰੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਸਿੱ ਧੇ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨਾਂ/ਬਾਲ ਿੇਖ ਭਾਲ
ਕੇਂਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭ ਗਤਾਨ ਿਾ ਪਰ ਬੰਧ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨਾਂ / ਬਾਲ ਿੇ ਖਭਾਲ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ |
( ਨੋ ਟ: SFO ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਿੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਿਰੂ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਿਆਰਾ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਛੋਟ ਿੀ ਰਕਮ ਿਾ ਭ ਗਤਾਨ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈ ਚਾਂ ਿੇ ਮ ਤਾਬਕ ਪਾਤਰ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਿੇ ਬੈਂ ਕ ਖਾਤੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿੈ -ਭਗਤਾਨ ਆਿੱਟੋਪੇ ਿ ਆਰਾ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਗਰ ਾਂਟ ਿਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰੇ ਗਾ। )

ਪਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ




ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 24�ਘੰ ਟੇ ਿੀ ਪਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ
2�02 2345 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ� ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਜੀ ਿੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ
ਪਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਿੇ ਹਨ ( ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਿੀਆ, ਵਹੰ ਿੀ, ਨੇ ਪਾਲੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਟੈਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ, ਉਰਿੂ ਅਤੇ ਿੀਅਤਨਾਮੀ ) ਿਰਤ ਕੇ
ਅਰਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਿੱ ਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈ ਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਕਨੈ ਕਟ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ‘4’ ਿਬਾ ਕੇ
“ਹੋਰ ਭਾਿਾਿਾਂ” ਿਾ ਵਿਕਲਪ ਚ ਣੋ। ਵਿਕਲਵਪਕ ਤੌਰ ਤੇ , ਵਬਨੈਕਾਰ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ SFO ਹੋਮਪੇਜ ( �����������������/���)
ਤੇ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ 8ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਅਨਿਾਿ ਅਤੇ ਿ ਭਾਿੀਆ ਸੇ ਿਾਿਾਂ ਿੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ , ਤਾਂ ਘਿੱ ਟ ਵਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂ ਿਰ (�����)
ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਿ ਆਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ����� ਿੇ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰ ਬਰ ਹੇ ਠਾਂ ਸੂ ਚੀਬਿੱ ਧ ਹਨ –
ਬਹਾਸਾ ਇੰ ਡੋਨੇਿੀਆ (3755 6�11)� ਵਹੰ ਿੀ (3755 6�77)� ਨੇਪਾਲੀ (3755 6�22)� ਪੰ ਜਾਬੀ (3755 6�44)� ਟੈਗਾਲੋ ਗ (3755
6�55)� ਥਾਈ (3755 6�66)� ਉਰਿੂ (3755 6�33) ਅਤੇ ਿ ੀਅਤਨਾਮੀ (3755 6���) ।
ਵਬਨੈਕਾਰ ਇਸਿੀਆਂ ਸੇ ਿਾਿਾਂ ਿੇ ਿੇ ਰ ਵਿਆਂ ਈ ����� ਿੇ ਹੋ ਮ ਪੇਜ ( ����://������������/��/��������/�����) ਤੇ ਿੀ ਜਾ
ਸਕਿੇ ਹਨ ।
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