2022/23
ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆੱ ਫਫਸ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਅਤੇ ਫਵਫਿਆਿਥੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ
ਇਲੈ ਕਟਰਾਫਨਕ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਬੇਨਤੀ ਫਾਿਮ ਨੂੰ ਫਕਵੇਂ ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨੋਟਸ
ਫਿਤਾਵਨੀ
ਅਿਜੀ ਫਵੱਿ ਮੌਜੂਿ ਫਨੱ ਜੀ ਡੇ ਟਾ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਿਤਾ ਅਤੇ ਫਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੱਧਿ ਿਾ ਮੁਲਾਕਣ
ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਫਤਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਿਟੀ / ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਅਪਿਾਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਅਫਜਹਾ ਕਿਿਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਿਾਧ ਕਿਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿੋਸ਼-ਫਸੱਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਿਡੀਨੈਂਸ, ਿੈਪਟਿ 210 ਿੇ ਅਧੀਨ ਅਫਧਕਤਮ 10 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਜੇਲਹ ਹੋਵੇਗੀ।

I. ਆਮ ਜਾਣਕਾਿੀ
⚫
⚫
⚫

ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਸੂ ਿਨਾਵਾਾਂ

ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਫਨਕ ਘਿੇਲੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਿਮ (ਈ-ਫਾਿਮ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਫਵਿ ਿੱਸੇ ਫਨਿਿੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਿ ਭਾਗ I ਤੋਂ VIII ਤੱਕ
ਿੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿੋ। * ਨਾਲ ਿਿਸਾਈਆਾਂ ਸਾਿੀਆਾਂ ਿੀਜਾਾਂ ਲਾਜਮੀ ਿੀਜਾਾਂ ਹਨ।
ਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਾਲ ਫਵੱਿ ਅਿਜੀ ਿੇਣ
ਇਸ ਨੋਟਸ ਫਵਿ ਫਜਕਿ ਕੀਤਾ “ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਸਾਲ” ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਫਪਛਲੇ ਫਵੱਤੀ ਵਿਹੇ ਨੂੰ ਿਿਸਾਉਿਾ
ਾਂ ਹੈ।
ਲਈ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਿਾ ਸਾਲ (ਭਾਵ 2022/23 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) 2021-22 ਫਵੱਤੀ ਸਾਲ (1.4.2021 - 31.3.2022) ਨੂੰ ਿਿਸਾਉਿਾ
ਫਬਨੈਕਾਿਾਾਂ ਨੂੰ Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari (ਮਾਈਕਿੋਸੌਫਟ ਐਜ, ਗੂ ਗਲ ਕਿੋਮ, ਮੋਜੀਲਾ
ਫਾਇਿਫਾਕਸ ਜਾਾਂ ਸਫਾਿੀ ਿੇ ) ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਿਣ ਿੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਈ-ਫਾਿਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ, ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਜਮਹਾ ਕਿਨ ਿਾ ਸੁ ਝਾਅ ਫਿੱਤਾ
ਫਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਉਪਿੋਕਤ ਿੱਸੇ ਗਏ ਬਿਾਊਜਿ ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਿ ਿਹੇ ਜਾਾਂ ਉਪਿੋਕਤ ਿੱਸੇ ਗਏ ਬਿਾਊਜਿ ਿੇ ਪੁਿਾਣੇ ਸੰਸਕਿਣ ਿੀ
ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਈ-ਫਾਿਮ ਿੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਫਵਕਲਪ ਸਹੀ ढं ग ਨਾਲ ਪਰਿਿਫਸ਼ਤ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਿ ਸਕਿੇ।

II. ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ ਜਮਹਾਾਂ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਨੋਟਸ
⚫

⚫

ਾਂ ਸਮਿਥਨ ਿਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਿੀ ਕਾੱਪੀ (ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜ, ਫਵਛੋ ੜੇ / ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜ
ਜਮਹਾਾਂ ਕਿਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਿੇ
(ਇਕੱਲੇ-ਫਪਓ ਪਫਿਵਾਿਾਾਂ ਲਈ), ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਿਨੀ ਬਾਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ, ਆਫਿ) ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਲਈ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਨੋ ਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾ
ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਰਿਾਨ ਕਿਨੇ ਿਾਹੀਿੇ ਹਨ; ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ, ਸਟਡੈਂ ਟ
13.4 ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਨੋ ਟ ਕਿੋ ਫਕ ਫਬਨੈਕਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਿੇ
ਫਾਈਨੈਂਸ ਆੱ ਫਫਸ (SFO) ਅਿਜੀ ਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕਿ ਸਕੇਗਾ।
ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ “Cover Sheet for Supporting Documents (ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਿਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਲਈ ਕਵਿ ਸ਼ੀਟ)” [SFO 108]
'ਤੇ ਿੱਸੇ ਗਏ ਫਨਿਿੇਸ਼ਾਾਂ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਿੋ ਅਤੇ ਫਬਨੈਕਾਿ ਅਤੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਿੇ ਪਛਾਣ ਿਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਜਮਹਾਾਂ ਕਿੋ (ਫਨਿਭਿ
ਮਾਫਪਆਾਂ ਸਮੇਤ) (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਫਾਿਮ ਫਵਿ ਿਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ ਅਿਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਿ ਿਸਤਾਵੇਜ ਪਰਮਾਣ ਿੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਿੇ
ਨਾਲ।

ਈ-ਫਾਿਮ ਤਕ ਪਹੁੰਿਣਾ
1.1

ਬਿਨੈਕਾਰ ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂੰ “SFO E-link – My Applications (Financial Assistance Schemes at Pre-primary, Primary and
Secondary Levels) (SFO ਈ-ਬ ੂੰ ਕ - ਮੇਰੀ ਐਪ ੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ (ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ, ਪਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ))”
ਵੈਿਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੂੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ (https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps)। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਈ ਖੱਿੇ ਮੀਨ ਿਾਰ ਬਵੱਚ
“ਈ-ਫਾਰਮ” ਟੈਿ ਨੂੰ ਕਬ ੱ ਕ ਕਰੋ।

ਈ-ਫਾਿਮ ਭਿਨਾ
ਭਾਗ I

ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਵੇਿਵੇ

(ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਵਬਦਆਰਥੀ-ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬਪਤਾ ਜਾਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਨਾਿਾ ਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨਬਸ਼ਪ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਮਨਜ਼ਰੀ ਅਨਸਾਰ, ਕੈਪ 13))

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਕਿਲਾਂ ਉਪਨਾਮ ਭਰੋ; ਅਤੇ ਿਰੇਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ
ਕਿਚਿਾਰ ਇੱ ਿ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱ ਡੋ.
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ਕਬਨੈਿਾਰ ਨੂੰ ਸਿੀ ਪੱ ਤਰ-ਕਿਿਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਭਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਨਿੀਂ ਤਾਂ, SFO
ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕਿੱ ਚ ਕਬਨੈਿਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗ੍ਾ। ਜੇਿਰ

ਕਬਨੈਿਾਰ ਕਸਰਫ ਅਰਜੀ ਸਬਕਮਟ ਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਿਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਿੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਲਖਤੀ
ਰਪ ਕਿੱ ਚ SFO ਨੂੰ ਨਿੇਂ ਪੱ ਤਰ-ਕਿਿਾਰ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਸਚਤ ਿਰੋ। ਜੇਿਰ ਕਬਨੈਿਾਰ

ਿਾਂਗ੍ਿਾਂਗ੍ ਕਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਰਕਿ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਭਕਿੱ ਖ ਦੇ ਪੱ ਤਰ-ਕਿਿਾਰ
ਲਈ ਇੱ ਿ ਿਾਂਗ੍ਿਾਂਗ੍ ਪੱ ਤਰ-ਕਿਿਾਰ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਿਸੇ ਕਿੱ ਚ ਕਦਖਾਈ ਗ੍ਈ ਉਦਾਿਰਨ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ
ਿਾਂਗ੍ਿਾਂਸ ਦਾ ਪਛਾਣ (HKID) ਿਾਰਡ ਨੂੰ. ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

ਜੇਿਰ ਕਬਨੈਿਾਰ HKID ਿਾਰਡ ਧਾਰਿ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ
ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 2.1 ਨੂੰ ਦੇਖ ਿੇ ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰੋ।
SFO ਨੂੰ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ (ਜੇ ਲਾਗ੍
ਿੋਿ)ੇ ਦੁਆਰਾ SMS ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਦੀ ਸਿਲਤ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਬਨੈਿਾਰ
ਿਾਂਗ੍ ਿਾਂਗ੍ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਿੀਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਕਧਤ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਜਾਣਿਾਰੀ
(ਜੇਿਰ ਲਾਗ੍ ਿੋਿੇ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਲਈ, SFO ਨੂੰ ਸੁਕਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਬਨੈਿਾਰ ਨੂੰ ਇੱ ਿ
ਸਿੀ ਿਾਂਗ੍ਿਾਂਗ੍ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਦਾਖਲ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਆਿੁਤਾ ਸਕਿਤੀ ਦਾਖਲ
ਿਰੋ। ਜੇ ਕਬਨੈਿਾਰ “Married (ਕਿਆਿੁਤਾ)” ਿੈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
ਆਈਟਮ (A) ਦੇ ਅੱ ਗ੍ੇ ਿਾਲਾ ਬਾਿਸ ਚੈੈੱਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ
ਭਾਗ੍ II ਕਿੱ ਚ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਰਜ ਿਰੋ।

ਜੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਬਨੈਿਾਰ ਇਿੱ ਲੇ ਮਾਪੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
ਆਈਟਮ (B) ਦੇ ਅਗ੍ਲੇ ਬਾਿਸ ਨੂੰ ਚੈੈੱਿ ਿਰੋ। ਕਿਆਿੁਤਾ ਸਕਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਿਲਪ
ਕਬਨੈਿਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣਗ੍ੇ (ਜੇ ਲਾਗ੍
ਿੋਣ ਤਾਂ) ਇਿਾਈ (B) ਦੇ ਅਗ੍ਲੇ ਬਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੈੱਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

2.1

ਭਾਗ੍ I ਕਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ

ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ “Next Page
(ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)” ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ।

ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦਾ(ਦੇ) ਸਦੱਸ) HKID ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ(ਹਨ), ਤਾਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “Other Identity Document
Type (ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਕਸਮ)” ਦੇ ਡਰਾਪਡਾਊਨ ਮੀਨੂੰ ਤੋਂ ਾਗ ਵਸਤ ਚਣੋ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਬਦੱਤੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਸੂੰਿੂੰਧਤ
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰਿਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ:
(i)
Passport (ਪਾਸਪੋਰਟ)
(ii) Re-entry Permit (ਰੀ-ਐਾਂਟਰੀ
(iii) Certificate of Identity (ਪਛਾਣ ਦਾ
ਪਰਬਮਟ)
ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ)
(iv) Document of Identity
(v) Entry Permit (ਐਾਂਟਰੀ ਪਰਬਮਟ)
(vi) Declaration of ID for Visa Purpose
(ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)
(ਵੀਜ਼ਾ ਮੂੰਤਵ ਈ ਆਈਡੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ)
(vii) One-way Permit (ਇੱਕ-ਤਰਫਾ (viii) Mainland identity documents (ix) Others (ਹੋਰ)
ਪਰਬਮਟ)
(ਮੇਨ ੈਂ ਡ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)
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ਭਾਗ II
3.1

ਪਫਿਵਾਿਕ ਸਿੱਸਾਾਂ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਫਵੱਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪਫਿਵਾਿ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ
ਅਣਫਵਆਹੇ ਬੱਫਿਆਾਂ
ਈ

ਾਗ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਾਂ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਕਿਲਾਂ ਉਪਨਾਮ ਭਰੋ; ਅਤੇ ਿਰੇਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿਚਿਾਰ
ਇੱ ਿ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱ ਡੋ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਾਿਸ ਕਿੱ ਚ ਕਦਖਾਈ ਗ੍ਈ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਦੇ

ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਕਿੱ ਚ ਦਾਅਿਾ ਿੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਸਾਿੀ ਦਾ HKID
ਿਾਰਡ ਨੂੰ. ਭਰੋ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ।

ਜੇ ਕਬਨੈਿਾਰ ਦਾ ਜੀਿਨ ਸਾਿੀ HKID ਿਾਰਡ ਦਾ ਧਾਰਿ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾ 2.1 ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਦੇ ਿੇ ਇਿ ਦੋਿੇਂ ਖੇਤਰ ਪਰੇ ਿਰੋ।

ਭਾਗ੍ II ਭਾਗ੍ A ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ
ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ " Next Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)" ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਕਿਲੇ ਬਾਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਿਰਦੇ ਿੋਏ ਗ੍ੋਤ ਦਾਖਲ ਿਰੋ;
ਅਤੇ ਿਰੇਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿਚਿਾਰ ਖਾਲੀ ਿਾਂ ਛੱ ਡੋ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਾਿਸ ਕਿੱ ਚ ਕਦਖਾਈ ਗ੍ਈ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਕਦਆਰਿੀ ਕਬਨੈਿਾਰ / ਫਾਰਮ ਕਿੱ ਚ ਦਾਅਿਾ ਿੀਤੇ ਪਕਰਿਾਰ ਨਾਲ
ਰਕਿਣ ਿਾਲੇ ਅਣਕਿਆਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ HKID ਿਾਰਡ ਨੂੰ. / ਜਨਮ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ

ਨੂੰ. ਦਾਖਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੀ ਇੱ ਿ ਿਾਪੀ ਸਬਕਮਟ
ਿਰੋ (ਜੇ ਲਾਗ੍ ਿੋਿ)ੇ ।
ਜੇਿਰ ਕਿਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨੈਿਾਰ / ਪਕਰਿਾਰ ਨਾਲ ਰਕਿ ਕਰਿਾ ਅਣਕਿਆਕਿਆ ਬੱ ਚਾ
HKID ਿਾਰਡ ਧਾਰਿ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2.1 ਨੂੰ
ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰੋ।
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ਜੇ ਕਬਨੈਿਾਰ ਪਰੇ ਕਦਨ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਿਾਲੇ

ਬੱ ਚੇ ਲਈ KCFRS ਲਈ ਕਬਨੈ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ "
Social Needs (ਸੋਸ਼ਲ ਜਰਰਤਾਂ)" ਮੁਲਾਂਿਣ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਿਰੋ
ਅਤੇ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹਾ ਿਰੋ।

ਜੇ ਕਬਨੈਿਾਰ ਇਸ ਸਿਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕਿੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ (ਸਮੇਤ KCFRS, Grant-

KG, TA, STS, DYJFR and FR(FAEAEC)) ((ਕਜਸ ਕਿੱ ਚ ਿੇਸੀਐਫਆਰਐਸ, ਗ੍ਰਾਂਟ-ਿੇਜੀ, ਟੀਏ, ਐਸਟੀਐਸ,

ਡੀਿਾਈਜੇਐਫਆਰ ਅਤੇ ਐੈੱਫ ਆਰ ਏ ਈ ਸੀ)) ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿਾਈ ਬਾਿਸ ਨੂੰ ਿੇਖ)ੋ ਆਈਟਮ 5, 8 ਅਤੇ 9
ਦੇ ਅਧੀਨ। ਆਈਟਮ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਕਚਤ ਬਿਸਾ ਕਸਰਫ ਆਈਟਮਾਂ 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਪਰਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਸਮਰੱ ਿ ਿੋਿੇਗ੍ਾ।
ਜੇ ਕਬਨੈਿਾਰ ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ ਕਿਕਦਆਰਿੀਆਂ ((1) KCFRS ਅਤੇ (2) Grant-KG ਸਮੇਤ) ਲਈ ਕਿੱ ਤੀ

ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਬਾਿਸ ਨੂੰ ਚੈੈੱਿ ਿਰੋ। ਯੋਗ੍ KG ਕਿਕਦਆਰਿੀਕਬਨੈਿਾਰ (K1-K3) ਨੂੰ KCFRS

(ਜੇ ਲਾਗ੍ ਿੋਿ)ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-KG ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਕਿੱ ਚ ਛੋਟ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ

ਜਾਏਗ੍ੀ। ਪਰੇ ਕਦਨ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਿੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ (N1 ਅਤੇ N2) ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਯੋਗ੍ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਕਸਰਫ
KCFRS ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਕਿੱ ਚ ਛੋਟ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ।

ਜੇ ਪਕਰਿਾਰ ਨਾਲ ਰਕਿਣ ਿਾਲਾ ਅਣਕਿਆਕਿਆ ਬੱ ਚਾ ਇਸ ਸਿਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ
ਸੂੰ ਸਿਾ ਕਿਚ ਪੜ੍ਹ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ “Apply for schemes (ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਕਦਓ)” ਦੀ ਇਿਾਈ ਦੇ ਿੇਠ “Do not need (ਜਰਰਤ ਨਿੀਂ)” ਬਾਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ।

ਜੇ ਕਬਨੈਿਾਰ ਨੂੰ ਪਕਰਿਾਰ ਨਾਲ ਰਕਿਣ ਿਾਲੇ ਅਣਕਿਆਿੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜ੍ਨ ਦੀ ਜਰਰਤ
ਿੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨਿੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਦਰਜ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ
ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ "ਚਾਈਲਡ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ" ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ।
ਭਾਗ੍ II ਭਾਗ੍ A ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
ਿੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ " Next Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)" ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ।
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3.1.1

CSSA ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਬਵੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਿੱਬਚਆਾਂ ਨੂੰ Adjusted Family Income (ਐਡਜਸਬਟਡ ਫੈਬਮ ੀ ਇਨਕਮ) (AFI) ਬਵਧੀ ਦੇ
ਤਬਹਤ 'ਪਬਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਾਂ' ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਬਗਬਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3.1.2

ਬਵਬਦਆਰਥੀ-ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ, ਬਜਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪਸਤਕਾਾਂ ਦੇ ਖਰਬਚਆਾਂ, ਘਰ ਬਵੱਚ ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਪਹੂੰਚ ਖਰਬਚਆਾਂ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂ ਬਨੱ ਜੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਸਕ ਾਾਂ ਦਆਰਾ ਸਕ ਆਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਮਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਬਚਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਿੂੰਧ ਬਵੱਚ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਈ ਮਨਜ਼ਰੀ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਫਓ ਰਾਹੀ ਾਂ ਉਸੇ ਬਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਬਵੱਚ
ਸ਼ਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਸਕ ਾਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, SWD (ਐਸਡਿਬ ਊਡੀ), EDB (ਈਡੀਿੀ), the Hong Kong Jockey Club (ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਜੌਕੀ
ਕ ੱ ਿ), ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਆਬਦ। ਜੇਕਰ ਿਾਅਦ ਬਵੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ੱ ਗਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਵਬਦਆਰਥੀ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਸਿਬਸਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਾਭ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰ SFO ਦੀ ਿੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਾਧ ਅਦਾਇਗੀ ਰਕਮ ਤਰੂੰਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਈ ਜਵਾਿਦੇਹ ਹੈ।

3.1.3

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਾਂ ਬਦੱਤੇ ਕੋਡਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੌਪਡਾਉਨ ਮੀਨੂੰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕ
ਕ ਾਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

(i) ਪਰੇ ਬਦਨ ਈ ਿਾ ਦੇਖਭਾ ਕੇਂਦਰ (ਉਮਰ ਸਮਹ 0-2):
(ii) ਪਰੇ ਬਦਨ ਈ ਿਾ ਦੇਖਭਾ ਕੇਂਦਰ (ਉਮਰ ਸਮਹ 2-3):
(iii) ਬਕੂੰਡਰਗਾਰਡਨ ਬਵੱਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ:
(iv) ਬਕੂੰਡਰਗਾਰਡਨ ਬਵੱਚ ੋ ਅਰ ਜਮਾਤ:
(v) ਬਕੂੰਡਰਗਾਰਡਨ ਬਵੱਚ ਅੂੰਡਰ ਜਮਾਤ:
(vi) ਪਰਾਇਮਰੀ 1 ਤੋਂ 6:
(vii) ਸਕੈਂਡਰੀ 1 ਤੋਂ 3:
(viii) ਸਕੈਂਡਰੀ 4 ਤੋਂ 6:
(ix) ਬਡਪ ੋ ਮਾ Yi ਬਜਨ:
(x) ਹੋਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਈ ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ):

ਦੇ ਸਾ

ਬਵੱਚ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਿੱਬਚਆਾਂ ਦਆਰਾ

ਾਗ

N1
N2
K1
K2
K3
P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6
S1 / S2 / S3
S4 / S5 / S6
DYJ
Others

3.1.4

ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਈ-ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਬਵਆਾਂ ਬਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਅਬਤਬਰਕਤ ਸਕੀਮਾਾਂ / ਸੋਧਾਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਬਚਤਤਾ ਦੇ ਨਾ , ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬ ਖਤੀ ਰਪ ਬਵੱਚ ਿੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਈ-ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਾਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਮਤੀ ਤੋਂ 30
ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ SFO ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਈ ਵਾਧ ਸਕੀਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੋਧ / ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਆਰਾ ਘਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰਿਰ /
ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ HKID ਕਾਰਡ ਨਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਈ ਇਸ ਨੂੰ ੂੰ ਮਾ
ਸਮਾਾਂ ੱ ਗੇਗਾ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਧਆਨ ਬਦਉ ਬਕ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬਵਚਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੂੰਿੂੰਧ ਬਵੱਚ,
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਧਆਨ ਨਾ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਕ ਜੇ ਉਹ / ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਸਕੀਮਾਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜਸਦੀ ਉਹ ਈ-ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਬਹ ਾਾਂ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦਾ ਹੈ।

3.2

ਇੂੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੂੰਚ ਖਰਬਚਆਾਂ ਈ ਸਿਬਸਡੀ (SIA)
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ SIA ਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਕ ਘਰੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਰਫ ਪਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਾ ੇ
ਪਬਰਵਾਰਾਾਂ ਈ ਾਗ ਹੈ। ਪਬਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਿਬਸਡੀ ਬਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪਰੀਬਖਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀ-ਬਿਨੈਕਾਰ SIA
ਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰਡ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿਬਸਡੀ ਬਸਰਫ ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਾ ੇ ਪਬਰਵਾਰਾਾਂ ਈ ਾਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।

ਭਾਗ੍ II ਭਾਗ੍ C ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ ਕਦੱ ਤੇ
ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ " Next Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)" ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ।

ਕਜਨਹਾਂ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ SIA ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਬਾਿਸ ਨੂੰ ਚੈੈੱਿ ਿਰੋ।
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3.3

ਬਨਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਬਪਤਾ

3.3.1

ਬਨਰਭਰ ਮਾਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਬਪਤਾ, ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਬਵੱਚ ਸਹਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਬਮਟ ਕਰਾਉਣ ਵੇ ੇ CSSA ਦਾ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੈ। ਉਹ, ਆਮ ਮ ਾਾਂਕਣ ਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਜ਼ਗਾਰ ਬਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਬਨਆਾਂ ਈ ਬਨਮਨਬ ਬਖਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੇ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (A) ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ ਨਾ ਰਬਹੂੰਦੇ ਹੋਣ; ਜਾਾਂ
(B) ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਆਰਾ ਮ ਕੀਅਤ ਜਾਾਂ ਬਕਰਾਏ ਦੀ ਬਰਹਾਇਸ਼ ਬਵੱਚ ਰਬਹੂੰਦੇ ਹੋਣ; ਜਾਾਂ
(C) ਇੱਕ ਿਜ਼ਰਗ ਘਰ ਬਵੱਚ ਰਬਹੂੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਆਰਾ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਫਟੱਪਣੀਆਾਂ: ਫਬਨੈਕਾਿ ਜਾਾਂ ਉਸਿੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਫਵੱਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਫਪਤਾ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖਣਾ ਿਾਹੀਿਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਿੂਪ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਿੇ ਸਾਲ ਵਾਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਪਫਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਿੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਫਸੱਧੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਪੱਧਿ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਿ ਸਕਿੀ ਹੈ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਪਫਿਵਾਿ ਯੋਗ ਹੈ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਮਾਫਪਆਾਂ
ਿਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਪਰਮਾਣ ਿੇ ਨਾਲ ਪੂਿਾ ਈ-ਫਾਿਮ ਜਮਹਾਾਂ ਕਿੋ (ਉਿਾਹਿਣ ਵਜੋਂ ਫਕਿਾਏਿਾਿੀ ਸਮਝੌਤਾ,
ਫਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਿਾ ਸਬੂਤ ਜਾਾਂ ਘਿ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ) ਬਜੁ ਿਗਾਾਂ ਲਈ, ਆਫਿ) ਨੂੰ SFO।

3.3.2

ਜੇਕਰ ਬਨਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਬਪਤਾ ਦੀ ਬਗਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਪ ੋ ਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ
ਬਵੱਚ ਬਦੱਤੇ ਗਏ ਬਨਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਬਪਤਾ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਾਂ ਸਿਬਮਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਦੇ ਤਬਹਤ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਬਵਖੇ ਅਨਸਾਰ
ਫਾਰਮੈਟ ਬਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਓ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਕਚਤ ਬਾਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ | ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਭਾਗ੍ D ਛੱ ਡੋ।
ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੈਿਸ਼ਨ D ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ “ਕਨਰਭਰ
ਮਾਕਪਆਂ” ਦੀ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾ 3.3.1 ਨੂੰ ਿੇਖੋ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਨਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੇ ਕਨੈੱਜੀ ਿੇਰਿੇ ਦਾਖਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱ ਿ ਿਾਪੀ (ਉਦਾ. ਿਾਂਗ੍ ਿਾਂਗ੍ ਸਮਾਰਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਿਾਰਡ)
ਅਤੇ ਮਾਕਪਆਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਿਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜੀ ਸਬਤ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ (ਜੇ

ਾਗ

ਹੋਵੇ)।
ਜੇਿਰ ਕਨਰਭਰ ਮਾਤਾ/ਕਪਤਾ HKID ਿਾਰਡ ਧਾਰਿ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ

ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 2.1 ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਿੋਏ ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰੋ।

ਕਬਨੈਿਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 3.3.1 (A), (B) ਅਤੇ (C) ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਿੀ ਬਾਿਸ(ਸਾਂ) ਨੂੰ ਚੇੈੱਿ ਿਰੋ।
ਭਾਗ੍ II ਭਾਗ੍ D ਕਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ
ਿਰਿੇ ਿੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ “ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ” ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ।
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ਭਾਗ III
4.1

ਫਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਬਵੱਚ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦਾਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਐਸਐਫਓ ਚਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਈ ਘਰੇ ਮ ਾਕਾਤਾਾਂ ਕਰਨ ਦਾ
ਪਰਿੂੰਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ I ਬਵੱਚ ਬਦੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ-ਬਵਹਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ
ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੂੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਗ੍ III ਪਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ

ਲਈ “Next Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)” ਤੇ
ਿਕਲਿ ਿਰੋ।
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ਭਾਗ IV

ਪਫਿਵਾਿਕ ਆਮਿਨ

ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਪਬਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਬਿ ਬਰਿਾ ਉਸ ਦਾ

ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਅਣਬਵਆਿੇ ਿੱ ਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਵਧੀ
ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਠਲੇ ਉਦਾਿਰਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਸਾਲ ਕਿੱ ਚ ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ

(ਦਸ਼ਮਲਿ ਸਿਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਪਰਨ ਅੂੰ ਿ) ਦਾਖਲ ਿਰੋ।
ਐਸਐਫਓ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਨੂੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਅੂੰ ਕੜੇ

ਕਦਓ। ਿੋਰ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਲਈ, ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 5.1
ਕਿੱ ਚ “Items need to be reported (ਸਚਨਾ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਜਰਰੀ ਿਸਤਆਂ)” ਤਕਿਤ ਿਸਤ 11 ਿੇਖੋ),
ਪਕਰਿਾਰ / ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ / ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਕਿਣ ਿਾਲੇ

ਬੱ ਕਚਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ੍ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠਲੀ ਉਦਾਿਰਣ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਮ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

ਭਾਗ੍ IV ਕਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ

ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ “Next
Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)” ਤੇ ਿਕਲਿ
ਿਰੋ।
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5.1

5.2

ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਤੇ ਿਾਹਰ ਦੋਵਾਾਂ ਪਬਰਵਾਰਾਾਂ ਦਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈਆਾਂ ਆਮਦਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਕਸਮਾਾਂ ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ੇ
ਈ ਹੇਠਾਾਂ ਬਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿਤਾਾਂ ਦੇ ਪਰਿੂੰਧ ਈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 13.4 (v) ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਸੂ ਫਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੀਆਾਂ ਆਈਟਮਾਾਂ

ਸੂ ਫਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਆਈਟਮਾਾਂ

1

ਤਨਖਾਹ (ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ
ਪਰਨ-ਕਾ ੀ (ਫ -ਟਾਈਮ), ਅੂੰਸ਼ਕ-ਕਾ ੀ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ) ਜਾਾਂ ਅਸਥਾਈ
ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਰਬਹਣ ਵਾ ੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ
ਕਆਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱ ੋਂ ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਪਰੋਬਵਡੈਂਟ ਫੂੰਡ
(MPF)/ਪਰੋਬਵਡੈਂਟ ਫੂੰਡ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

1

2

ਡਿ ਪੇ / ਛੱਟੀ ਤਨਖਾਹ

2

3

ਭੱਤਾ (ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੂੰਮ / ਰਬਹਣ-ਸਬਹਣ / ਬਰਹਾਇਸ਼
ਜਾਾਂ ਬਕਰਾਇਆ / ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ / ਭੋਜਨ / ਬਸੱਬਖਆ / ਬਸ਼ਫਟ ਭੱਤਾ ਆਬਦ)

3

4

ਿੋਨਸ / ਕਮੀਸ਼ਨ / ਉਪਰ ੀ ਆਮਦਨੀ (ਬਟਪਸ)

4

5

ਵਜ਼ੀਫਾ

5

ਇਕਮਸ਼ਤ ਬਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚਟੀ / ਪਰੋਵੀਡੇੂੰਟ ਫੂੰਡ

6

ਿਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਨੋਬਟਸ ਦੇ ਿਦ ੇ ਮਜਦਰੀ

6

ਜਾਇਦਾਦ

7

ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਾਭ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ,
ਬਜਵੇਂ ਫੇਰੀ, ਟੈਕਸੀਆਾਂ / ਬਮਨੀ ਿੱਸਾਾਂ / ਾਰੀਆਾਂ ਚ ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦੱਤੀਆਾਂ
ਗਈਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆਬਦ।

7

ਚੈਬਰਟੀ ਡੋ ਨੇਸ਼ਨ

8

ਗਜਾਰਾ ਖ਼ਰਚ

8

ਿੀਮਾ /ਦਘਟਨਾ /ਸੱਟ ਦਾ ਮਆਵਜ਼ਾ

9

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਿਰ(ਰਾਾਂ) ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ ਨਾ
ਰਬਹਣ ਵਾ ੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ(ਆਾਂ) ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ (ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਪੈਸਾ
ਜਾਾਂ ਘਰ/ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਰਕਮ(ਮਾਾਂ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ / ਬਗਰਵੀਨਾਮਾ ਮੜ ਭਗਤਾਨ /
ਬਕਰਾਇਆ / ਪਾਣੀ / ਬਿਜ ੀ / ਗੈਸ ਜਾਾਂ ਰਬਹਣ-ਸਬਹਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਬਚਆਾਂ
ਈ ਯੋਗਦਾਨ)

9

MPF / ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆਰਾ ਪਰੋਵੀਡੇੂੰਟ ਫੂੰਡ ਬਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ
(ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸੀਮਾ $18,000 ਪਰਤੀ ਸਾ ਤੱਕ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ
ੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ)

10

ਬਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ, ਸਟੌਕਸ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਤੇ ਿੌਂਡਸ ਆਬਦ ਤੋਂ ਬਵਆਜ

11

ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰ ਪਾਰਬਕੂੰਗ, ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਪੋਤ ਦੇ ਬਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ
(ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ, ਮੇਨ ੈਂ ਡ ਅਤੇ ਬਵਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ)

12

ਮਾਬਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ / ਬਵਧਵਾ ਅਤੇ ਿੱਬਚਆਾਂ ਦਾ ਮਆਵਜ਼ਾ

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਾਂ ਕਬਮਉਬਨਟੀ ਦੇਖਭਾ ਫੂੰਡ ਦੇ ਤਬਹਤ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਭਗਤਾਨ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਵਆਪਕ ਸਮਾਬਜਕ ਸਰੱਬਖਆ
ਸਹਾਇਤਾ / ਿਢਾਪਾ ਭੱਤਾ / ਿਢਾਪਾ ਗਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ / ਅਪਾਹਜਤਾ ਭੱਤਾ / ਮੜ
ਬਸਖ ਾਈ ਭੱਤਾ /ਕਾਰਜ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਬਸਡੀ /ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਪਬਰਵਾਰ
ਭੱਤਾ ਆਬਦ)
ੂੰ ਿੀ ਸੇਵਾ ਈ ਭਗਤਾਨ / ਕੂੰਟਰੈਕਟ ਗਰੈਚਟੀ

ਿਰਖਾਸਤਗੀ ਭਗਤਾਨ

ੋ ਨ੍ਸ

ਬਿਨੈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਿਤ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਤਬਹਤ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ(ਸਾਾਂ) ਦੇ ਸਿਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਕਾਰ, ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈ ਕਾਰ ਦੇ
ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜਾਾਂ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਦੱਸ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਸਿਤ ਦੇ ਰਪ ਬਵੱਚ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਨਮਨਾ I) ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਬਤਆਰ ਆਮਦਨ ਿਰੇਕਡਾਊਨ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਨਮਨਾ
IV) ਬਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ SFO ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਾਰ ਦਆਰਾ ਿਕਾਇਦਾ ਿੈਂਕ ਪਾਸਿੱਕ, ਤਨਖਾਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਸੂੰਦਰਭ ਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਸਿਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਕਾਰ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ SFO ਨੂੰ ਬ ਖਤੀ ਬਵੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਵਸਥਾਰਪਰਵਕ
ਗਣਨਾ ਨਾ ਸਬਚਤ ਕਰੋ। ਬਿਨੈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਨੱ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਾਂ ਬਦੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂੰਿੂੰਧਤ ਪਬਰਵਾਰ
ਦੇ ਸਦੱਸ(ਸਾਾਂ) ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ(ਉਦਾਹਰਣ ਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਬ ਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਸਾਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ SFO ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮ ਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਈ ਬਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਅੂੰਕੜੇ (ਸੂੰਿੂੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਵਭਾਗਾਾਂ ਦਆਰਾ ਮਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੂੰਬਖਆਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ Census and Statistics Department (ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੂੰਕੜਾ ਬਵਭਾਗ)) ਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਬਰਵਾਰ
ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮ ਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ SFO ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਦਆਰਾ ਉਹਨਾਾਂ ਵਸਤਆਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ
ਸਚੀਿੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਈ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਜਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਾਂਭ ਸੂੰਭਾ
ਈ ਵਰਬਤਆ ਬਗਆ ਸੀ ਪਰ
ਅਰਜ਼ੀ ਬਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਸਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਿੱਚਤਾਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ। SFO ਬਿਨੈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਿੈਂਕ ਸੇਬਵੂੰਗ ਬਰਕਾਰਡ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਬਦ ਸਮੇਤ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਧ ਸਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਬਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਰਬਹਣ ਦੇ ਪਰਿੂੰਧ ਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਬਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ
ਬਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SFO75B(E) (Punjabi (Indian))
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ਭਾਗ V

ਗੰਭੀਿ ਬੀਮਾਿੀ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸਿੱਸ(ਸਾਾਂ) ਿੁਆਿਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਿੀ ਖਿਿੇ
(ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ)
ਭਾਗ੍ V ਕਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ

ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ “Next
Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)” ਤੇ ਿਕਲਿ
ਿਰੋ।

6.1

ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਮ ਾਾਂਕਣ ਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਾਂ (ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਈ ਜੋ ੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ) ਈ
ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ V ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਬਜਹੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਬਵਚਾਰ ਕਰਨ
ਈ ਢਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾ ਾਾਂ / ਕਬ ਬਨਕਾਾਂ / ਰਬਜਸਟਰਡ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ(ਦਾਾਂ) ਐਸਐਫਓ ਨੂੰ ਮਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। (ਹਰੇਕ ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰ ਈ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ ਛੱ ਤ 2022/23 ਬਵੱਚ ਪਰਤੀ ਸਾ 22,300 ਡਾ ਰ ਹੈ)।

ਭਾਗ VI

ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਲਈ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ
(ਖਾਤਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ / ਿੈਂਕ ਬਕਤਾਿ ਦੇ ਪਬਹ ੇ ਪੂੰਨੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ)।

7.1

ਬਜਵੇਂ ਬਕ SFO ਬਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਾਂ, School Textbook Assistance, Student Travel Subsidy, Subsidy for Internet Access
Charges, Diploma Yi Jin Fee Reimbursement and Fee Reimbursement (Financial Assistance Scheme for Designated
Evening Adult Education Courses) (ਸਕ ਪਾਠ-ਪਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਬਸਡੀ, ਇੂੰਟਰਨੈੱ ਟ ਪਹੂੰਚ ਖਰਬਚਆਾਂ ਈ ਸਿਬਸਡੀ,
ਬਵਪ ੋ ਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਮਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (ਿਾ ਗਾਾਂ ਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਨਯਤ ਬਸੱਬਖਆ ਕੋਰਸਾਾਂ ਈ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ)) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਸਵੈਭਗਤਾਨ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂੰਿੂੰਬਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼1 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਿੈਂਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰਿਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ SFO ਸਿਬਸਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਵਚ ਅਦਾਇਗੀ / ਘਾਟੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਬਵਚ ਦੇਰੀ ਈ ਕੋਈ ਬਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖਦਾ / ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਆਰਾ ਿੈਂਕ
ਕੋਡ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਖਾਤਾ ਨੂੰਿਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਕਸੇ ਵੀ ਗ ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧ ਿੈਂਕ ਖਰਚੇ।

7.2

ਾਂ ਬਸਰਫ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਹਾ ਹੀ ਬਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਬਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।) ਜੋਇੂੰਟ ਖਾਤਾ, ਕਰੈਬਡਟ
ਿੈਂਕ ਅਕਾਉਟ
ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ, ਬਫਕਸਡ-ਬਡਪਾਬਜ਼ਟ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਬਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਰਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

7.3

ਕ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਖਾਤਾ ਨੂੰਿਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਅੱਖਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੂੰਦਾ ਹੈ।

7.4

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਨਮਨਬ ਬਖਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾ ੇ ਨਾ

ਸਹੀ ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ

ਕਰੋ:

ਭਾਗ੍ VI ਕਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ

ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ “Next Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)” ਤੇ
ਿਕਲਿ ਿਰੋ।

7.5

“Bank Code (ਿੈਂਕ ਕੋਡ)” ਦੀ ਪੱਛਬਗੱਛ

7.6

ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰਿਰ ਿਦ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ ਦੀ ਤੋਂ ਜ ਦੀ ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ
ਖਾਤਾ ਨੂੰਿਰ ਬਦਖਾਉਣ ਵਾ ੇ ਸਬਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਬ ਖਤੀ ਰਪ ਬਵਚ ਤਿਦੀ ੀ ਦੀ SFO ਨੂੰ ਸ ਾਹ ਬਦਓ ਤਾਾਂ ਜੋ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਕਸਮ ਦੇ ਿਚਣ ਤੋਂ ਿਚ
ਸਕਣ। ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੂੰਡ ਬਵੱਚ ਦੇਰੀ।

1

ਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਈ ਸਿੂੰਧਤ ਿੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੈਰਾ 13.4 ਦੇ ਫਟ
ੱ ਰ 4 ਬਵੱਚ ਦੱਸੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ੋ ੜਾਾਂ ਪਰੀਆਾਂ ਹੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂੰਿਬੂੰ ਧਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
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ੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈI

ਭਾਗ VII

ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੀ ਪੂਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਭਾਗ੍ ਕਿੱ ਚ CSSA (ਸੀਐਸਐਸਏ ਦੀ) ਪਰਾਪਤੀ ਕਿੱ ਚ ਿੋਰ ਖਾਸ ਪਕਰਿਾਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਂ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਬਾਰੇ ਿੇਰਿੇ
ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ। ਨਿੀਂ ਤਾਂ, ਇਸ ਭਾਗ੍ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱ ਡ ਕਦਓ।

ਭਾਗ੍ VII ਕਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ
ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ “Next Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)” ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ।

8.1

ਜੇ ਮ ਾਾਂਕਣ ਅਵਧੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਬਿਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਬਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪਰਣ ਤਿਦੀ ੀਆਾਂ ਹਨ (ਉਦਾ. ਿੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਦੀ
ਆਮਦਨੀ ਬਵੱਚ ਭਾਰੀ ਬਗਰਾਵਟ, ਆਬਦ), ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਇਸ ਬਹੱਸੇ ਦੀ ਆਈਟਮ (3) ਬਵੱਚ ਸੂੰਿੂੰਬਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਭਾਗ VIII
10.1

ਘੋਸ਼ਣਾ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ (ਜੇ ਾਗ ਹੂੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਬਵਚ ਬਧਆਨ ਨਾ ਪੜ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਬਡਜੀਟ ਜਾਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਹੇਠਾਾਂ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (i)
ਬਡਜੀਟ ਰਪ ਬਵੱਚ “iAM Smart+ (iAM ਸਮਾਰਟ)” ਨਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ; ਜਾਾਂ
(ii) ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾ ੀ ਜਾਾਂ ਨੀ ੀ ਬਸਆਹੀ ਬਵਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਬਚਤ ਥਾਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਈ ਸਹਾਇਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਬਵਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ।

ਕਬਨੈਿਾਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ “iAM Smart+ (iAM ਸਮਾਰਟ)”
ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ।

ਕਬਨੈਿਾਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਿੀ ਿਾਗ੍ਜ ਉੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ। ਕਬਨੈਿਾਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀਿਨ-ਸਾਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਕਪਰੂੰ ਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਕਸਆਿੀ ਕਿੱ ਚ ਕਦੱ ਤੀ
ਗ੍ਈ ਉਕਚਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤਰ
ਨੂੰ ਜਮਹਾਂ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱ ਿ ਸਿਾਇਿ ਦਸਤਾਿੇਜ ਿਜੋਂ ਸਿੈਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ।
ਭਾਗ੍ VIII ਕਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ
ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ “Next Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)” ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ।
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ਈ-ਫਾਿਮ ਸੇਵ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਿਨਾ
11.1

ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਿਾਅਦ ਬਵਚ ਪਰਾ ਹੋਣ ਈ ਅਧਰੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਬਹ ਾਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਪ ੀਕੇਸ਼ਨ
ਡੇ ਟਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ੋ ਡ ਕਰਨ ਈ "Save Application (ਐਪ ੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵ ਕਰੋ)" ਤੇ ਕਬ ਕ ਕਰੋ। ਐਪ ੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਟਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬਨੱ ਜੀ ਕੂੰਬਪਊਟਰ
ਜਾਾਂ ਮੋਿਾਈ ਬਡਵਾਈਸ ਬਵੱਚ ".sfo" ਫਾਈ ਦੇ ਰਪ ਬਵੱਚ ਸਰੱਬਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਾਅਦ ਬਵਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਨਰੂੰਤਰ ਮਕੂੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹ ਤ ਈ ਸਰੱਬਖਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜੀਿਰਤਾ ਪਕਿਲਾਂ ਿੀ ਦਰਜ ਿੀਤੇ ਗ੍ਏ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ

ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "Save Application
(ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਸੇਿ ਿਰੋ)" ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ।

11.2

ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਫਾਈ ਤੋਂ ਐਪ ੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਟਾ ਨੂੰ ਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬਨੱ ਜੀ ਕੂੰਬਪਊਟਰ ਜਾਾਂ ਮੋਿਾਈ
ਬਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਫਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪ ੋ ਡ ਕਰਨ ਈ "ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪ ੋ ਡ ਕਰੋ" ਤੇ ਕਬ ਕ ਕਰੋ।

“Upload Saved Form (ਸੇਿ ਿੀਤੇ
ਗ੍ਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਿਰੋ)” ਤੇ
ਿਕਲਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਨੈਿਾਰ
ਕਬਨੈਿਾਰ ਦੇ ਕਨੈੱਜੀ ਿੂੰ ਕਪਊਟਰ ਜਾਂ

ਮੋਬਾਈਲ ਕਡਿਾਈਸ ਤੋਂ ਸੇਿ ਿੀਤੀ
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਿਰਨ

ਲਈ “Choose File (ਫਾਈਲ ਚੁਣ)ੋ ”
ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਈਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ
ਸਿਦਾ ਿੈ।
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ਪੂਿੇ ਹੋਏ ਈ-ਫਾਿਮ ਿੀ ਸਮੀਫਖਆ ਕਿਨਾ
12.1

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਬਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਹੀ
ਹੈ।

ਜੇ ਕਬਨੈਿਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿਚ
ਸੋਧ ਿਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ

ਸਬੂੰ ਧਤ ਭਾਗ੍ 'ਤੇ "Modify(ਸੋਧੋ)" ਤੇ ਿਕਲਿ
ਿਰੋ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਦਾਖਲ ਿਰੋ।
ਈ-ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਪਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨ
ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਭਾਗ੍

VIII 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਕਿੱ ਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ "
Next Page (ਅਗ੍ਲਾ ਪੇਜ)" ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰੋ।
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ਈ-ਫਾਿਮ ਜਮਹਾਾਂ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਸਫਹਯੋਗੀ ਿਸਤਾਵੇਜ
13.1

ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾ
ਬਿਨੈਕਾਰ ੋ ੜੀਦੇ

ਜਮ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਿੂੰ ਕਪਊਟਰ ਕਿੱ ਚ ਸਿਾਇਿ
ਦਸਤਾਿੇਜ(ਜਾਂ) ਦੀ ਸਿੈਨ ਿੀਤੀ ਿਾਪੀ ਦੀ

ਫਾਈਲ(ਲਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਕਸਰਲੇ ਖਾਂ ਿੇਠਾਂ ਬਟਨਾਂ ਤੇ ਿਕਲੱਿ ਿਰਿੇ
ਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਾਇਿ

ਦਸਤਾਿੇਜ(ਜਾਂ) (ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਿੋਣ) ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ

ਿਰੋ ਜਾਂ ਫਾਈਲ(ਲਾਂ) ਨੂੰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਬਾਿਸ(ਸਾਂ)
ਕਿੱ ਚ ਕਸੱ ਧਾ ਕਖੱ ਚੋ।

ਸਚੀਬੱ ਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ,
ਕਬਨੈਿਾਰ SFO ਨੂੰ "Other supporting

documents (ਿੋਰ ਸਿਾਇਿ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ)"
ਖੇਤਰ ਕਿੱ ਚ ਿੋਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ
ਪਰਮਾਕਣਿਤਾ

ਲਈ

ਿੇਠਾਂ

ਸਿਦਾ ਿੈ।

ਕਦੱ ਤਾ

ਿੈਰੀਕਫਿੇਸ਼ਨ ਿੋਡ ਭਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦੋਿਰੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ ਕਿ ਜਮਹਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੋਂ
ਪਕਿਲਾਂ ਇਨਪੁਟਡ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਿੀਤੇ ਸਮਰਿਨ
ਦਸਤਾਿੇਜ ਸਿੀ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ।

ਕਬਨੈਿਾਰ ਪਰਾ ਈ-ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਸਿਾਇਿ ਦਸਤਾਿੇਜ
ਜਮਹਾਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ (ਜੇ ਲਾਗ੍ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ) ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟਡ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ " Submit (ਸਬਕਮਟ)"
ਤੇ ਿਕਲਿ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਿੀਤੇ ਸਕਿਯੋਗ੍ੀ ਦਸਤਾਿੇਜ
ਸਿੀ ਿਨ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਰੇ ਿੋਏ ਈ-ਫਾਰਮ
ਅਤੇ

ਸਮਰਿਨ

ਸਿਾਇਿ

ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ (ਜੇ ਲਾਗ੍ ਿੋਿ)ੇ ਦੇ ਜਮਹਾਂ
ਿੋਣ ਦੀ

ਪੁਸ਼ਟੀ

ਿਰਨ ਲਈ

"Confirm (ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੋ)" ਤੇ
ਿਕਲਿ ਿਰੋ।

SFO75B(E) (Punjabi (Indian))
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ਇਿ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਮਹਾਂ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ
ਜਾਿੇਗ੍ਾ। ਕਬਨੈਿਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਿਾਰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਕਪਰੂੰ ਟ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ।

ਕਬਨੈਿਾਰ ਿਿਾਲੇ ਲਈ ਜਮਹਾ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਿ ਿਾਪੀ ਿੀ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ|
13.2

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਆਨ ਾਇਨ ਅਪ ੋ ਬਡੂੰਗ ਈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉ ਬਕ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬਨਮਨਬ ਬਖਤ ਫਾਈ ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਅਤੇ
ਅਪ ੋ ਬਡੂੰਗ ਸੀਮਾ ਤੇ ਬਧਆਨ ਬਦਓ:
(i) ਫਾਇ ਦੀਆਾਂ ਬਕਸਮਾਾਂ: Portable Document Format (PDF) (ਪੋਰਟੇਿ ਡਾਕਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ (ਪੀਡੀਐਫ)) ਜਾਾਂ Joint Photographic Expert Group (JPEG) (ਜੋਇੂੰਟ
ਫੋਟੋਗਰਾਬਫਕ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੱਪ); ਜਾਾਂ
(ii) ਬਚੱਤਰ ਰੈਜ਼ੋ ਸ਼ਨ: 150 - 300 ਡਾਟਜ਼ ਪਰਤੀ ਇੂੰਚ (dpi); ਅਤੇ
(iii) ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਈ ਕੱ ਫਾਈ ਅਪ ੋ ਬਡੂੰਗ ਸੀਮਾ: 40 ਮੈਗਾਿਾਈਟਜ਼2

13.3

(i)

(ii)

13.4

ਪਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਦੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਾਂ ਈ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਈ ਾਗ
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੂੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਨਾ ਪਰਾ ਈ-ਫਾਰਮ SFO ਨੂੰ ਜਮ੍ਾ ਕਰੋ 31 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਫਹਲਾਾਂ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ 13.1-13.2 ਦੇ
ਪੈਰਾਗਰਾਫ ਨੂੰ । ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦਆਰਾ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸੂੰਿੂੰਧਤ ਸਬਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ Tsimshatsui
PO Box 96824 (Tsimshatsui PO ਿਾਕਸ 96824) ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਐਪ ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰਿਰ (ਜਾਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
ਾਂ ਡਾਕ ਜੋੜੋ। ੋ ੜੀਦੀ
ਾਂ ਡਾਕ ਅਸਾਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਪਰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
HKID ਕਾਰਡ ਨੂੰਿਰ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਪ ਬਵੱਚ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਬ ਫਾਬਫਆਾਂ 'ਤੇ ੋ ੜੀਦੀ
ਾਂ
ਕਰੇਗੀ, ਬਜਸ ਸਬਥਤੀ ਬਵੱਚ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗ ਤ / ਅਸਫ ਸਪਰਦਗੀ ਤੋਂ ਿਚਣ ਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਬ ਫਾਬਫਆਾਂ ਦੇ ਬਪਛ ੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ
ਬਵਹਾਰ ਪਤਾ ਬ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਾਂ ਈ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਈ ਾਗ
ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 13.1-13.2 ਦੇ ਮਤਾਿਕ ਸਿੂੰਧਤ ਸਬਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਸਮੇਤ ਪਰਾ ਈ-ਫਾਰਮ 2022/23 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਫਵਿ ਫਲੱ ਤੀ ਜਾ
ਿਹੀ ਕਲਾਸਾਾਂ ਿੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਨਹੀ ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਫਹਲਾਾਂ ਹੋਵੇ, SFO ਨੂੰ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਹਯੋਗ
ਕਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦਆਰਾ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸੂੰਿੂੰਧਤ ਸਬਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ Tsimshatsui PO Box 96824
(Tsimshatsui PO ਿਾਕਸ 96824)Tsimshatsui PO ਿਾਕਸ 96824 ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਐਪ ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰਿਰ
ਾਂ ਡਾਕ ਜੋੜੋ। ੋ ੜੀਦੀ
ਾਂ ਡਾਕ ਅਸਾਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਪਰਦਗੀ ਨਾ
(ਜਾਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ HKID ਕਾਰਡ ਨੂੰਿਰ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਪ ਬਵੱਚ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਬ ਫਾਬਫਆਾਂ 'ਤੇ ੋ ੜੀਦੀ
ਾਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਬਜਸ ਸਬਥਤੀ ਬਵੱਚ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗ ਤ / ਅਸਫ ਸਪਰਦਗੀ ਤੋਂ ਿਚਣ ਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਬ ਫਾਬਫਆਾਂ ਦੇ
ਬਪਛ ੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਬਵਹਾਰ ਪਤਾ ਬ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫੀਸ ਮਆਫੀ ਦਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾ ੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦਆਰਾ ਬਿਨੈ -ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ
ਜਮ੍ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਬਵਬਦਆਰਥੀ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ / ਿੱਬਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਦਾਖ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਿਾਅਦ ਬਵੱਚ ਹੈ।

ਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਬਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹਨ:
ੋ ੜੀਦੇ
(i) ਭਾਗ II3 ਬਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ / ਉਸਦੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਾਂ (ਫਨਿਭਿ ਮਾਪੇ (ਮਾਬਪਆਾਂ) ਸਬਹਤ (ਜੇ ਾਗ ਹੋਵੇ)) ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਨਕ ਦੇ
ਨਾ ਉਸਦੇ ਪਛਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਨਕ ;
(ii) (ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ-ਫਪਤਾ ਪਫਿਵਾਿਾਾਂ ਲਈ) ਅ ੱ ਗ ਹੋਣਾ / ਤ ਾਕ ਜਾਾਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਈ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਾ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਬ ਖ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾ ੇ ਨੋਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ; ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ੋ ੜੀਦੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, SFO ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱ ੇ ਮਾਾਂ-ਬਪਓ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਾਂ
ਮੂੰਬਨਆ ਜਾਾਂਦਾ;
(iii) (ਜੇਕਰ ਾਗ ਹੋਵ)ੇ 1 ਅਪਰੈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਅਵਧੀ ਈ ਅਟੱ ਡਾਕਟਿੀ ਖਿਫਿਆਾਂ ( ੂੰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਜਾਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਾਂ
ਈ) ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿਤ ਦੀ ਕਾਪੀ;
(iv) ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ / ਬੈਂਕ ਬੁੱਕ ਿੇ ਪਫਹਲੇ ਪੰਨੇ4 ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ; ਅਤੇ

(v) 1ਅਪਰੈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਅਵਧੀ ਈ ਕੱ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿਤ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਸਚੀਿੱਧ ੋ ੜਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਬਮਟ ਕਰੋ:
2

ਜੇ ਿੁੱ ਲ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਿਾਰ ਅਪਲੋ ਕਡੂੰ ਗ੍ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਗ੍ਆ ਿੈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਚੱ ਤਰ ਿੂੰ ਪਰੈਸ਼ਨ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੀ ਈ ਜੀ ਪੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਿਾਰ
ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਚਾਰ ਿਰੋ, ਕਜੱ ਿੇ ਉਕਚਤ ਿੋਿੇ।

3

ਜੇ ਕਬਨੈਿਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਸਿਾਇਿ ਦਸਤਾਿੇਜ ਜਮਹਾਂ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ ।ਜੇ ਜਰਰੀ ਿੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਬਨੈਿਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮਹਾਂ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੋ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਕਿਸੇ ਭੀ ਕਿਿਾਦ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਿੱ ਚ, SFO ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੂੰ ਤਮ ਿੋਿੇਗ੍।

 ਕਬਨੈਿਾਰ ਉਸਦੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ(ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੇ ਿੋਲ SFO ਦੀ ਕਿੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਕਿਤ ਇੱ ਿ ਸਫਲ ਅਰਜੀ ਿੈ; ਅਤਕਬਨੈਿਾਰ / ਉਸਦੇ ਪਕਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰ (ਮੈਂਬਰਾਂ) ਨੇ ਉਪਰੋਿਤ
ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ / ਉਿਨਾਂ ਦੇ HKID ਿਾਰਡ ਦੀ ਇੱ ਿ ਿਾਪੀ ਜਮਹਾਂ ਿਰ ਕਦੱ ਤੀ ਿੈ; ਅਤੇ

 HKID ਿਾਰਡ ਤੇ ਕਨਜੀ ਿੇਰਕਿਆਂ ਕਿੱ ਚ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿੀਂ ਿੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ।
4

ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੇਠ ਬ ਖੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਪਰੀਆਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ

ੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ । ਜੇ ਜਰਰੀ ਹੋਇਆ , ਤਾਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂੰਿਬੂੰ ਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਾਰਾ

ੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਕਸੇ ਭੀ ਬਵਵਾਦ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵੱਚ, SFO ਦਾ ਫੈਸ ਾ ਅੂੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਕੋ SFO ਦੀ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਫ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਵੱਚ ਗਰਾਾਂਟ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ੋ ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ
ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਫ

ਅਰਜ਼ੀ ਬਵੱਚ ਿੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ; ਅਤੇ

 ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਵੱਚ 2022/23 ਸਕ ੀ ਸਾ
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ਈ ਉਸੇ ਿੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਉਪਰੋਕਤ ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਗਰਾਾਂਟ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਬਕੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ)I

15

ਤਨਖਾਹ ਵਾ ੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾ ਾ
ਬਵਅਕਤੀ

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਡਰਾਈਵਰ
ਜਾਾਂ
ਕਾਰੋਿਾਰ
ਚ ਾਉਣ
ਵਾ ਾ
ਬਵਅਕਤੀ
(ਇੱਕ ੀਆਾਂ
ਪਰੋਪਰਾਈਟਰਬਸ਼ਪ ਕਾਰੋਿਾਰ /
ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾ ਾ ਕਾਰੋਿਾਰ /
ਬ ਬਮਟੇਡ ਕੂੰਪਨੀ ਸਮੇਤ)
ਤਨਖਾਹ ਵਾ ੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾ ਾ
ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾ ਾ ਬਵਅਕਤੀ,
ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਤ ਪੇਸ਼
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਬਕਰਾਏ ਦੀ
ਬਵਅਕਤੀ

ਆਮਦਨੀ

ਵਾ ਾ

(1)
(2)
(3)

ਇਨ ੈਂ ਡ ਰੈਵੇਬਨਊ ਬਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱ ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਬਡਮਾਾਂਡ ਨੋਟ; ਜੇਕਰ ਉਪ ਿਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈੈ
ਮਾ ਕ ਦੇ ਬਮਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਬਰਟਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ; ਜੇਕਰ ਉਪ ਿਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; ਜੇਕਰ ਉਪ ਿਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਆਬਦ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾ ਾ ਿੈਂਕ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਰਕਾਰਡ (ਿੈਂਕ
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾ ੇ ਪੂੰਨੇ ਦੇ ਨਾ )। (ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੂੰਗ ਤੇ
ਬਟੱਪਣੀਆਾਂ ਨਾ ਐਾਂਟਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ (ਹਾਈ ਾਈਟ) ਕਰੋ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇ ਾਵਾ
ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਐਾਂਟਰੀਜ ਈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਰਰੀ ਬਟੱਪਣੀਆਾਂ ਬਦਓ, ਨਹੀ ਾਂ
ਤਾਾਂ SFO ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪਬਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਾ ੀ ਰਕਮ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ); ਜੇਕਰ ਉਪ ਿਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਮਾ ਕ ਵੱ ੋਂ ਪਰਮਾਬਣਤ ਆਮਦਨੀ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਅੂੰਬਤਕਾ ਬਵੱਚ ਨਮਨਾ I ਦੇਖੋ), ਆਬਦ
ਪਰਮਾਬਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ੇ ਖਾਕਾਰ ਵੱ ੋਂ ਪਰਮਾਬਣਤ ਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ; ਜੇਕਰ ਉਪ ਿਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਤਹਾਡੇ ਖਦ ਦੇ ਵੱ ੋਂ ਬਤਆਰ ਕੀਤਾ ਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ (ਅੂੰਬਤਕਾ ਬਵੱਚ ਨਮਨਾ II ਜਾਾਂ
III ਦੇਖੋ) ਅਤੇ
ਬਨੱ ਜੀ ਮ ਾਾਂਕਣ ਨੋਬਟਸ (ਜੇਕਰ ਾਗ ਹੈ)।

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਸਾ ਬਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਬਸਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਿਤ ਬਕਉ ਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਦ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ
ਬਵਸ਼ ੇ ਸ਼ਣ (ਿਰੇਕਡਾਊਨ) ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਈ ਅੂੰਬਤਕਾ ਬਵੱਚ ਨਮਨੇ IV ਦਾ ਅਨਸਰਨ ਕਰੋ।
(SFO ਇਹ ਬਨਰਣਾ ੈ ਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹਨਾਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ, ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਿਤ
ਾਂ
ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੀਆਾਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।)
(1)
(2)

ਬਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ; ਜੇਕਰ ਉਪ ਿਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਬਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾ ਾ ਿੈਂਕ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਰਕਾਰਡ (ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਦਾ
ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾ ੇ ਪੂੰਨੇ ਦੇ ਨਾ )। (ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੂੰਗ ਅਤੇ ਬਟੱਪਣੀਆਾਂ ਨਾ ਐਾਂਟਰੀਜ
ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ (ਹਾਈ ਾਈਟ) ਕਰੋ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇ ਾਵਾ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਐਾਂਟਰੀਜ ਈ ਵੀ,
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਰਰੀ ਬਟੱਪਣੀਆਾਂ ਬਦਓ, ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ SFO ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪਬਰਵਾਰ
ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਾ ੀ ਰਕਮ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

ਪੁੱਛਫਗੱਛ
14.1

ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋ ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਛਬਗੱਛ ਹੈ ਜਾਾਂ ਈ-ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 20 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ
ਅੂੰਦਰ SMS ਦਆਰਾ ਬ ਖਤੀ ਰਪ ਬਵੱਚ ਜਾਾਂ SFO ਦਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਬਮ ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 24 ਨੂੰ ਕਾ
ਕਰੋ - ਸਾਡੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਹੌਟ ਾਈਨ 2802 2345 'ਤ
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