
SFO75B(E) (Urdu) 1 

 
 اسٹوڈنٹ 

 کام کرنے واال خاندان اور طالب علم مالی معاونت ایجنسی
 برقی ملکی درخواست پھارامالي كسري بھنے اور پھپھتاا گنے بارےما نوٹھرو 

 
 

 انتباہ 
مناسب سطح کے لئے اہلیت کا اندازہ لگانے درخواست میں ذاتی ڈیٹا کو درخواست گزار کی مالی امداد اور نوازے جانیوالے تعاون کی 

کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ دھوکے سے امالک/مالی فائدہ حاصل کرنا ایک جرم ہے۔ کوئی بھی شخص جو ایسا کرتا ہے ایک جرم 
ید کی سزا سال کی ق   10کے تحت ایک زیادہ سے زیادہ    210کا ارتکاب کرتا ہے، اور اعتراف جرم کے جانے پر چوری آرڈیننس، باب  

 کا مستوجب ہو گا۔

 
س اہم نوٹ  

I  عمومی معلومات 
آئٹمز تک مکمل کریں۔ تمام    VIIIسے    Iفارم( اور اس نوٹس میں بیان کردہ ہدایات کے مطابق حصہ    -براہ مہربانی الیکٹرانک گھرانہ درخواست فارم )ای  ⚫

 کے ساتھ نشان زدہ ہیں، الزمی آئٹمز ہیں۔ *جو 

درخواست( میں درخواست کے   23/2022تعلیمی سال )یعنی اس نوٹس میں مذکور "تخمینہ جاتی سال" سے عام طور پر گزشتہ مالی سال  مراد ہے۔ اس  ⚫

 (31.3.2022 – 1.4.2021)کا مالی سال ہے  2021- 22لیے تخمینہ جاتی سال سے مراد 

 Microsoft Edge, Google درخواست دہندگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ای فارم تک رسائی، اسے مکمل کرنے اور جمع کرانے کا کام ⚫

Chrome, Mozilla Firefox or Safari  )اگر    )مائیکروسافٹ ایج، گوگل کروم، موزیال فائرفاکس یا سفاری کے جدید ترین ورژن کے ساتھ کریں۔

رہے ہیں تو، ہو سکتا ہے کہ ای فارم  درخواست دہندگان مذکورہ باال براؤزرز استعمال نہیں کر رہے ہیں یا مذکورہ باال براؤزرز کا پرانا ورژن استعمال کر

 کے مندرجات اور/یا آپشنز مناسب طریقے سے ظاہر نہ ہوں یا کام نہ کریں۔

 

II معاون دستاویزات جمع کرانے پر نوٹس 
انوں کے  جمع کرائی جانے والی معاون دستاویزات کی نقل )جیسے شناختی دستاویزات، علیحدگی / طالق کے لیے معاون دستاویزات )واحد والدین کے خاند ⚫

کریں۔   سے رجوع  13.4لیے(، ساالنہ آمدنی سے متعلق دستاویزی ثبوت، وغیرہ( کے بارے میں، تفصیالت کے لیے براہ مہربانی اس نوٹس کے پیراگراف  

درخواست پر  (  SFO)  طلبہ مالیات آفسدرخواست دہندگان کو درکار معاون دستاویزات فراہم کرنا ہوتی ہیں؛ بصورت دیگر،  براہ مہربانی نوٹ کریں کہ  

 کارروائی کے قابل نہیں ہو گا۔ 

پر دی گئی ہدایات پر عمل  [  SFO 108]  )کور شیٹ برائے معاون دستاویزات  (   Cover Sheet for Supporting Documentsبراہ مہربانی ⚫

ویزات کی نقول  کریں اور درخواست دہندہ اور فارم میں دعوی شدہ گھرانہ کے ممبروں )بشمول منحصر والد یا والدہ)والدین( )اگر قابل اطالق ہو(( کے دستا 

 مع درخواست سے متعلق دیگر دستاویزی ثبوت کی نقول جمع کرائیں۔ 

 

 

 

 فارم تک رسائی  -ای
 

 My Applications (Financial Assistance  –link -SFO Eویب سائٹ میں " (    https://ess.wfsfaa.gov.hk/esppsدرخواست دہندہ ) 1.1

Schemes at Pre-primary, Primary and Secondary Levels))  رائمری اور سیکنڈری درجات پر  لنک ــ مائی اپلیکیشنز)پری پرائمری،پ-ای

فارم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ براہ مہربانی ای فارم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بائیں مینو بار میں   -" کے ذریعے ای)مالی امدادی سکیمز(

 موجود "ای فارم" ٹیب پر کلک کریں۔ 

 
 

 فارم کی تکمیل  -ای
 

 درخواست دہندگان کے خصوصیت  Iپارٹ  
( اسٹوڈنٹس ایپلیکیش کے تحت تسلیم شدہ 13)جیسے اقدار آرڈیننس، کیپ  )د رخواست دہندگاں والدین یا سرپرست ہونا چاہیے   

 ہوں( 
 

 کے لفظ ہر  اور ؛ کریں درج نام خاندانی پہلے مہربانی براہ
 دیں۔  چھوڑ جگہ خالی ایک درمیان

2022/23 

https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps
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کارڈ کے ہولڈر نہیں ہیں، تو براہ مہربانی "دیگر شناخت   HKID دہندگان )اور / یا اس کے خاندان کے رکن( )ہیں(اگر درخواست   2.1
( " متعلقہ شناختی -کے ڈراپ ڈاؤن مینو سے قابل اطالق آئٹم منتخب کریں)  Other Identity Document Typeدستاویز کی قسم"  

 ز کی ایک نقل فراہم کریں: دستاویز نمبر داخل کریں اور شناخت کے دستاوی

(i) Passport   )پاسپورٹ( 
(ii) Re-entry Permit   داخلہ کا )دوبارہ 

 اجازت نامہ( 
(iii) Certificate of Identity    کا )شناخت 

 سرٹیفیکیٹ( 

(iv) Document of Identity    شناخت(
 کا دستاویز( 

(v) Entry Permit     اجازت کا  )داخلہ 
 نامہ( 

(vi) Declaration of ID for Visa 
Purpose  کیلئے مقاصد  کے  )ویزہ 

 شناخت کا اعالمیہ( 
(vii) One-way Permit  طرفہ )یک 

 اجازت نامہ( 
(viii) Mainland identity documents  

 )مین لینڈ شناختی دستاویزات( 
(ix)  Others  )دیگر( 

 

  

 درج ایڈریس پذیری مطابقت الزمی کو دہندگان درخواست۔
 دہندگان درخواست  میں لکھنا SFO ورنہ،  -ہے ضروری کرنا
 نے دہندگان درخواست اگر. گے سکیں کر نہیں رابطہ سے

 کی جگہ کی گاہ رہائش ہی بعد کے کرنے جمع درخواست
 ہونے دستیاب وقت اس مہربانی براہ تو، ہے کردی توثیق
 اگر. کریں مطلع کو ایڈریس خطوط نئے کے SFO بعد کے
 کرم براہ تو، ہے رہتی نہیں دہندہ درخواست میں کانگ ہانگ
 پتہ کا خطوط کے کانگ ہانگ لئے  کے مباحثے کے مستقبل
 .کریں درج

 الیکٹرانک ذرائع کے مطابق درخواست دہندگان سے رابطہ کرنے کے لئے

SFO   کو سہولت فراہم کرنے کے لئے، درخواست دہندگان کو ایک درست ای
 .میل ایڈریس درج کرنا ہوگا اور پھرثیق کے لئے دوبارہ درج کریں

کارڈ کے حامل نہیں ہیں، تو براہ کرم   HKIDاگر درخواست دہندگان
کے حوالے کرکے    2.1ان دو شعبوں کو اس نوٹوں کے پیراگراف  

 .مکمل کریں

 
کے ذریعے ایپلی کیشنز   SMSدینے کے لیے    SFO کو سہولت

کو  ہے(  ہوتا  اطالق  قابل  )اگر  معلومات  کی  ادائیگی  متعلقہ  اور 
تسلیم کرنے کے لیے، براہ مہربانی ہانگ کانگ موبائل فون نمبر 

 داخل کریں۔ 

براہ مہربانی تخمینہ جاتی سال کے دوران ازدواجی حیثیت درج  
کریں۔ اگر درخواست دہندہ "شادی شدہ" ہے تو، براہ مہربانی  

فارم کے  -کے ساتھ اگلے باکس کو چیک کریں اور ای(  Aآئٹم )
 میں زوج کی معلومات درج کریں۔ IIحصہ 

 ہے والدین واحد دہندہ درخواست دوران  کے سال جاتی تخمینہ اگر
  کریں۔ چیک کو باکس اگلے ساتھ کے(  B) آئٹم مہربانی براہ تو، 

 چیک کو باکس اگلے ساتھ کے(  B) آئٹم لیے کے دہندہ درخواست
 اور  انتخاب آپشنز متعلقہ متعلق  سے حیثیت ازدواجی بعد کے کرنے

 گے۔  ہوں دستیاب لیے کے ( ہیں ہوتے الگو اگر) پٹ ان

میں تمام آئٹمز مکمل کرنے    Iحصہ  
ذیل   درج  مہربانی  براہ  بعد،  کے 
لیے   کے  بڑھنے  آگے  میں  حصے 

 کریں۔ "اگال صفحہ" پر کلک 

براہ مہربانی باکس میں دکھایا گیا مثال کے حوالے 
کارڈ نمبر  (HKID) سے ہانگ کانگ کی شناخت

 .درج کریں
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 فیملی ممبران اور مالیاتی منصوبوں کی ساالنہ رپورٹ   IIحصہ
 

 علم کے درخواست دہندگان اور خاندان کے ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ بچےخاوند، طالب  3.1
 
 

 

 

 

 
 

 

کارڈ کا حامل نہیں ہے تو، اس نوٹس کے   HKIDاگر درخوست گزار کا زوج
کو مکمل   خانوںکا حوالہ دیتے ہوئے، براہ مہربانی ان دونوں    2.1پیراگراف  

 .کریں

کو مکمل کرنے کے بعد، براہ مہربانی درج    آئٹمزمیں تمام    Aسیکشن    IIحصہ  
" پر کلک  )اگال صفحہ(  Next Pageذیل حصے میں آگے بڑھنے کے لیے "

 کریں۔

طالب علم کے درخواست دہندگان / غیر شادی  اگر خاندان کے ساتھ رہنے والے  
بچے کے   HKID شدہ  نوٹس  اس  مہربانی  براہ  تو  ہیں،  نہیں  حامل  کے  کارڈ 
 .کا حوالہ دیتے ہوئے ان دونوں شعبوں کو مکمل کریں 2.1پیراگراف  

 

 کے  لفظ ہر  اور ؛ کریں درج نام خاندانی پہلے مہربانی براہ
 دیں۔  چھوڑ جگہ خالی ایک درمیان

 

 شریک  اپنے کردہ دعٰوی میں فارم مہربانی براہ
 حوالے  کے مثال کریں، پر کارڈ HKID کا حیات
 ہے۔  گیا دکھایا میں  خانہ کہ جیسا ساتھ کے

 لفظ ہر  اور ؛ کریں درج نام خاندانی پہلے مہربانی براہ
 دیں۔ چھوڑ  جگہ خالی ایک درمیان کے

 

نمبر نمبر / پیدائش سرٹیفکیٹ  HKIDبرائے مہربانی 
رہائشی  ساتھ  کے  خاندان  کردہ  درج  پر  نمبر 
درخواست دہندگان / غیر شادی شدہ بچے کے طور  
پر مثال کے طور پر باکس میں دکھایا گیا ہے اور  

اگر  （متعلقہ شناخت کے دستاویز کی نقل جمع کرائیں
 ）قابل اطالق ہوں
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(  Grant-KG(  2اور )  KCFRS(  1اگر درخواست دہندہ پری پرائمری طلبہ )جس میں )
کے لیے مالی اعانت کے لیے درخواست دینا چاہتا ہے تو، براہ مہربانی اس باکس کو چیک 

اگر قابل اطالق ہے( اور  )  KCFRS( کو  K1-K3ندگان )طلبہ درخواست دہ  KGکریں۔ اہل  
کے تحت فیس میں چھوٹ فراہم کی جائے گی۔ پورے دن چلڈرن کیئر سروسز   KG-گرانٹ

(N1    اورN2  )  کو صرف بچوں  اہل  والے  میں    KCFRSحاصل کرنے  فیس  تحت  کے 
 چھوٹ فراہم کی جائے گی۔ 

اگر خاندان کے ساتھ رہنے واال غیر شادی شدہ بچہ اس تعلیمی سال میں ایک  
 Apply for ادارے میں تعلیم حاصل کررہا ہے تو، براہ مہربانی "   ٹرشری

s c h e m e s  )دیں  زسکیم درخواست  لیے  تحت )کے  کے  آئٹم  کے   " 
 ") Do not need باکس کو چیک کریں۔ )ہے ضرورت نہیں " 

 مکمل کو آئٹمز تمام میں  B سیکشن  II حصہ
 حصے  ذیل درج مہربانی براہ بعد،  کے کرنے
 اگال Next Page (" لیے کے بڑھنے آگے میں

 کریں۔  کلک پر" )صفحہ

کے ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ    گھرانےاگر درخواست دہندہ کو  
بچے کو شامل کرنے کی ضرورت ہو تو، نئے ممبر کی تفصیالت درج  
براہ  لیے  کے  کرنے  فراہم  نقول  کی  دستاویزات  شناختی  اور  کرنے 

 " پر کلک کریں۔)شامل کریںبچہ  ”Add Child (مہربانی 

-KCFRS، Grant میں جس) سال تعلیمی اس دہندہ درخواست اگر
KG )گرانٹ—(KG ، TA ، STS ، DYJFR اور FR(FAEAEC) )شامل 
 تو، ہے چاہتا دینا درخواست لیے کے اعانت مالی لیے کے بچے میں( ہیں
 کریں۔  چیک کو( باکسز) باکس مناسب تحت کے 9 اور 8 ، 5 آئٹم مہربانی براہ
 ہی  بعد کے تکمیل کی 8 اور 7 آئٹمز( باکسز) باکس مناسب تحت کے 9 آئٹم
 ہوگا۔  فعال

 بھال دیکھ کی بچوں لیے کے دن پورے دہندہ درخواست اگر
 کی  KCFRS لیے کے  بچے  والے  کرنے  حاصل خدمات  کی

 Social " مہربانی اہ بر تو، ہے چاہتا دینا درخواست 
Needs ) اور  لوڈ ڈاؤن فارم صیتشخی " )ضروریات سماجی 

 کروائیں۔  جمع ساتھ کے  دستاویزات معاون اسے اور کریں، مکمل 
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3.1.1 CSSA    شوہر اور بچوں کو 'ایڈمنسٹریشن کے اراکین' کے طور پر شمار نہیں کیا جائے گا، ایڈجسٹ کی وصولی میں پتلون کا
  (AFI)شدہ خاندانی انکم میکانزم کے تحت

 

کے طالب علم درخواست دہندگان جن کو ٹیکسٹ بک اخراجات، گھر پر انٹرنیٹ تک رسائی کے چارجز اور کسی بھی عوامی یا نجی تنظیموں یا سکولوں   3.1.2

کے ذریعے اسی قسم کی معاونت کو طلب نہیں کرنا   SFOذریعہ اسکول سے اور اسکول سے مفت نقل و حمل کے اخراجات کو منظور کیا گیا ہے انہیں  

، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنیوں،  )ہانگ کانگ جاکی کلب  SWD  ،EDB  ،) Hong Kong Jockey Clubاہیے۔ ان اداروں میں شامل ہیں، مگر سکولوں،  چ

 SFOاگر دریں اثناء یہ علم میں آتا ہے کہ طالب علم درخواست دہندہ دہری سبسڈیوں سے مستفید ہو رہا ہے تو، درخواست دہندہ  وغیرہ تک محدود نہیں ہیں۔  

  کی درخواست پر فی الفور زائد ادائیگی کے ری فنڈ کا سزاوار ہو گا۔

 

میں ان کے بچے )رین( کی   2020/21درخواست دہندگان کو مندرجہ ذیل کوڈوں کا حوالہ دینا چاہیے اور ڈراپ ڈاؤن مینو سے   3.1.3
 :طرف سے شرکت کی قابل اطالق کالس کی سطح منتخب کریں

N1 
(i) ( سال کی عمر کا  2- 0پورا دن چلڈرن کیئر سنٹر

 :گروپ(

N2 
(ii) ( سال کی    3-2پورے دن کے چلڈرن کیئر سنٹر

 :عمر کا گروپ(

K1 (iii) کنڈرگارٹن میں نرسری کالس: 

K2 (iv) کنڈرگارٹن میں نچلی جماعت: 

K3 (v) کنڈرگارٹن میں اپر کالس: 

P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 (vi)  6سے  1ابتدائی: 

S1 / S2 / S3 (vii)  3سے  1سیکنڈری: 

S4 / S5 / S6 (viii)  6سے 4سیکنڈری : 

DYJ (ix) ڈپلومہ یی جن: 

Others (x) )دوسرے )جیسے ترتیری سطح: 

 

اگر درخواست دہندہ ای فارم جمع کرنے کے بعد درخواست کی تفصیالت میں ترمیم کرنا چاہتی ہے )بشمول اضافی سکیم )امدادی   3.1.4
براہ کرم درخواست میں تحریری منصوبوں( کے لئے الگو کرنے کے لئے / امیدوار اسکیم )ے( کے لئے الگو کیا گیا ہے(، تو  

  SFOدن کے اندر    30یہ درخواست فارم کے جمع کرانے کی تاریخ سے    مع کرائیںطور پر، جمع کرانے اور پوسٹ کے ساتھ ج
پر.اضافی اسکیم کے لئے درخواست / اس اسکیم )ترمیم( کو درخواست دینے کے لئے درخواست دینا الزمی طور پر درخواست 

یہ ان       -کارڈ نمبر کے ساتھ درخواست دہندگان کی طرف سے دستخط کیا جائے گا   HKIDدہندگان کے درخواست نمبر نمبر /  
.براہ کرم نوٹ کریں کہ مالی مدد کے لئے دیر سے درخواست پر غور  گے گا  ایپلی کیشنز کو پروسیسنگ کے لئے زیادہ وقت ل

اس سلسلے میں، ایک پیچھا کرنے والے کو احتیاط سے جانچ پڑتال کیجئے اگر انہوں نے اس تمام سکیموں کو  -نہیں کیا جائے گا
 -منتخب کیا ہے جو وہ درخواست فارم جمع کرنے سے قبل درخواست دینے کے خواہاں ہیں

 

  (SIA)  یے سبسڈی چارجز کے ل یٹ رسائیانٹر ن 3.2

ل  SIAدرخواست دہندہ کو   پر ہے اوراس کا اطالق صرف  ادوں  یں ہے، جو گھرانہ بنیضرورت نہ  ینے کیے درخواست دیکے 
امتحان پاس کہ وہ ذرائع کا  یبشرط  یجائے گ  یفراہم ک  یہوتا ہے۔ اہل خانہ کو سبسڈ  طلبہ کے خاندانوں پر  یکنڈریاور س  یپرائمر
ں یان خاندانوں پر الگو نہ  یہ سبسڈیار پر پورا اتر سکے۔  یت کے معیے اہل یکے ل  SIAں اور طالب علم درخواست دہندہ  یکرسک 

 -طلبہ ہوں۔ یپرائمر یں صرف پریجن م یہوگ
 

 

  

  کی ضرورت نہیں ہے، براہ مہربانی اس باکس کو چیک کریں۔  SIA جن خاندانوں کو 

مکمل کرنے کے بعد، براہ مہربانی درج    Cسیکشن    IIحصہ  
لیے " بڑھنے کے  آگے  میں  اگال  (  Next Pageذیل حصے 

 " پر کلک کریں۔ )صفحہ
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 تابع والدین 3.3

 

وقت   CSSAانحصار والدین درخواست دہندگان کے والدین سے متعلق ہے، جن میں سنا ہے، جو درخواست کے جمع کرنے کے  3.3.1
  6انہیں معمول کی تشخیص کا سال الزمی طور پر، روزگار میں نہیں ہونا چاہئے اور کم سے کم     -کے وصول کنندہ نہیں ہے

 - کرنا ہوگامہینے تک مندرجہ ذیل شرائط میں سے کسی کو پورا 

(A)  درخواست دہندگان کے خاندان کے ساتھ رہنا، یا 

(B) یا، درخواست دہندگان یا ان کے شوہر کے زیر اہتمام یا کرایہ دار رہائش گاہ میں رہائش پذیری 

(C)   کردہ ادا  پر  ان کے شوہریامکمل طور  یا  دہندگان  اخراجات درخواست  اور  پذیری  رہائش  میں  گھر  بزرگ   یا تھے  ایک 
 دہندگان یا ان کے شوہر سے مکمل طور پر حمایت کی جاتی ہے۔درخواست 

ریمارکس: درخواست دہندگان یا ان کے زوج کو اس سکول کے سال میں اپنے والدین کی حمایت جاری رکھنا چاہئے اور معاونت کا فارم   ریمارکس: 

اد براہ راست امداد کی سطح پر اثر انداز ہو  اس کے عالوہ، خاندان کے ممبران کی تعد  اس طرح کی تشخیص کے سال میں ہونا چاہئے۔ 

فارم جمع کرائیں تاکہ والدین کی مدد کے لیے  -سکتی ہے جس کے تحت درخواست دہندگان کے اہل خانہ اہل ہیں براہ مہربانی مکمل ای 

 ے بزرگ افراد، وغیرہ( دستاویزی ثبوت کے ساتھ )مثال کے طور پر کرایہ دار معاہدے، رہائشی ایڈریس کا ثبوت یا گھر کی رسید برائ

SFO کو جمع کرائیں۔- 

 

سے زائد ہے، تو برائے مہربانی درخواست دہندگان کے دستخط کے ساتھ علیحدہ شیٹ اپ لوڈ    2اگر انحصار والدین کی تعداد   3.3.2
جانیوالے منحصر والدین کی شناختی دستاویزات کی نقول جمع کرانے کے ذریعے، ان کی معلومات   فارم میں مہیا کیےکرکے اور  

 میں ہے  D کے تحت سیکشن II واست فارم کے حصہکو اس وضع میں منسلک کریں جیساکہ درخ
 

 

 

  

کو   Dبراہ مہربانی مناسب باکس چیک کریں۔ اگر ہاں، تو براہ مہربانی سیکشن  
ی رکھیں کو مکمل کرنا جار  Dچھوڑ دیں۔ اگر نہیں تو، براہ مہربانی سیکشن  

کا    3.3.1اور "منحصر والدین" کی تعریف کے لیے اس نوٹس کے پیراگراف  
 حوالہ لیں۔ 

 کی  ان  اور کریں درج تفصیالت ذاتی کی والدین انحصاری کرم براہ
اگر قابل  （ )کارڈ شناختی سمارٹ کانگ ہانگ جیسے( دستاویزات شناختی

 کی والدین تاکہ کروائیں جمع ثبوت دستاویزی اور دنقل کی ）اطالق ہوں
 سکے۔  ہو معاونت

انحصار والدین ایچ کے آئی ڈی کارڈ کے حامل نہیں ہے، تو براہ کرم اس  اگر  
 .کا حوالہ دیتے ہوئے ان دونوں شعبوں کو مکمل کریں  2.1نوٹس کے پیراگراف  

احتیاط سے پڑھنا  (  Cاور )  (A(، )B)  3.3.1درخواست دہندگان کو پیراگراف  
 .کو پڑھنا چاہئے چاہیے اور مناسب باکس

 
میں تمام آئٹمز کو مکمل کرنے کے بعد،   Dسیکشن    IIحصہ  

براہ مہربانی درج ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے لیے "اگال  
 صفحہ" پر کلک کریں۔ 
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 رہائشی ایڈریس  IIIپارٹ  
 

اگر درخواست دہندگان کے رہائشی ایڈیشن میں حصہ لینے والے ای میل میں فراہم ہونے والے خطوط ایڈریس کے طور پر ہی ہے  4.1
درخواست دہندگان کو اس حصے میں رہائشی ایڈریس  -مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے  Iتو، درخواست دہندگان کو یہ حصہ  

 منتخب درخواست دہندگان کے لئے گھر کا دورہ کریں۔  SFOدرج کرنا چاہئے تاکہ
 

 

 

  

براہ    IIIحصہ   بعد،  کے  کرنے  مکمل 
مہربانی درج ذیل حصے میں آگے بڑھنے  

" پر  )اگال صفحہ   Next Page (کے لیے "
 کریں۔ کلک 
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 خاندان کی آمدنی  IVپارٹ  
 

 

 

مجموعی آمدنی   مہربانیبراہ    کے لیےتخمینہ جاتی سال  
میں) ہندسوں  بغیر  کے  پلیسز  کریں۔ ڈیسیمل  درج   )

SFO    ،چنانچہ اندازے کی رقم کو قبول نہیں کرے گا  
کریں  مہربانیبراہ   فراہم  شمار  و  اعداد  دیگر   ۔حقیقی 

)اس   آمدنی  رینٹل  پر  مثال کے طور  ذریعہ،  کا  آمدنی 
پیراگراف   کی اطالع دی    5.1نوٹس کے  ")اشیاء  میں 

کے تحت "  ms need to be reportedIteجائے گی(
سرمایہ   11 دوستوں،   / دار  رشتہ   / خاندان  دیکھیں(، 

والے   رہنے  ساتھ  کے  دلچسپیوں  یا  تعلق  سے  کاری 
بچوں کی مدد سے، برائے مہربانی درج کریں مندرجہ 

 ذیل مثال کے مطابق رقم۔ 

میں تمام آئٹمز کو مکمل    IV  حصہ
براہ مہربانی درج  بعد،  کرنے کے 
کے   بڑھنے  آگے  میں  حصے  ذیل 

"  )گال صفحہ(ا  Next Pageلیے "
 پر کلک کریں۔ 

یا  شوہر  کے  اس  دہندگان،  درخواست  اگر 
خاندان کے ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ  

دوران   کے  مدت  کی  تشخیص  بے  بچے 
تھے تو، مندرجہ ذیل مثال کے مطابق    روزگار 

 کھیتوں کو مکمل کریں 
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ہانگ کانگ کے اندر اندر اور باہر دونوں خاندانوں کی طرف سے حاصل کردہ آمدنی کی اقسام ریفرنس کے لئے مندرجہ ذیل درج   5.1
 .کا حوالہ دیتے ہیں(v) 13.4ذیل ہیں۔ دستاویزی ثبوت کی فراہمی کے لئے، براہ کرم اس نوٹس کے پیراگراف 

 

اطالع دینے کی ضرورت نہیں ہےاشیا جن کی  اشیا جن کی اطالع دینے کی ضرورت ہے   

یا کمیونٹی کیئر فنڈ   1 حکومت کی طرف سے مالیاتی اعانت، 
اولڈ ایج  / )جیسا کہ کمپری ہینسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس  

االؤنس معذوری   / االؤنس  لیونگ  ایج  اولڈ   / ری   /االؤنس 
ورکنگ  / ٹریننگ االؤنس / ورک انسینٹو ٹرانسپورٹ سبسڈی  

  فیملی االؤنس وغیرہ( کے تحت امدادی پروگرام سے ادائیگی

 بڑھاپا فنڈ / بڑھاپا لیونگ فنڈ   1

 معزوری فنڈ  2  کانٹریکٹ گریجویٹی/ النگ سروس پے  2

 طویل سروس تنخواہ / کانٹریکٹ گریجویٹی 3  سیورینس پے 3

 علیحدگی کی تنخواہ  4  قرض 4

 قرضے  5  پرویڈینٹ فنڈ  /ریٹائرمنٹ پر یکمشت گریجویٹی 5

 یکمشت ریٹائرمنٹ گریجویٹی / پروویڈنٹ فنڈ  6  وراثت 6

 وراثت  7  خیراتی عطیات 7

 خیراتی عطیات  8  انشورنس / حادثہ / چوٹ پر تالفی 8

پرویڈنٹ فنڈ میں شراکت  / مالزم کی طرف سے ایم پی ایف   9
جس کی اطالع دینا ضروری نہیں ہے    شراکت کی انتہائی حد)

 ）فی سال ہے18,000$ وہ 

 جامع سوشل سیکیورٹی معاونت 9

کرنیوالے   10   کام   / معاونت  ٹرانسپورٹ  مراعات  کام   / فنڈ  تربیت  دوبارہ 

  خاندان کا فنڈ

 حادثہ / چوٹ کا معاوضہانشورنس /  11  

 پروویڈنٹ فنڈ  / MPF مالزم کی طرف سے شراکت کردہ 12  

 

اگر درخواست دہندگان، درخواست  -ایک پتلون کو آمدنی کا ثبوت اور مالزمین کے اراکین کے مالزمت کے تحت فراہم کرنا چاہئے 5.2
( یا خود تیار Iدہندگان کے جوزف یا مالزمت کے تحت کسی بھی خاندان کے رکن نے انکم سرٹیفکیٹ )یعنی ضمیمہ میں نمونہ  

درخواست دہندگان    -(، آمدنی کے ثبوت کے طور پر فراہم کی ہےIVشدہ آمدنی خرابی )یعنی ضمنی طور پر ضمنی طور پر نمونہ  
اگر  -طور پر بینک پاسپورٹ، تنخواہ کا بیان یا حوالہ کے لئے دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کو الزمی

کو لکھنا میں مطابقت    SFOدرخواست دہندگان کو خاص وجوہات کے لئے کسی عواید کا ثبوت فراہم نہیں ہوسکتا ہے تو، براہ کرم  
درخواست دہندہ کو ذاتی طور پر تشریحی خط پر بھی   -فراہم کرنے میں مطلع کریںپذیری وجوہات اور آمدنی کی تفصیلی حساب 

اگر وضاحت یا دستاویزی دستاویزات متعلقہ خاندان کے رکن )جیسے آمدنی کا خود تحریری بیان( کی رپورٹ    -دستخط کرنا چاہئے
چ مارک کے اعداد و شمار کو الگو کرنے کی کو ایڈجسٹمنٹ اور بین  SFOآمدنی کی معلومات کو مسترد نہیں کرسکتے ہیں، تو  

ضرورت ہے )متعلقہ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر محکموں، مثال کے طور پر مردم شماری اور  
قسیسی آمدنی کا  -اعداد و شمار کے محکمہ( درخواست دہندگان اور ان کے خاندان کے ارکان کی آمدنی کا تعین کرنے کے لئے

درخواست دہندگان کی ضرورت ہے کہ اوپر درج نہیں کیا گیا ہے جو دستاویزات کے   SFOتعین کرنے میں ، اگر ضروری ہو تو،  
ثبوت فراہم کرنے یا خاندان کے رہنے والے کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیے جانے والے رقم کے لئے مزید وضاحت 

بھی درخواست دہندگان کی     SFO-درخواست جیسے بچت، قرض  -یا گیا ہےکرنے کی کوشش کریں لیکن اس میں حساب نہیں ک
درخواست کر سکتا ہے کہ وہ دستاویزی ثبوت پیش کرے جس میں بینک کی بچت ریکارڈ، قرض دہندہ سے دستخط شدہ دستخط، 

ندان کی آمدنی کا حصہ بن  اگر کوئی درست ثبوت فراہم نہیں کیا جائے تو، خاندان کی زندگی کو برقرار رکھنے کی رقم خا- وغیرہ
 سکتی ہے۔ 
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 دائمی بیماری کے ساتھ خاندان کے اراکین کی طرف سے طبی اخراجات   Vپارٹ
 )برائے مہربانی سپورٹ دستاویز کی ایک نقل فراہم کریں 

 

 
 

بیمار یا مستقل طور  گر درخواست دہندہ نے تخمینہ جاتی سال میں اپنے خاندان کے ممبروں کے لیے طبی اخراجات )خاندان کے ممبران کے لیے انتہائی 6.1

درخواست دہندگان کو اس طرح   -میں صورت حال کی تفصیالت درج کر سکتے ہیں Vفارم کے حصہ  -پر معذور ہوجائے( کے لیے خرچ کیا ہے تو وہ ای

فراہم کرنا الزمی کو ہسپتالوں / کلینکس / رجسٹرڈ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری طبی سند )سند( اور رسید    SFOکے اخراجات کو کم کرنے کے لۓ  

 ہے(۔  22,300$میں فی سال   2022/ 23  )ہر خاندان کے رکن کے لیے کٹوتی رقم کی حد -ہے

 

 مدد کی ادائیگی کے لئے درخواست دہندگان کے بینک اکاؤنٹ   VIپارٹ
 پہال صفحہ کاپی رائٹ فراہم کریں۔( )اکاؤنٹ کو درخواست دہندگان کے نام کے تحت ہونا ضروری ہے۔براہ مہربانی بینک سٹیٹمنٹ / بینک کا  

 

ٹ  یانٹر ن،  ی طالب علم سفر سبسڈ،  کسٹ بک معاونتیسکول ٹ ،  ے گرانٹ یے اسکول سے متعلق اخراجات کے ل یکنڈر گارٹن طلباء کے ل   SFOجیسا کہ   7.1

  ی اتیکورسز کے لئے مال  یمی)نامزد شدہ شام کو ہونے والے بالغ تعل  یواپس  یس کیففیس کی واپسی اور    ہ جن یڈپلومہ  ،  ی ے سبسڈی چارجز کے ل  یرسائ

متعلقہ بینک کا نام اور  خود کار طریقے سے، درخواست دہندگان کو  -کے لیے اسکول سے متعلق اخراجات کے لیے گرانٹ جاری کرے گا م(یمعاونت اسک 

بینک کی بینک اور / یا اکاؤنٹس کو فراہم   SFOبراہ کرم نوٹ کریں کہ   -ہے 1نقل جس میں متعلقہ معاون دستاویز کی  بینک اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنا چاہئے 

کرنے میں مصروف کسی بھی غلطی کے درخواست دہندگان سے پیدا ہونے والی سبھی رقم / کسی اضافی بینک چارج میں ادائیگی / نقصان کی وصولی  

 میں کسی تاخیر کے لۓ کوئی تاخیر نہیں رکھتا ہے 

 

 ی ں ہونا ضروریں استعمال میم  ی)اسے حال ہ درخواست دہندہ کے نام پر ہو۔  صرف اسزمی طور پر بینک اکاؤنٹ کا موثر اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے جو ال 7.2

 - جوائنٹ اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ، لون اکاؤنٹ، فکسڈ ڈومین اکاؤنٹ اور فارن کرنسی اکاؤنٹ کو قبول نہیں کیا جاتا ہے (-ہے

 

 حروف سے زیادہ نہیں ہے  15کا اکاؤنٹ نمبر بشمول بینک کوڈ، عام طور پر   7.3

 

 :براہ مہربانی درج ذیل مثال کے حوالے سے درست بینک اکاؤنٹ کی معلومات درج کریں 7.4

 

  

 
  ۔ پورے ہو جائیںمیں مذکورہ تقاضا جات  4کے فٹر   13.4درخواست دہندہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ متعلقہ معاونتی دستاویز فراہم کرے اگر پیراگراف 1

مکمل   V  حصہ آئٹمز  تمام  میں 
براہ مہربانی درج  بعد،  کرنے کے 
کے   بڑھنے  آگے  میں  حصے  ذیل 

"  )اگال صفحہ(  Next Pageلیے "
 پر کلک کریں۔ 

مکمل    VIحصہ   آئٹمز  تمام  میں 
براہ مہربانی درج  بعد،  کرنے کے 
کے   بڑھنے  آگے  میں  حصے  ذیل 

  " )اگال صفحہ(  Next Page"لیے  
 پر کلک کریں۔ 
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 انکوائری کیلئے درخواست دہندگان متعلق بینک سے رابطہ کر سکتا ہے  کی  “Bank Codeبینک کوڈ(  ”( 7.5

 

براہ مہربانی جلد از جلد بینک اکاؤنٹ ہولڈر اور  فارم جمع کرنے کے بعد بینک اکاؤنٹس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو-اگر درخواست دہندگان نے ای 7.6

کو مشورہ دیں تاکہ کسی سے بچنے کے لۓ مالی مدد کے اخراج میں    SFOاکاؤنٹ نمبر کا نام دکھا کر سپورٹ دستاویز کے ساتھ لکھنا میں تبدیلی کے  

 تاخیر۔ 

 

 درخواست دہندگان کی اضافی معلومات   VIIپارٹ
 
 
 
   

 

 
 
 
 

کی آمدنی میں اگر تخمینہ جاتی مدت کے بعد درخواست دہندہ کے گھرانہ کی تفصیالت میں خاطرخواہ تبدیلیاں  )مثال بے روزگاری یا گھرانہ کے کسی فرد  8.1
 ( میں متعلقہ معلومات فراہم کریں۔ 3خاطر خواہ کمی، وغیرہ(، آئیں تو براہ مہربانی معاون دستاویزات کی نقل کے ساتھ اس حصے کے آئٹم )

 

 وضاحت   VIIIپارٹ
 

ذیل کے مطابق ڈکلریشن پر ڈیجیٹل طور پر درخواست دہندگان اور اس مرد/عورت کے زوج )اگر قابل اطالق ہو( کو بغور پیراگراف پڑھنا چاہیے اور درج  10.1

 دستخط کرنا چاہیے 

(i)  " ڈیجیٹل طور پرiAM Smart+ کے ساتھ ڈکلریشن پر دستخط کرنا؛ یا " 

(ii) لیے معاون دستاویزات میں سے   ڈکلریشن کو پرنٹ، سیاہ یا نیلے رنگ سیاہی میں اعالن کردہ مناسب جگہ پر سائن ان کریں اور دستخط کرنے کے

 پر دستخط شدہ ڈکلریشن کو سکین کریں۔ایک کے طور 
 

 

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

براہ    VIIحصہ   بعد،  کے  کرنے  مکمل  آئٹمز  تمام  میں 
لیے   کے  بڑھنے  آگے  میں  حصے  ذیل  درج  مہربانی 

"Next Page )پر کلک کریں۔  ")اگال صفحہ 

کے زوج اس    مرد/عورتدرخواست دہندہ اور / یا اس  
"  ڈکلریشن دستخط  +iAM Smartپر  ساتھ  کے   "

 کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ 

پر   ڈکلریشنکا زوج کاغذ پربھی    مرد/عورتدرخواست دہندہ اور / یا اس  
اور دہندہ   درخواست  ہیں۔  کرسکتے  انتخاب  کا   کرنے  اس /دستخط  یا 

پرفراہم کی    ڈکلریشنپرنٹ کرا سکتے ہیں،    ڈکلریشن کوکا زوج  مرد/عورت  
ہیں اور  نیلی روشنائی سے دستخط کرسکتے  یا  گئی مناسب جگہ پر سیاہ 
معاون دستاویزات میں سے ایک کے طور پر جمع کرانے کے لیے دستخط  

 کو سکین کرسکتے ہیں۔  لریشنڈکشدہ 

میں تمام آئٹمز کو مکمل کرنے کے بعد،  VIII  حصہ
براہ مہربانی درج ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے  

 پر کلک کریں۔ ")اگال صفحہ( Next Page"لیے 
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 فارم کو محفوظ کرنا اور اپ لوڈ کرنا -ای
 

فارم کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تو، درخواست کے پہلے سے داخل شدہ ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ  گر درخواست دہندہ کو بعد میں تکمیل کے لیے نامکمل ای  11.1

" پر کلک کریں۔ درخواست کا ڈیٹا درخواست دہندہ کے ذاتی کمپیوٹر یا  )درخواست محفوظ کریں  Save Application (کرنے کے لیے براہ مہربانی " 

ائے گا۔ درخواست دہندہ کو محفوظ کردہ فائل کا مقام ریکارڈ کرنا چاہیے تاکہ بعد میں بازیافت اور ای  " فائل میں محفوظ ہوجsfo.موبائل ڈیوائس میں بطور " 

 فارم کی مستقل تکمیل میں آسانی ہو۔ 
 

 

 

حفوظ فائل کو  گر درخواست دہندہ کسی محفوظ فائل سے درخواست کا ڈیٹا بحال کرنا چاہتا ہے تو، درخواست دہندہ کے ذاتی کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس سے م 11.2

فوظ فائل کو اپ لوڈ کرنے کے بعد ای فارم منتخب کرنے اور اپ لوڈ کرنے کے لیے براہ مہربانی "اپ لوڈ سیوڈ فارم" پر کلک کریں۔ درخواست دہندہ مح

 کو مکمل کرنا جاری رکھ سکتا ہے۔ 
 

 

  

درخواست دہندہ درخواست کے پہلے سے درج  شدہ ڈیٹا کو 
درخواست    Save Application ("محفوظ کرنے کے لیے  

 پر کلک کرسکتا ہے۔  ")محفوظ کریں

"Upload Saved Form  
فارم(ا سیوڈ  لوڈ  کلک  )پ  پر   "

کرنے کے بعد، درخواست دہندہ  
موبائل   یا  کمپیوٹر  ذاتی  اپنے 
کا  فائل  محفوظ  سے  ڈیوائس 
کے   کرنے  لوڈ  اپ  اور  انتخاب 

" وز چ  Choose File (لیے 
پر کلک کرسکتا ہے اور "  )فائل
جاری    -ای کرنا  مکمل  کو  فارم 

 رکھ سکتا ہے۔ 
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 فارم کا جائزہ  -مکمل شدہ ای 
 

 فارم سے متعلق تمام معلومات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ درج کردہ تمام ڈیٹا درست ہے۔  -درخواست دہندہ کو ای 12.1
 

 

ی فارم پر مکمل شدہ معلومات کا جائزہ لینے  
معلومات   تمام  کہ  بعد  کے  تصدیق  اس  اور 

حصہ   مہربانی  براہ  ہیں،  میں    VIIIدرست 
جائیں اور درج ذیل حصے میں آگے بڑھنے  

" پر )اگال صفحہNext Page (کے لیے "
 کلک کریں۔ 

ای کو  دہندہ  درخواست  کی    -اگر  فارم 
معلومات میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے  
حصے   متعلقہ  مہربانی  براہ  تو، 

" پر کلک کریں اور  )موڈیفائی”Modify(پر  
 متعلقہ معلومات کو دوبارہ داخل کریں۔
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 فارم اور معاون دستاویزات کی جمع آوری -ای 
 

 سکتا ہے۔ درخواست دہندہ ضروری معاون دستاویز )دستاویزات( اپ لوڈ کر کے مکمل شدہ فارم کے ساتھ جمع کرا  13.1
 

 

 

 
 

براہ مہربانی اپنے ہر قسم کے عنوانات 
کے تحت بطور بٹنوں پر کلک کرکے 
)اگر  دستاویزات  معاون  کے  قسم  ہر 
کوئی( اپ لوڈ کریں تو آپ کے کمپیوٹر  
کی   )دستاویزات(  کاپی  اسکرین  میں 

)فائلو کاپی  کردہ  انتخاب  اسکین  کا  ں( 
فائل  راست  براہ  یا  لۓ  کے  کرنے 

 .)فائلوں( متعلقہ باکس )ایس ای( پر

 کو  SFOدرج شدہ فہرستی دستاویزات کے عالوہ، درخواست دہندہ 
 ") Other supporting documents ادر سپورٹنگ ڈاکیومنٹس(  " 
 سکتا ہے۔  میں دیگر متعلقہ اضافی معلومات جمع کراے خانے ک

ذیل   لیے  کے  توثیق  مہربانی  براہ 
 میں درج توثیقی کوڈ درج کریں۔

معلومات اور  براہ مہربانی جمع کرانے سے پہلے ان پٹ  
جانچ  بارہاپ لوڈ کردہ معاون دستاویزات کی صحت کی دو

 کریں۔

ای شدہ  مکمل  دہندہ  معاون    -درخواست  متعلقہ  اور  فارم 
قابل   )اگر  تمام دستاویزات  گئی  کی  داخل  کو  ہو(  اطالق 

معلومات اور اپ لوڈ کردہ معاون دستاویزات کی جانچ پڑتال  
" پر کلک کر کے جمع کرا )سبمٹ  Submit (کے بعد "
 سکتا ہے۔ 

فارم اور متعلقہ معاون    -مکمل ای
ہو(  اطالق  قابل  )اگر  دستاویزات 
جمع کروانے کی تصدیق کے لیے 
" مہربانی   براہ 

Confirm  )کلک  )کنفرم پر   "
 کریں۔
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جائز ہیں اور مندرجہ ذیل فائل  د ستاویزات کے آن الئن اپ لوڈ کرنے کے لئے، براہ کرم یقینی بنائیں کہ سکینڈ دستاویز واضح اور   13.2
 فارمیٹس اور اپ لوڈ کرنے کی حد کا نوٹس لیں۔

(i) فائل کی اقسام: پورٹ ایبل دستاویز کی شکل )پی ڈی ایف(PDF)   یا  مشترکہ فوٹو گرافی ماہر گروپ(JPEG) ؛ یا 

(ii)  :ڈاٹ فی انچ )ڈی پی پی(؛ اور 300 - 150تصویری قرارداد 

(iii) 2میگا بائٹ  04پ لوڈ کرنے کی حد:  تمام دستاویزات کے لئے کل فائل ا  

 

13.3 (i)  پرائمری اور ثانوی تعلیمی طلباء کے لئے مالی امداد کے درخواست دہندگان کو قابل اطالق 
کے مطابق متعلقہ معاون دستاویزات کی نقل کے ساتھ    13.1-13.2اس نوٹس کے پیراگراف    کو یا اس سے پہلے  2022مئی    31براہ مہربانی  

SFO    کو مکمل ای فارم جمع کروائیں۔ اگر درخواست دہندگان ڈاک کے ذریعہ متعلقہ معاون دستاویزات جمع کرانا چاہتے ہیں تو وہ متعلقہ معاون

پر بھیجیں۔ براہ مہربانی معاون  )  96824ٹسمشاٹسوئی پی او باکس  (  Tsimshatsui PO Box 96824دستاویزات کی نقل الگ ڈاک کے ذریعہ

لفافوں پر کافی محصول ڈاک چسپاں  کارڈ نمبر( واضح طور پر بتائیں اور    HKIDدستاویزات پر گھرانہ درخواست نمبر )یا درخواست دہندگان کا  

وائی نہیں کر سکے گا۔  درخواست پر کارر  SFO۔ ناکافی محصول ڈاک معاون دستاویزات کی عدم فراہمی پر منتج ہوگی، ایسی صورت میں  کریں

 درخواست دہندگان غلط  / ناکام ترسیل سے بچنے کے لیے لفافوں کے پچھلے حصے پر اپنا خط و کتابت کا پتہ لکھیں۔
 

(ii)  ری پرائمری طلباء کے لئے مالی امداد کے درخواست دہندگان کے لئے قابل اطالق 

ں یان م یکے بعد نہ ہو، جو بھ 2023اگست  15ا جو یل سے قبل یتکم یشرکت کں  یں کالسوں میسکول سال م 23/2022 درخواست دہندگان کو

کو جمع    SFOنقل کے ساتھ    یزات کیفارم متعلقہ معاون دستاو  - یکے مطابق مکمل شدہ ا  13.2-13.1راگرافس  یان نوٹس کے پ  ،سے پہلے ہو

جمع کرانا چاہتے ہیں تو وہ متعلقہ معاون دستاویزات کی نقل علیحدہ    اگر درخواست دہندگان متعلقہ معاون دستاویزات بذریعہ ڈاک  ں۔  یکروانے چاہئ 

پر بھیج سکتے ہیں۔ براہ مہربانی معاون دستاویزات پر    )  96824ٹسمشاٹسوئی پی او باکس  Tsimshatsui PO Box 96824( ڈاک کے ذریعہ

۔ ناکافی ڈاک  لفافوں پر کافی محصول ڈاک چسپاں کریںکارڈ نمبر( واضح طور پر بتائیں۔    HKIDگھرانہ درخواست نمبر )یا درخواست دہندہ کا  

ی نہیں کر سکے گا۔ درخواست دہندگان غلط /  درخواست پر کارروائ  SFOمعاون دستاویزات کی عدم فراہمی پر منتج ہوگی، ایسی صورت میں  

ناکام ترسیل سے بچنے کے لیے لفافوں کے پچھلے حصے پر اپنا خط و کتابت کا پتہ لکھیں۔ فیس میں کمی کے لیے موثر ماہ وہ ہے جس میں  

دہندگان کو کنڈرگارٹنز / چائلڈ   درخواست-درخواست فارمز درخواست دہندگان کی جانب سے جمع کروائے جاتے ہیں، یا وہ ماہ جس میں طالب علم

 کیئر سنٹرز میں داخل کیے جاتے ہیں، ان میں سے جو بھی بعد میں وقوع پذیر ہو۔ 

 

 ضروری معاون دستاویزات میں شامل ہیں 13.4
(i)  دستاویزات  کی شناختی   ((اگر قابل اطالق ہوں) (والدین)بشمول منحصر والدہ یا والد)عورت کے گھرانہ کے ارکان / درخواست دہندہ اور اس مرد

  میں مندرج ہے؛  II 3جیسا کہ حصہکی نقل 

(ii) )اگر درخواست   -علیحدگی / طالق کے لیے معاون دستاویزات کی کاپی یا شوہر / بیوی کی موت کا سرٹیفکیٹ  )واحد والدین والے خاندانوں کے لیے

؛  تحریری شکل میں وجوہات کو واضح کریں اور تشریحی نوٹ پر دستخط کریںدہندگان معاون دستاویزات فراہم کرنے سے قاصر ہیں، تو براہ کرم  

بنیاد پر    SFOاگر درخواست گزار مطلوبہ معاونتی خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہے تو،   یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ درخواست کو اس 

 کارروائی کرے کہ درخواست دہندہ کو واحد والدین متصور کرے؛

(iii) اپریل   1)دائمی طور پر بیمار یا مستقل طور پر معذور افراد کے ل( کے لئے دستاویزی ثبوت کی کاپی    ناجائز طبی اخراجات و(  )اگر قابل اطالق ہ

 تک کے لئے۔  2022مارچ   31سے  2021

(iv)   کے پہلے صفحہ کی نقل فراہم کریں؛ اور  4بینک بک / بینک اسٹیٹمنٹبراہ مہربانی 

(v)   کے دورانیہ کی کل آمدنی کا دستاویزی ثبوت۔ براہ مہربانی مندرجہ ذیل مندرج تقاضا جات کی مطابقت سے    2022مارچ    31تا    2021اپریل

 دستاویز جمع کروائیں: 

  

 
 JPEGکے سائز کو کم کرنے کے لیے  گر فائل کا کل سائز اپ لوڈنگ کی حد سے تجاوز کرجائے تو، براہ مہربانی امیج کمپریشن کی سطح کو بڑھانے، یا جہاں مناسب ہو وہاں فائل    2

 فائلوں کی ریزولوشن کو کم کرنے پر غور کریں۔ 
ہو تو، درخواست   ی ں ہے۔ اگر ضروریضرورت نہ  یش کرنے کیزات( پیز )دستاویں تو، معاون دستاویتقاضوں کو پورا کرتے ہل  یا گھرانے کے رکن)ارکان( درج ذیاگر درخواست دہندہ    3

 ہوگا۔ یصلہ حتمیکا ف SFOں، یصورت م یطرح کے تنازعات ک  یبھ یزات( دوبارہ جمع کرائے۔ کسیز )دستاویہو سکتا ہے کہ وہ متعلقہ دستاو یہ ضروری ی ے اب بھیدہندہ کے ل

 SFO  ں یاب درخواست میکام  یا انہوں نے باال کیہے؛ اور اس نے    یگئ  یاب درخواست جمع کر لیکام  یم کے تحت درخواست دہندہ / گھرانہ کے رکن)ارکان( ک یسک  یامداد  یمال  یک
 ہے؛ اور  ینقل جمع کروائ یکارڈ ک HKIDاپنے 

 HKID ہے یگئ یں کی نہ یلیتبد یں کوئیالت میتفص  یکارڈ پر ذات   
ز  یمتعلقہ دستاو  یہو تو، درخواست دہندہ کو اب بھ   یہے۔ اگر ضرور  یں ہوتیضرورت نہ  یش کرنے کیز پیل تقاضوں پر پورا اترتا ہے تو، معاون دستاویاگر درخواست دہندہ مندرجہ ذ  4

 ہوگا۔  یصلہ حتمیکا ف  SFOں، یصورت م یطرح کے تنازعات ک یبھ ی ہے۔ کس یضرورت پڑ سکت یدوبارہ جمع کرانے ک

  درخواست دہندہ نےSFO م  ی ں تقسینک اکاؤنٹ میاس مرد/خاتون کے ب  یگیادائ یا قرض ک یہے اور گرانٹ اور/ ی اب درخواست جمع کروا دیموں کے تحت کامیاسک ی امداد یمال ی ک
 ہے؛ اور  ینقل جمع کروا د ینک اکاؤنٹ کے ثبوت کیں بیاب درخواست میکام یہے جب کہ درخواست دہندہ نے باال ک یگئ  یکر د

  ی ا قرض کیں گرانٹ اور/ینک اکاؤنٹ جس میکہ وہ مذکورہ باال ب  یعنیا ہے )ینک اکاؤنٹ استعمال کیں مماثل شدہ بیے درخواست میسکول سال کے ل  23/2022درخواست دہندہ نے  
 ہے(۔  یگئ یم کیتقس

ہوگا۔   پیغام جمع کرانے کے مکمل ہونے پر ظاہر  یہ 
اس   لیے  کے  مقصد  کے  ریکارڈ  دہندہ  درخواست 

 صفحے کو پرنٹ کرسکتا ہے۔ 

 فارم کی نقل بھی ڈاؤن لوڈ کرسکتا ہے۔  -کردہ ایدرخواست دہندہ حوالہ کے لیے جمع 
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ان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ٹیکس ڈیمانڈ نوٹ؛ اگر  (1) تنخواہ دار اور مالزم شخص
 دستیاب نہیں ہے 

 معاوضہ اور پینشن فارم کی واپسی؛ اگر دستیاب نہیں ہےآجر کے  (2)

 تنخواہ بیان ؛ اگر دستیاب نہیں ہے  (3)

تنخواہ، االؤنس، وغیرہ کی ادائیگی دکھانے واال بینک لین دین کا ریکارڈ  (4)
)براہ  وغ ہے(  دکھاتا  نام  کا  ہولڈر  اکاؤنٹ  بینک  جو  صفحہ  وہ  بمع   ( یرہ 

مہربانی رنگ اور تبصروں کے ساتھ اندراجات کو اجاگر کریں۔ آمدنی کے  
اندراجات کے لئے، ان کے آگے براہ مہربانی ضروری   عالوہ کسی بھی 

آپ کے خاندان کی آمدنی کے   SFO تبصرے پیش کریں، بصورت دیگر
 رقم کو شامل کر سکتا ہے (؛ اگر دستیاب نہیں ہے  حساب کتاب میں

 I آجر کی طرف سے تصدیق کردہ آمدنی کا سرٹیفکیٹ )ملحقہ پر نمونہ (5)
 وغیرہ۔ )مالحظہ کریں

کاروبار  یا  ڈرائیور  ایمپالئڈ  سیلف 
کلی  )بشمول  شخص  واال  چالنے 

کاروبار   دارانہ  /ملکیتی  شراکت 
 )کاروبار / لمیٹڈ کمپنی

اکاؤنٹنٹ سے   (1) عوامی  مصدقہ  ایک  کی  اکاؤنٹ جس  کا  نقصان  اور  فائدہ 
 تصدیق کی جائے؛ اگر دستیاب نہیں ہے 

 )منسلکہ پر نمونہ  فائدہ اور نقصان کا اکاؤنٹ جو آپ نے خود تیار کیا ہو (2)
IIیا III  )اوردیکھیں 

 )ذاتی تشخیص کا نوٹس )اگر قابل اطالق ہو (3)

سیلف  ایک  یا  مالزم  پر  تنخواہ 
آمدنی  بھی  کوئی  جو  فرد  ایمپالئیڈ 

 کے ثبوت پیش نہیں کر سکتا ہے

سال بھر میں آپ کی ماہانہ آمدنی کی تفصیالت اور وضاحت کہ آمدنی کے ثبوت 
نہیں کیے   آمدنی کی تقسیم مہیا کیوں پیش  تیار کردہ  جا سکتے ہیں خود سے 

یہ فیصلہ کرنے  (SFO کی پیروی کریں۔ IV کرنے کے لئے براہ مہربانی نمونہ
کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ان درخواست دہندگان کی آمدنی کے ثبوت کو  
قبول کر لے یا نہیں، جو آمدنی کا ثبوت مہیا نہ کرنے کا جواز فراہم نہیں کر  

 )کتے ہیں۔س

  کرایہ داری کا معاہدہ ؛ اگر دستیاب نہیں ہے (1) کرایہ کی آمدنی واال شخص

کرایہ کی آمدنی کا ریکارڈ دکھانے والی بینک ٹرانزیکشن )بمع وہ صفحہ   (2)
جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکھاتا ہے( )براہ مہربانی رنگ اور تبصروں  

عالوہ کسی بھی اندراجات  کے ساتھ اندراجات کو اجاگر کریں۔ آمدنی کے  
کے لئے، ان کے آگے براہ مہربانی ضروری تبصرے پیش کریں، بصورت  

خاندان کی آمدنی کے حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا  SFO دیگر
 ہے(۔ 

 
 

 ستفسارات 
 

دن کے اندر    20فارم کی تکمیل اور جمع کروانے سے متعلق کوئی انکوائری ہے یا ای فارم آن الئن جمع کروانے کے    -درخواست دہندہ کے پاس ایاگر   14.1

گھنٹے    24سے تحریری طور پر درخواست کی رسید کی کوئی تصدیق نہیں موصول ہوئی ہے تو، براہ مہربانی ہمارے    SFOایس ایم ایس کے ذریعہ یا  

پر کال کریں۔  28022345ل انکوائری ہاٹ الئن نمبر فعا

 


