2022/23

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

انتباہ
درخواست میں ذاتی ڈیٹا کو درخواست گزار کی مالی امداد اور نوازے جانیوالے تعاون کی مناسب سطح کے لئے اہلیت کا اندازہ لگانے
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
کا ارتکاب کرتا ہے ،اور اعتراف جرم کے جانے پر چوری آرڈیننس ،باب  210کے تحت ایک زیادہ سے زیادہ  10سال کی قید کی سزا
کا مستوجب ہو گا۔

اہم نوٹس

I

عمومی معلومات

⚫

براہ مہربانی الیکٹرانک گھرانہ درخواست فارم (ای -فارم) اور اس نوٹس میں بیان کردہ ہدایات کے مطابق حصہ  Iسے  VIIIتک مکمل کریں۔ تمام آئٹمز
جو* کے ساتھ نشان زدہ ہیں ،الزمی آئٹمز ہیں۔
اس نوٹس میں مذکور "تخمینہ جاتی سال" سے عام طور پر گزشتہ مالی سال مراد ہے۔ اس تعلیمی سال (یعنی  2022/23درخواست) میں درخواست کے
لیے تخمینہ جاتی سال سے مراد  2021-22کا مالی سال ہے )(1.4.2021 – 31.3.2022
درخواست دہندگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ای فارم تک رسائی ،اسے مکمل کرنے اور جمع کرانے کا کام Microsoft Edge, Google
 ) Chrome, Mozilla Firefox or Safariمائیکروسافٹ ایج ،گوگل کروم ،موزیال فائرفاکس یا سفاری کے جدید ترین ورژن کے ساتھ کریں۔( اگر
درخواست دہندگان مذکورہ باال براؤزرز استعمال نہیں کر رہے ہیں یا مذکورہ باال براؤزرز کا پرانا ورژن استعمال کررہے ہیں تو ،ہو سکتا ہے کہ ای فارم
کے مندرجات اور/یا آپشنز مناسب طریقے سے ظاہر نہ ہوں یا کام نہ کریں۔

⚫
⚫

II
⚫

⚫

معاون دستاویزات جمع کرانے پر نوٹس
جمع کرائی جانے والی معاون دستاویزات کی نقل (جیسے شناختی دستاویزات ،علیحدگی  /طالق کے لیے معاون دستاویزات (واحد والدین کے خاندانوں کے
لیے) ،ساالنہ آمدنی سے متعلق دستاویزی ثبوت ،وغیرہ) کے بارے میں ،تفصیالت کے لیے براہ مہربانی اس نوٹس کے پیراگراف  13.4سے رجوع کریں۔
براہ مہربانی نوٹ کریں کہ درخواست دہندگان کو درکار معاون دستاویزات فراہم کرنا ہوتی ہیں؛ بصورت دیگر ،طلبہ مالیات آفس ( )SFOدرخواست پر
کارروائی کے قابل نہیں ہو گا۔
براہ مہربانی ) Cover Sheet for Supporting Documentsکور شیٹ برائے معاون دستاویزات ( [ ]SFO 108پر دی گئی ہدایات پر عمل
کریں اور درخواست دہندہ اور فارم میں دعوی شدہ گھرانہ کے ممبروں (بشمول منحصر والد یا والدہ(والدین) (اگر قابل اطالق ہو)) کے دستاویزات کی نقول
مع درخواست سے متعلق دیگر دستاویزی ثبوت کی نقول جمع کرائیں۔

ای -فارم تک رسائی
1.1

درخواست دہندہ ( ) https://ess.wfsfaa.gov.hk/esppsویب سائٹ میں " SFO E-link – My Applications (Financial Assistance
)) Schemes at Pre-primary, Primary and Secondary Levelsای-لنک ــ مائی اپلیکیشنز(پری پرائمری،پرائمری اور سیکنڈری درجات پر
مالی امدادی سکیمز)(" کے ذریعے ای -فارم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ براہ مہربانی ای فارم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بائیں مینو بار میں
موجود "ای فارم" ٹیب پر کلک کریں۔

ای -فارم کی تکمیل
پارٹ I

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

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

1

)SFO75B(E) (Urdu

۔درخواست دہندگان کو الزمی مطابقت پذیری ایڈریس درج
کرنا ضروری ہے -ورنہ SFO ،لکھنا میں درخواست دہندگان
سے رابطہ نہیں کر سکیں گے .اگر درخواست دہندگان نے
درخواست جمع کرنے کے بعد ہی رہائش گاہ کی جگہ کی
توثیق کردی ہے تو ،براہ مہربانی اس وقت دستیاب ہونے
کے بعد  SFOکے نئے خطوط ایڈریس کو مطلع کریں .اگر
ہانگ کانگ میں درخواست دہندہ نہیں رہتی ہے تو ،براہ کرم
مستقبل کے مباحثے کے لئے ہانگ کانگ کے خطوط کا پتہ
درج کریں.

براہ مہربانی باکس میں دکھایا گیا مثال کے حوالے
کارڈ نمبر ) (HKIDسے ہانگ کانگ کی شناخت
.درج کریں

اگر درخواست دہندگان  HKIDکارڈ کے حامل نہیں ہیں ،تو براہ کرم
ان دو شعبوں کو اس نوٹوں کے پیراگراف  2.1کے حوالے کرکے
مکمل کریں.
کو سہولت  SFOدینے کے لیے  SMSکے ذریعے ایپلی کیشنز
اور متعلقہ ادائیگی کی معلومات (اگر قابل اطالق ہوتا ہے) کو
تسلیم کرنے کے لیے ،براہ مہربانی ہانگ کانگ موبائل فون نمبر
داخل کریں۔
الیکٹرانک ذرائع کے مطابق درخواست دہندگان سے رابطہ کرنے کے لئے
 SFOکو سہولت فراہم کرنے کے لئے ،درخواست دہندگان کو ایک درست ای
میل ایڈریس درج کرنا ہوگا اور پھرثیق کے لئے دوبارہ درج کریں.
براہ مہربانی تخمینہ جاتی سال کے دوران ازدواجی حیثیت درج
کریں۔ اگر درخواست دہندہ "شادی شدہ" ہے تو ،براہ مہربانی
آئٹم ( )Aکے ساتھ اگلے باکس کو چیک کریں اور ای-فارم کے
حصہ  IIمیں زوج کی معلومات درج کریں۔

حصہ  Iمیں تمام آئٹمز مکمل کرنے
کے بعد ،براہ مہربانی درج ذیل
حصے میں آگے بڑھنے کے لیے
"اگال صفحہ" پر کلک کریں۔

اگر تخمینہ جاتی سال کے دوران درخواست دہندہ واحد والدین ہے
تو ،براہ مہربانی آئٹم ( )Bکے ساتھ اگلے باکس کو چیک کریں۔
درخواست دہندہ کے لیے آئٹم ( )Bکے ساتھ اگلے باکس کو چیک
کرنے کے بعد ازدواجی حیثیت سے متعلق متعلقہ آپشنز انتخاب اور
ان پٹ (اگر الگو ہوتے ہیں) کے لیے دستیاب ہوں گے۔

اگر درخواست دہندگان (اور  /یا اس کے خاندان کے رکن) (ہیں)  HKIDکارڈ کے ہولڈر نہیں ہیں ،تو براہ مہربانی "دیگر شناخت
2.1
دستاویز کی قسم" ( Other Identity Document Typeکے ڈراپ ڈاؤن مینو سے قابل اطالق آئٹم منتخب کریں " )-متعلقہ شناختی
دستاویز نمبر داخل کریں اور شناخت کے دستاویز کی ایک نقل فراہم کریں:
کا
داخلہ
(( Certificate of Identity )iiiشناخت کا ((Re-entry Permit )iiدوبارہ
(( Passport )iپاسپورٹ)
اجازت نامہ)
سرٹیفیکیٹ)
(Declaration of ID for Visa )vi
کیلئے (( Entry Permit )vداخلہ کا اجازت (( Document of Identity )ivشناخت
(Purposeویزہ کے مقاصد
کا دستاویز)
نامہ)
شناخت کا اعالمیہ)
((One-way Permit )vii( Mainland identity documents )viiiیک طرفہ
(( Others )ixدیگر)
اجازت نامہ)
(مین لینڈ شناختی دستاویزات)
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حصہII
3.1

فیملی ممبران اور مالیاتی منصوبوں کی ساالنہ رپورٹ
خاوند ،طالب علم کے درخواست دہندگان اور خاندان کے ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ بچے

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

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

اگر درخوست گزار کا زوج  HKIDکارڈ کا حامل نہیں ہے تو ،اس نوٹس کے
پیراگراف  2.1کا حوالہ دیتے ہوئے ،براہ مہربانی ان دونوں خانوں کو مکمل
کریں.

حصہ  IIسیکشن  Aمیں تمام آئٹمز کو مکمل کرنے کے بعد ،براہ مہربانی درج
ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے لیے ") Next Pageاگال صفحہ(" پر کلک
کریں۔

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

برائے مہربانی  HKIDنمبر نمبر  /پیدائش سرٹیفکیٹ
نمبر پر درج کردہ خاندان کے ساتھ رہائشی
درخواست دہندگان  /غیر شادی شدہ بچے کے طور
پر مثال کے طور پر باکس میں دکھایا گیا ہے اور
متعلقہ شناخت کے دستاویز کی نقل جمع کرائیں）اگر
قابل اطالق ہوں（

اگر خاندان کے ساتھ رہنے والے طالب علم کے درخواست دہندگان  /غیر شادی
شدہ بچے  HKIDکارڈ کے حامل نہیں ہیں ،تو براہ مہربانی اس نوٹس کے
پیراگراف  2.1کا حوالہ دیتے ہوئے ان دونوں شعبوں کو مکمل کریں.
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اگر درخواست دہندہ پورے دن کے لیے بچوں کی دیکھ بھال
کی خدمات حاصل کرنے والے بچے کے لیے  KCFRSکی
درخواست دینا چاہتا ہے تو ،براہ مہربانی " Social
) Needsسماجی ضروریات(" تشخیصی فارم ڈاؤن لوڈ اور
مکمل کریں ،اور اسے معاون دستاویزات کے ساتھ جمع کروائیں۔

اگر درخواست دہندہ اس تعلیمی سال (جس میں Grant-،KCFRS
) KGگرانٹ— DYJFR ،STS ،TA ،(KGاور ) )FR(FAEAECشامل
ہیں) میں بچے کے لیے مالی اعانت کے لیے درخواست دینا چاہتا ہے تو،
براہ مہربانی آئٹم  8 ،5اور  9کے تحت مناسب باکس (باکسز) کو چیک کریں۔
آئٹم  9کے تحت مناسب باکس (باکسز) آئٹمز  7اور  8کی تکمیل کے بعد ہی
فعال ہوگا۔
اگر درخواست دہندہ پری پرائمری طلبہ (جس میں ( KCFRS )1اور ()Grant-KG )2
کے لیے مالی اعانت کے لیے درخواست دینا چاہتا ہے تو ،براہ مہربانی اس باکس کو چیک
کریں۔ اہل  KGطلبہ درخواست دہندگان ( )K1-K3کو ( KCFRSاگر قابل اطالق ہے) اور
گرانٹ KG-کے تحت فیس میں چھوٹ فراہم کی جائے گی۔ پورے دن چلڈرن کیئر سروسز
( N1اور  )N2حاصل کرنے والے اہل بچوں کو صرف  KCFRSکے تحت فیس میں
چھوٹ فراہم کی جائے گی۔

اگر خاندان کے ساتھ رہنے واال غیر شادی شدہ بچہ اس تعلیمی سال میں ایک
ٹرشری ادارے میں تعلیم حاصل کررہا ہے تو ،براہ مہربانی " Apply for
) s c h e m e sسکیمز کے لیے درخواست دیں(" کے آئٹم کے تحت
" ) Do not needضرورت نہیں ہے(" باکس کو چیک کریں۔

اگر درخواست دہندہ کو گھرانے کے ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ
بچے کو شامل کرنے کی ضرورت ہو تو ،نئے ممبر کی تفصیالت درج
کرنے اور شناختی دستاویزات کی نقول فراہم کرنے کے لیے براہ
مہربانی ” ) Add Childبچہ شامل کریں(" پر کلک کریں۔
حصہ  IIسیکشن  Bمیں تمام آئٹمز کو مکمل
کرنے کے بعد ،براہ مہربانی درج ذیل حصے
میں آگے بڑھنے کے لیے ") Next Pageاگال
صفحہ(" پر کلک کریں۔
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3.1.1

 CSSAکی وصولی میں پتلون کا شوہر اور بچوں کو 'ایڈمنسٹریشن کے اراکین' کے طور پر شمار نہیں کیا جائے گا ،ایڈجسٹ
شدہ خاندانی انکم میکانزم کے تحت)(AFI

3.1.2

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 کے
ذریعہ اسکول سے اور اسکول سے مفت نقل و حمل کے اخراجات کو منظور کیا گیا ہے انہیں  SFOکے ذریعے اسی قسم کی معاونت کو طلب نہیں کرنا
چاہیے۔ ان اداروں میں شامل ہیں ،مگر سکولوں ) Hong Kong Jockey Club ،EDB ،SWD ،ہانگ کانگ جاکی کلب( ،پبلک ٹرانسپورٹ کمپنیوں،
وغیرہ تک محدود نہیں ہیں۔ اگر دریں اثناء یہ علم میں آتا ہے کہ طالب علم درخواست دہندہ دہری سبسڈیوں سے مستفید ہو رہا ہے تو ،درخواست دہندہ SFO
کی درخواست پر فی الفور زائد ادائیگی کے ری فنڈ کا سزاوار ہو گا۔

3.1.3

درخواست دہندگان کو مندرجہ ذیل کوڈوں کا حوالہ دینا چاہیے اور ڈراپ ڈاؤن مینو سے  2020/21میں ان کے بچے (رین) کی
طرف سے شرکت کی قابل اطالق کالس کی سطح منتخب کریں:
( )iپورا دن چلڈرن کیئر سنٹر ( 2-0سال کی عمر کا
N1
گروپ):
( )iiپورے دن کے چلڈرن کیئر سنٹر ( 3-2سال کی
N2
عمر کا گروپ):
:
کالس
نرسری
( )iiiکنڈرگارٹن میں
K1
( )ivکنڈرگارٹن میں نچلی جماعت:
K2
( )vکنڈرگارٹن میں اپر کالس:
K3
( )viابتدائی  1سے :6
P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6
:
3
( )viiسیکنڈری  1سے
S1 / S2 / S3
( )viiiسیکنڈری  4سے: 6
S4 / S5 / S6
( )ixڈپلومہ یی جن:
DYJ
( )xدوسرے (جیسے ترتیری سطح):
Others

3.1.4

اگر درخواست دہندہ ای فارم جمع کرنے کے بعد درخواست کی تفصیالت میں ترمیم کرنا چاہتی ہے (بشمول اضافی سکیم (امدادی
منصوبوں) کے لئے الگو کرنے کے لئے  /امیدوار اسکیم (ے) کے لئے الگو کیا گیا ہے) ،تو براہ کرم درخواست میں تحریری
طور پر ،جمع کرانے اور پوسٹ کے ساتھ جمع کرائیں یہ درخواست فارم کے جمع کرانے کی تاریخ سے  30دن کے اندر SFO
پر.اضافی اسکیم کے لئے درخواست  /اس اسکیم (ترمیم) کو درخواست دینے کے لئے درخواست دینا الزمی طور پر درخواست
دہندگان کے درخواست نمبر نمبر  HKID /کارڈ نمبر کے ساتھ درخواست دہندگان کی طرف سے دستخط کیا جائے گا -یہ ان
ایپلی کیشنز کو پروسیسنگ کے لئے زیادہ وقت لگے گا .براہ کرم نوٹ کریں کہ مالی مدد کے لئے دیر سے درخواست پر غور
نہیں کیا جائے گا -اس سلسلے میں ،ایک پیچھا کرنے والے کو احتیاط سے جانچ پڑتال کیجئے اگر انہوں نے اس تمام سکیموں کو
منتخب کیا ہے جو وہ درخواست فارم جمع کرنے سے قبل درخواست دینے کے خواہاں ہیں-

3.2

انٹر نیٹ رسائی چارجز کے لیے سبسڈی )(SIA
درخواست دہندہ کو  SIAکے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے ،جو گھرانہ بنیادوں پر ہے اوراس کا اطالق صرف
پرائمری اور سیکنڈری طلبہ کے خاندانوں پر ہوتا ہے۔ اہل خانہ کو سبسڈی فراہم کی جائے گی بشرطیکہ وہ ذرائع کا امتحان پاس
کرسکیں اور طالب علم درخواست دہندہ  SIAکے لیے اہلیت کے معیار پر پورا اتر سکے۔ یہ سبسڈی ان خاندانوں پر الگو نہیں
ہوگی جن میں صرف پری پرائمری طلبہ ہوں۔-

حصہ  IIسیکشن  Cمکمل کرنے کے بعد ،براہ مہربانی درج
ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے لیے ") Next Pageاگال
صفحہ(" پر کلک کریں۔
کی ضرورت نہیں ہے ،براہ مہربانی اس باکس کو چیک کریں۔  SIAجن خاندانوں کو
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3.3

تابع والدین

3.3.1

انحصار والدین درخواست دہندگان کے والدین سے متعلق ہے ،جن میں سنا ہے ،جو درخواست کے جمع کرنے کے  CSSAوقت
کے وصول کنندہ نہیں ہے -انہیں معمول کی تشخیص کا سال الزمی طور پر ،روزگار میں نہیں ہونا چاہئے اور کم سے کم 6
مہینے تک مندرجہ ذیل شرائط میں سے کسی کو پورا کرنا ہوگا-
( )Aدرخواست دہندگان کے خاندان کے ساتھ رہنا ،یا
( )Bدرخواست دہندگان یا ان کے شوہر کے زیر اہتمام یا کرایہ دار رہائش گاہ میں رہائش پذیری ،یا
( )Cایک بزرگ گھر میں رہائش پذیری اور اخراجات درخواست دہندگان یا ان کے شوہریامکمل طور پر ادا کردہ تھے یا
درخواست دہندگان یا ان کے شوہر سے مکمل طور پر حمایت کی جاتی ہے۔
ریمارکس :ریمارکس :درخواست دہندگان یا ان کے زوج کو اس سکول کے سال میں اپنے والدین کی حمایت جاری رکھنا چاہئے اور معاونت کا فارم
اس طرح کی تشخیص کے سال میں ہونا چاہئے۔ اس کے عالوہ ،خاندان کے ممبران کی تعداد براہ راست امداد کی سطح پر اثر انداز ہو
سکتی ہے جس کے تحت درخواست دہندگان کے اہل خانہ اہل ہیں براہ مہربانی مکمل ای-فارم جمع کرائیں تاکہ والدین کی مدد کے لیے
دستاویزی ثبوت کے ساتھ (مثال کے طور پر کرایہ دار معاہدے ،رہائشی ایڈریس کا ثبوت یا گھر کی رسید برائے بزرگ افراد ،وغیرہ)
SFOکو جمع کرائیں۔-

3.3.2

اگر انحصار والدین کی تعداد  2سے زائد ہے ،تو برائے مہربانی درخواست دہندگان کے دستخط کے ساتھ علیحدہ شیٹ اپ لوڈ
کرکے اور فارم میں مہیا کیے جانیوالے منحصر والدین کی شناختی دستاویزات کی نقول جمع کرانے کے ذریعے ،ان کی معلومات
کو اس وضع میں منسلک کریں جیساکہ درخواست فارم کے حصہ  IIکے تحت سیکشن  Dمیں ہے

براہ مہربانی مناسب باکس چیک کریں۔ اگر ہاں ،تو براہ مہربانی سیکشن  Dکو
چھوڑ دیں۔ اگر نہیں تو ،براہ مہربانی سیکشن  Dکو مکمل کرنا جاری رکھیں
اور "منحصر والدین" کی تعریف کے لیے اس نوٹس کے پیراگراف  3.3.1کا
حوالہ لیں۔

براہ کرم انحصاری والدین کی ذاتی تفصیالت درج کریں اور ان کی
شناختی دستاویزات )جیسے ہانگ کانگ سمارٹ شناختی کارڈ( ）اگر قابل
اطالق ہوں（ کی دنقل اور دستاویزی ثبوت جمع کروائیں تاکہ والدین کی
معاونت ہو سکے۔

اگر انحصار والدین ایچ کے آئی ڈی کارڈ کے حامل نہیں ہے ،تو براہ کرم اس

نوٹس کے پیراگراف  2.1کا حوالہ دیتے ہوئے ان دونوں شعبوں کو مکمل کریں.

درخواست دہندگان کو پیراگراف  )B(، )A( 3.3.1اور ( )Cاحتیاط سے پڑھنا
چاہیے اور مناسب باکس کو پڑھنا چاہئے.
حصہ  IIسیکشن  Dمیں تمام آئٹمز کو مکمل کرنے کے بعد،
براہ مہربانی درج ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے لیے "اگال
صفحہ" پر کلک کریں۔
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پارٹ III
4.1

رہائشی ایڈریس
اگر درخواست دہندگان کے رہائشی ایڈیشن میں حصہ لینے والے ای میل میں فراہم ہونے والے خطوط ایڈریس کے طور پر ہی ہے
تو ،درخواست دہندگان کو یہ حصہ  Iمکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے -درخواست دہندگان کو اس حصے میں رہائشی ایڈریس
درج کرنا چاہئے تاکہ  SFOمنتخب درخواست دہندگان کے لئے گھر کا دورہ کریں۔

حصہ  IIIمکمل کرنے کے بعد ،براہ
مہربانی درج ذیل حصے میں آگے بڑھنے
کے لیے " ) Next Pageاگال صفحہ(" پر
کلک کریں۔
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پارٹ IV

خاندان کی آمدنی

اگر درخواست دہندگان ،اس کے شوہر یا
خاندان کے ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ
بچے تشخیص کی مدت کے دوران بے
روزگار تھے تو ،مندرجہ ذیل مثال کے مطابق
کھیتوں کو مکمل کریں

تخمینہ جاتی سال کے لیے براہ مہربانی مجموعی آمدنی
(ڈیسیمل پلیسز کے بغیر ہندسوں میں) درج کریں۔
 SFOاندازے کی رقم کو قبول نہیں کرے گا ،چنانچہ
براہ مہربانی حقیقی اعداد و شمار فراہم کریں۔ دیگر
آمدنی کا ذریعہ ،مثال کے طور پر رینٹل آمدنی (اس
نوٹس کے پیراگراف  5.1میں "(اشیاء کی اطالع دی
جائے گی) "Items need to be reportedکے تحت
 11دیکھیں) ،خاندان  /رشتہ دار  /دوستوں ،سرمایہ
کاری سے تعلق یا دلچسپیوں کے ساتھ رہنے والے
بچوں کی مدد سے ،برائے مہربانی درج کریں مندرجہ
ذیل مثال کے مطابق رقم۔

حصہ  IVمیں تمام آئٹمز کو مکمل
کرنے کے بعد ،براہ مہربانی درج
ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے
لیے " Next Pageا)گال صفحہ("
پر کلک کریں۔
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5.1

ہانگ کانگ کے اندر اندر اور باہر دونوں خاندانوں کی طرف سے حاصل کردہ آمدنی کی اقسام ریفرنس کے لئے مندرجہ ذیل درج
ذیل ہیں۔ دستاویزی ثبوت کی فراہمی کے لئے ،براہ کرم اس نوٹس کے پیراگراف )13.4 (vکا حوالہ دیتے ہیں.
اشیا جن کی اطالع دینے کی ضرورت ہے

5.2

اشیا جن کی اطالع دینے کی ضرورت نہیں ہے

1

حکومت کی طرف سے مالیاتی اعانت ،یا کمیونٹی کیئر فنڈ
(جیسا کہ کمپری ہینسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس /اولڈ ایج
االؤنس  /اولڈ ایج لیونگ االؤنس  /معذوری االؤنس  /ری
ٹریننگ االؤنس  /ورک انسینٹو ٹرانسپورٹ سبسڈی /ورکنگ
فیملی االؤنس وغیرہ) کے تحت امدادی پروگرام سے ادائیگی

1

بڑھاپا فنڈ  /بڑھاپا لیونگ فنڈ

2

النگ سروس پے /کانٹریکٹ گریجویٹی

2

معزوری فنڈ

3

سیورینس پے

3

طویل سروس تنخواہ  /کانٹریکٹ گریجویٹی

4

قرض

4

علیحدگی کی تنخواہ

5

ریٹائرمنٹ پر یکمشت گریجویٹی  /پرویڈینٹ فنڈ

5

قرضے

6

وراثت

6

یکمشت ریٹائرمنٹ گریجویٹی  /پروویڈنٹ فنڈ

7

خیراتی عطیات

7

وراثت

8

انشورنس  /حادثہ  /چوٹ پر تالفی

8

خیراتی عطیات

9

مالزم کی طرف سے ایم پی ایف /پرویڈنٹ فنڈ میں شراکت
(شراکت کی انتہائی حد جس کی اطالع دینا ضروری نہیں ہے
وہ $18,000فی سال ہے（

9

جامع سوشل سیکیورٹی معاونت

10

دوبارہ تربیت فنڈ  /کام مراعات ٹرانسپورٹ معاونت  /کام کرنیوالے
خاندان کا فنڈ

11

انشورنس  /حادثہ  /چوٹ کا معاوضہ

12

مالزم کی طرف سے شراکت کردہ  MPF /پروویڈنٹ فنڈ

ایک پتلون کو آمدنی کا ثبوت اور مالزمین کے اراکین کے مالزمت کے تحت فراہم کرنا چاہئے -اگر درخواست دہندگان ،درخواست
دہندگان کے جوزف یا مالزمت کے تحت کسی بھی خاندان کے رکن نے انکم سرٹیفکیٹ (یعنی ضمیمہ میں نمونہ  )Iیا خود تیار
شدہ آمدنی خرابی (یعنی ضمنی طور پر ضمنی طور پر نمونہ  ،)IVآمدنی کے ثبوت کے طور پر فراہم کی ہے -درخواست دہندگان
کو الزمی طور پر بینک پاسپورٹ ،تنخواہ کا بیان یا حوالہ کے لئے دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے -اگر
درخواست دہندگان کو خاص وجوہات کے لئے کسی عواید کا ثبوت فراہم نہیں ہوسکتا ہے تو ،براہ کرم  SFOکو لکھنا میں مطابقت
پذیری وجوہات اور آمدنی کی تفصیلی حساب فراہم کرنے میں مطلع کریں -درخواست دہندہ کو ذاتی طور پر تشریحی خط پر بھی
دستخط کرنا چاہئے -اگر وضاحت یا دستاویزی دستاویزات متعلقہ خاندان کے رکن (جیسے آمدنی کا خود تحریری بیان) کی رپورٹ
آمدنی کی معلومات کو مسترد نہیں کرسکتے ہیں ،تو  SFOکو ایڈجسٹمنٹ اور بینچ مارک کے اعداد و شمار کو الگو کرنے کی
ضرورت ہے (متعلقہ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر محکموں ،مثال کے طور پر مردم شماری اور
اعداد و شمار کے محکمہ) درخواست دہندگان اور ان کے خاندان کے ارکان کی آمدنی کا تعین کرنے کے لئے -قسیسی آمدنی کا
تعین کرنے میں  ،اگر ضروری ہو تو SFO ،درخواست دہندگان کی ضرورت ہے کہ اوپر درج نہیں کیا گیا ہے جو دستاویزات کے
ثبوت فراہم کرنے یا خاندان کے رہنے والے کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیے جانے والے رقم کے لئے مزید وضاحت
کرنے کی کوشش کریں لیکن اس میں حساب نہیں کیا گیا ہے -درخواست جیسے بچت ،قرض SFO -بھی درخواست دہندگان کی
درخواست کر سکتا ہے کہ وہ دستاویزی ثبوت پیش کرے جس میں بینک کی بچت ریکارڈ ،قرض دہندہ سے دستخط شدہ دستخط،
وغیرہ -اگر کوئی درست ثبوت فراہم نہیں کیا جائے تو ،خاندان کی زندگی کو برقرار رکھنے کی رقم خاندان کی آمدنی کا حصہ بن
سکتی ہے۔
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پارٹV

دائمی بیماری کے ساتھ خاندان کے اراکین کی طرف سے طبی اخراجات
برائے مہربانی سپورٹ دستاویز کی ایک نقل فراہم کریں(

حصہ  Vمیں تمام آئٹمز مکمل
کرنے کے بعد ،براہ مہربانی درج
ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے
لیے ") Next Pageاگال صفحہ("
پر کلک کریں۔

6.1

پارٹVI

گر درخواست دہندہ نے تخمینہ جاتی سال میں اپنے خاندان کے ممبروں کے لیے طبی اخراجات (خاندان کے ممبران کے لیے انتہائی بیمار یا مستقل طور
پر معذور ہوجائے) کے لیے خرچ کیا ہے تو وہ ای-فارم کے حصہ  Vمیں صورت حال کی تفصیالت درج کر سکتے ہیں -درخواست دہندگان کو اس طرح
کے اخراجات کو کم کرنے کے لۓ  SFOکو ہسپتالوں  /کلینکس  /رجسٹرڈ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری طبی سند (سند) اور رسید فراہم کرنا الزمی
ہے( -ہر خاندان کے رکن کے لیے کٹوتی رقم کی حد  2022/23میں فی سال  $22,300ہے)۔

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

7.1

جیسا کہ  SFOکنڈر گارٹن طلباء کے لیے اسکول سے متعلق اخراجات کے لیے گرانٹ ،سکول ٹیکسٹ بک معاونت ،طالب علم سفر سبسڈی ،انٹر نیٹ
رسائی چارجز کے لیے سبسڈی ،ڈپلومہ یہ جن فیس کی واپسی اور فیس کی واپسی (نامزد شدہ شام کو ہونے والے بالغ تعلیمی کورسز کے لئے مالیاتی
معاونت اسکیم) کے لیے اسکول سے متعلق اخراجات کے لیے گرانٹ جاری کرے گا -خود کار طریقے سے ،درخواست دہندگان کو متعلقہ بینک کا نام اور
بینک اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنا چاہئے جس میں متعلقہ معاون دستاویز کی نقل 1ہے -براہ کرم نوٹ کریں کہ  SFOبینک کی بینک اور  /یا اکاؤنٹس کو فراہم
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

7.2

بینک اکاؤنٹ کا موثر اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے جو الزمی طور پر صرف اس درخواست دہندہ کے نام پر ہو۔ (اسے حال ہی میں استعمال میں ہونا ضروری
ہے )-جوائنٹ اکاؤنٹ ،کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ ،لون اکاؤنٹ ،فکسڈ ڈومین اکاؤنٹ اور فارن کرنسی اکاؤنٹ کو قبول نہیں کیا جاتا ہے -

7.3

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

7.4

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

کریں:

حصہ  VIمیں تمام آئٹمز مکمل
کرنے کے بعد ،براہ مہربانی درج
ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے
لیے ") Next Pageاگال صفحہ("
پر کلک کریں۔

1

درخواست دہندہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ متعلقہ معاونتی دستاویز فراہم کرے اگر پیراگراف  13.4کے فٹر  4میں مذکورہ تقاضا جات پورے ہو جائیں۔
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7.5

”) بینک کوڈ)  “Bank Codeکی انکوائری کیلئے درخواست دہندگان متعلق بینک سے رابطہ کر سکتا ہے

7.6

اگر درخواست دہندگان نے ای-فارم جمع کرنے کے بعد بینک اکاؤنٹس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو براہ مہربانی جلد از جلد بینک اکاؤنٹ ہولڈر اور
اکاؤنٹ نمبر کا نام دکھا کر سپورٹ دستاویز کے ساتھ لکھنا میں تبدیلی کے  SFOکو مشورہ دیں تاکہ کسی سے بچنے کے لۓ مالی مدد کے اخراج میں
تاخیر۔

درخواست دہندگان کی اضافی معلومات

پارٹVII

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

حصہ  VIIمیں تمام آئٹمز مکمل کرنے کے بعد ،براہ
مہربانی درج ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے لیے
") Next Pageاگال صفحہ(" پر کلک کریں۔

8.1

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

پارٹVIII
10.1

وضاحت

درخواست دہندگان اور اس مرد/عورت کے زوج (اگر قابل اطالق ہو) کو بغور پیراگراف پڑھنا چاہیے اور درج ذیل کے مطابق ڈکلریشن پر ڈیجیٹل طور پر
دستخط کرنا چاہیے
ڈیجیٹل طور پر " "iAM Smart+کے ساتھ ڈکلریشن پر دستخط کرنا؛ یا
()i
( )iiڈکلریشن کو پرنٹ ،سیاہ یا نیلے رنگ سیاہی میں اعالن کردہ مناسب جگہ پر سائن ان کریں اور دستخط کرنے کے لیے معاون دستاویزات میں سے
ایک کے طور پر دستخط شدہ ڈکلریشن کو سکین کریں۔

درخواست دہندہ اور  /یا اس مرد/عورت کے زوج اس
ڈکلریشن پر " "iAM Smart+کے ساتھ دستخط
کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
درخواست دہندہ اور  /یا اس مرد/عورت کا زوج کاغذ پربھی ڈکلریشن پر
دستخط کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ درخواست دہندہ اور/یا اس
مرد/عورت کا زوج ڈکلریشن کو پرنٹ کرا سکتے ہیں ،ڈکلریشن پرفراہم کی
گئی مناسب جگہ پر سیاہ یا نیلی روشنائی سے دستخط کرسکتے ہیں اور
معاون دستاویزات میں سے ایک کے طور پر جمع کرانے کے لیے دستخط
شدہ ڈکلریشن کو سکین کرسکتے ہیں۔
حصہ VIIIمیں تمام آئٹمز کو مکمل کرنے کے بعد،
براہ مہربانی درج ذیل حصے میں آگے بڑھنے کے
لیے ") Next Pageاگال صفحہ(" پر کلک کریں۔
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ای -فارم کو محفوظ کرنا اور اپ لوڈ کرنا
11.1

گر درخواست دہندہ کو بعد میں تکمیل کے لیے نامکمل ای فارم کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تو ،درخواست کے پہلے سے داخل شدہ ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ
کرنے کے لیے براہ مہربانی " ) Save Applicationدرخواست محفوظ کریں( " پر کلک کریں۔ درخواست کا ڈیٹا درخواست دہندہ کے ذاتی کمپیوٹر یا
موبائل ڈیوائس میں بطور " ".sfoفائل میں محفوظ ہوج ائے گا۔ درخواست دہندہ کو محفوظ کردہ فائل کا مقام ریکارڈ کرنا چاہیے تاکہ بعد میں بازیافت اور ای
فارم کی مستقل تکمیل میں آسانی ہو۔

درخواست دہندہ درخواست کے پہلے سے درج شدہ ڈیٹا کو
محفوظ کرنے کے لیے " ) Save Applicationدرخواست
محفوظ کریں(" پر کلک کرسکتا ہے۔

11.2

گر درخواست دہندہ کسی محفوظ فائل سے درخواست کا ڈیٹا بحال کرنا چاہتا ہے تو ،درخواست دہندہ کے ذاتی کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس سے محفوظ فائل کو
منتخب کرنے اور اپ لوڈ کرنے کے لیے براہ مہربانی "اپ لوڈ سیوڈ فارم" پر کلک کریں۔ درخواست دہندہ محفوظ فائل کو اپ لوڈ کرنے کے بعد ای فارم
کو مکمل کرنا جاری رکھ سکتا ہے۔

"Upload Saved Form
ا)پ لوڈ سیوڈ فارم(" پر کلک
کرنے کے بعد ،درخواست دہندہ
اپنے ذاتی کمپیوٹر یا موبائل
ڈیوائس سے محفوظ فائل کا
انتخاب اور اپ لوڈ کرنے کے
لیے ") Choose Fileچوز
فائل(" پر کلک کرسکتا ہے اور
ای -فارم کو مکمل کرنا جاری
رکھ سکتا ہے۔
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مکمل شدہ ای -فارم کا جائزہ
12.1

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

اگر درخواست دہندہ کو ای -فارم کی
معلومات میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے
تو ،براہ مہربانی متعلقہ حصے
پر ”)Modifyموڈیفائی(" پر کلک کریں اور
متعلقہ معلومات کو دوبارہ داخل کریں۔
ی فارم پر مکمل شدہ معلومات کا جائزہ لینے
اور اس تصدیق کے بعد کہ تمام معلومات
درست ہیں ،براہ مہربانی حصہ  VIIIمیں
جائیں اور درج ذیل حصے میں آگے بڑھنے
کے لیے ") Next Pageاگال صفحہ(" پر
کلک کریں۔
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ای -فارم اور معاون دستاویزات کی جمع آوری
13.1

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

براہ مہربانی اپنے ہر قسم کے عنوانات
کے تحت بطور بٹنوں پر کلک کرکے
ہر قسم کے معاون دستاویزات (اگر
کوئی) اپ لوڈ کریں تو آپ کے کمپیوٹر
میں اسکرین کاپی (دستاویزات) کی
اسکین کردہ کاپی (فائلوں) کا انتخاب
کرنے کے لۓ یا براہ راست فائل
(فائلوں) متعلقہ باکس (ایس ای) پر.

درج شدہ فہرستی دستاویزات کے عالوہ ،درخواست دہندہ  SFOکو
" ) Other supporting documentsادر سپورٹنگ ڈاکیومنٹس("
کے خانے میں دیگر متعلقہ اضافی معلومات جمع کرا سکتا ہے۔

براہ مہربانی توثیق کے لیے ذیل
میں درج توثیقی کوڈ درج کریں۔
براہ مہربانی جمع کرانے سے پہلے ان پٹ معلومات اور
اپ لوڈ کردہ معاون دستاویزات کی صحت کی دوبارہ جانچ
کریں۔
درخواست دہندہ مکمل شدہ ای -فارم اور متعلقہ معاون
دستاویزات (اگر قابل اطالق ہو) کو داخل کی گئی تمام
معلومات اور اپ لوڈ کردہ معاون دستاویزات کی جانچ پڑتال
کے بعد " ) Submitسبمٹ(" پر کلک کر کے جمع کرا
سکتا ہے۔

مکمل ای -فارم اور متعلقہ معاون
دستاویزات (اگر قابل اطالق ہو)
جمع کروانے کی تصدیق کے لیے
"
مہربانی
براہ
) Confirmکنفرم(" پر کلک
کریں۔
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یہ پیغام جمع کرانے کے مکمل ہونے پر ظاہر ہوگا۔
درخواست دہندہ ریکارڈ کے مقصد کے لیے اس
صفحے کو پرنٹ کرسکتا ہے۔

درخواست دہندہ حوالہ کے لیے جمع کردہ ای -فارم کی نقل بھی ڈاؤن لوڈ کرسکتا ہے۔
13.2

د ستاویزات کے آن الئن اپ لوڈ کرنے کے لئے ،براہ کرم یقینی بنائیں کہ سکینڈ دستاویز واضح اور جائز ہیں اور مندرجہ ذیل فائل
فارمیٹس اور اپ لوڈ کرنے کی حد کا نوٹس لیں۔
()i

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

)(i

پرائمری اور ثانوی تعلیمی طلباء کے لئے مالی امداد کے درخواست دہندگان کو قابل اطالق

( )iiتصویری قرارداد 300 - 150 :ڈاٹ فی انچ (ڈی پی پی)؛ اور
تمام دستاویزات کے لئے کل فائل اپ لوڈ کرنے کی حد 40 :میگا بائٹ2
()iii
13.3

براہ مہربانی  31مئی  2022کو یا اس سے پہلے اس نوٹس کے پیراگراف  13.1-13.2کے مطابق متعلقہ معاون دستاویزات کی نقل کے ساتھ
 SFOکو مکمل ای فارم جمع کروائیں۔ اگر درخواست دہندگان ڈاک کے ذریعہ متعلقہ معاون دستاویزات جمع کرانا چاہتے ہیں تو وہ متعلقہ معاون
دستاویزات کی نقل الگ ڈاک کے ذریعہ) Tsimshatsui PO Box 96824ٹسمشاٹسوئی پی او باکس ( 96824پر بھیجیں۔ براہ مہربانی معاون
دستاویزات پر گھرانہ درخواست نمبر (یا درخواست دہندگان کا  HKIDکارڈ نمبر) واضح طور پر بتائیں اور لفافوں پر کافی محصول ڈاک چسپاں
کریں ۔ ناکافی محصول ڈاک معاون دستاویزات کی عدم فراہمی پر منتج ہوگی ،ایسی صورت میں  SFOدرخواست پر کارروائی نہیں کر سکے گا۔
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
درخواست دہندگان کو  2022/23سکول سال میں کالسوں میں شرکت کی تکمیل سے قبل یا جو  15اگست  2023کے بعد نہ ہو ،جو بھی ان میں
سے پہلے ہو ،ان نوٹس کے پیراگرافس  13.2-13.1کے مطابق مکمل شدہ ای -فارم متعلقہ معاون دستاویزات کی نقل کے ساتھ  SFOکو جمع
کروانے چاہئیں۔ اگر درخواست دہندگان متعلقہ معاون دستاویزات بذریعہ ڈاک جمع کرانا چاہتے ہیں تو وہ متعلقہ معاون دستاویزات کی نقل علیحدہ
ڈاک کے ذریعہ )Tsimshatsui PO Box 96824ٹسمشاٹسوئی پی او باکس  ( 96824پر بھیج سکتے ہیں۔ براہ مہربانی معاون دستاویزات پر
گھرانہ درخواست نمبر (یا درخواست دہندہ کا  HKIDکارڈ نمبر) واضح طور پر بتائیں۔ لفافوں پر کافی محصول ڈاک چسپاں کریں۔ ناکافی ڈاک
معاون دستاویزات کی عدم فراہمی پر منتج ہوگی ،ایسی صورت میں  SFOدرخواست پر کارروائی نہیں کر سکے گا۔ درخواست دہندگان غلط /
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
درخواست فارمز درخواست دہندگان کی جانب سے جمع کروائے جاتے ہیں ،یا وہ ماہ جس میں طالب علم-درخواست دہندگان کو کنڈرگارٹنز  /چائلڈ
کیئر سنٹرز میں داخل کیے جاتے ہیں ،ان میں سے جو بھی بعد میں وقوع پذیر ہو۔

13.4

ضروری معاون دستاویزات میں شامل ہیں
درخواست دہندہ اور اس مرد /عورت کے گھرانہ کے ارکان (بشمول منحصر والدہ یا والد(والدین( )اگر قابل اطالق ہوں ))کی شناختی دستاویزات
()i
کی نقل جیسا کہ حصہ 3 IIمیں مندرج ہے؛
(( )iiواحد والدین والے خاندانوں کے لیے) علیحدگی  /طالق کے لیے معاون دستاویزات کی کاپی یا شوہر  /بیوی کی موت کا سرٹیفکیٹ -اگر درخواست
دہندگان معاون دستاویزات فراہم کرنے سے قاصر ہیں ،تو براہ کرم تحریری شکل میں وجوہات کو واضح کریں اور تشریحی نوٹ پر دستخط کریں؛
اگر درخواست گزار مطلوبہ معاونتی خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہے تو SFO ،یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ درخواست کو اس بنیاد پر
کارروائی کرے کہ درخواست دہندہ کو واحد والدین متصور کرے؛
(( )iiiاگر قابل اطالق ہو) ناجائز طبی اخراجات (دائمی طور پر بیمار یا مستقل طور پر معذور افراد کے ل) کے لئے دستاویزی ثبوت کی کاپی  1اپریل
 2021سے  31مارچ  2022تک کے لئے۔
( )ivبراہ مہربانی بینک اسٹیٹمنٹ  /بینک بک 4کے پہلے صفحہ کی نقل فراہم کریں؛ اور
( )vاپریل  2021تا  31مارچ  2022کے دورانیہ کی کل آمدنی کا دستاویزی ثبوت۔ براہ مہربانی مندرجہ ذیل مندرج تقاضا جات کی مطابقت سے
دستاویز جمع کروائیں:

2

3

4

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 کے سائز کو کم کرنے کے لیے JPEG
فائلوں کی ریزولوشن کو کم کرنے پر غور کریں۔
اگر درخواست دہندہ یا گھرانے کے رکن(ارکان) درج ذیل تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو ،معاون دستاویز (دستاویزات) پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضروری ہو تو ،درخواست
دہندہ کے لیے اب بھی یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ وہ متعلقہ دستاویز (دستاویزات) دوبارہ جمع کرائے۔ کسی بھی طرح کے تنازعات کی صورت میں SFO ،کا فیصلہ حتمی ہوگا۔
 SFO کی مالی امدادی سکیم کے تحت درخواست دہندہ  /گھرانہ کے رکن(ارکان) کی کامیاب درخواست جمع کر لی گئی ہے؛ اور اس نے یا انہوں نے باال کی کامیاب درخواست میں
اپنے  HKIDکارڈ کی نقل جمع کروائی ہے؛ اور
 HKID کارڈ پر ذاتی تفصیالت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے
اگر درخواست دہندہ مندرجہ ذیل تقاضوں پر پورا اترتا ہے تو ،معاون دستاویز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ضروری ہو تو ،درخواست دہندہ کو اب بھی متعلقہ دستاویز
دوبارہ جمع کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کسی بھی طرح کے تنازعات کی صورت میں SFO ،کا فیصلہ حتمی ہوگا۔
 درخواست دہندہ نے  SFOکی مالی امدادی اسکیموں کے تحت کامیاب درخواست جمع کروا دی ہے اور گرانٹ اور/یا قرض کی ادائیگی اس مرد/خاتون کے بینک اکاؤنٹ میں تقسیم
کر دی گئی ہے جب کہ درخواست دہندہ نے باال کی کامیاب درخواست میں بینک اکاؤنٹ کے ثبوت کی نقل جمع کروا دی ہے؛ اور
 درخواست دہندہ نے  2022/23سکول سال کے لیے درخواست میں مماثل شدہ بینک اکاؤنٹ استعمال کیا ہے (یعنی کہ وہ مذکورہ باال بینک اکاؤنٹ جس میں گرانٹ اور/یا قرض کی
تقسیم کی گئی ہے)۔
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) (1ان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ٹیکس ڈیمانڈ نوٹ؛ اگر
دستیاب نہیں ہے
) (2آجر کے معاوضہ اور پینشن فارم کی واپسی؛ اگر دستیاب نہیں ہے
) (3تنخواہ بیان ؛ اگر دستیاب نہیں ہے
) (4تنخواہ ،االؤنس ،وغیرہ کی ادائیگی دکھانے واال بینک لین دین کا ریکارڈ
وغیرہ ( بمع وہ صفحہ جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکھاتا ہے) (براہ
مہربانی رنگ اور تبصروں کے ساتھ اندراجات کو اجاگر کریں۔ آمدنی کے
عالوہ کسی بھی اندراجات کے لئے ،ان کے آگے براہ مہربانی ضروری
تبصرے پیش کریں ،بصورت دیگر  SFOآپ کے خاندان کی آمدنی کے
حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا ہے )؛ اگر دستیاب نہیں ہے
) (5آجر کی طرف سے تصدیق کردہ آمدنی کا سرٹیفکیٹ (ملحقہ پر نمونہ I
مالحظہ کریں(وغیرہ۔

سیلف ایمپالئڈ ڈرائیور یا کاروبار
چالنے واال شخص (بشمول کلی
ملکیتی کاروبار /شراکت دارانہ
کاروبار  /لمیٹڈ کمپنی(

( )1فائدہ اور نقصان کا اکاؤنٹ جس کی ایک مصدقہ عوامی اکاؤنٹنٹ سے
تصدیق کی جائے؛ اگر دستیاب نہیں ہے
( )2فائدہ اور نقصان کا اکاؤنٹ جو آپ نے خود تیار کیا ہو (منسلکہ پر نمونہ
IIیا  IIIدیکھیں) اور
( )3ذاتی تشخیص کا نوٹس (اگر قابل اطالق ہو(

تنخواہ پر مالزم یا ایک سیلف
ایمپالئیڈ فرد جو کوئی بھی آمدنی
کے ثبوت پیش نہیں کر سکتا ہے

سال بھر میں آپ کی ماہانہ آمدنی کی تفصیالت اور وضاحت کہ آمدنی کے ثبوت
کیوں پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم مہیا
کرنے کے لئے براہ مہربانی نمونہ  IVکی پیروی کریں۔ ) SFOیہ فیصلہ کرنے
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
سکتے ہیں۔(

کرایہ کی آمدنی واال شخص

( )1کرایہ داری کا معاہدہ ؛ اگر دستیاب نہیں ہے
( )2کرایہ کی آمدنی کا ریکارڈ دکھانے والی بینک ٹرانزیکشن (بمع وہ صفحہ
جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکھاتا ہے) (براہ مہربانی رنگ اور تبصروں
کے ساتھ اندراجات کو اجاگر کریں۔ آمدنی کے عالوہ کسی بھی اندراجات
کے لئے ،ان کے آگے براہ مہربانی ضروری تبصرے پیش کریں ،بصورت
دیگر  SFOخاندان کی آمدنی کے حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا
ہے)۔

ستفسارات
14.1

اگر درخواست دہندہ کے پاس ای -فارم کی تکمیل اور جمع کروانے سے متعلق کوئی انکوائری ہے یا ای فارم آن الئن جمع کروانے کے  20دن کے اندر
ایس ایم ایس کے ذریعہ یا  SFOسے تحریری طور پر درخواست کی رسید کی کوئی تصدیق نہیں موصول ہوئی ہے تو ،براہ مہربانی ہمارے  24گھنٹے
فعال انکوائری ہاٹ الئن نمبر  28022345پر کال کریں۔
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