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CẢNH BÁO
Thông tin cá nhân trong đơn đăng ký sẽ được dùng để đánh giá người nộp đơn có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài
chính và mức hỗ trợ thích hợp sẽ nhận. Việc lừa dối để chiếm đoạt tài sản/tiền bạc là một hành vi phạm tội.
Người nào có hành vi như vậy đều phạm tội và phải chịu án phạt tù tối đa 10 năm theo Chương 210 Sắc lệnh về
trộm cắp.

I. Thông tin chung
⚫
⚫

⚫

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Vui lòng điền các phần I đến VIII theo hướng dẫn trong Mẫu đơn đăng ký hộ gia đình điện tử (E-Form) và
ghi chú này. Các mục đánh dấu * là các mục bắt buộc.
“Năm đánh giá” được đề cập đến trong Ghi chú này thường được đề cập đến năm tài chính trước đó. Năm
đánh giá đơn đăng ký trong năm học này (tức là đăng ký năm 2021/22) là năm tài chính 2020-21 (1.4.2020
– 31.3.2021).
Người đăng ký nên truy cập, điền và nộp Đơn điện tử với phiên bản Microsoft Edge, Google Chrome,
Mozilla Firefox hoặc Safari mới nhất. Nếu người nộp đơn không sử dụng các trình duyệt nói trên hoặc sử
dụng một phiên bản cũ hơn, nội dung và/hoặc các tùy chọn của Đơn đăng ký có thể không hiển thị hoặc
hoạt động bình thường.

II. Lưu ý khi nộp các giấy tờ chứng minh
⚫

⚫

Về bản sao các giấy tờ chứng minh cần nộp (ví dụ: giấy giờ tùy thân, giấy tờ chứng minh ly thân/ly hôn
(đối với gia đình đơn thân), giấy tờ chứng minh thu nhập hàng năm, v.v.), vui lòng tham khảo cụ thể trong
Đoạn 13.4 của Ghi chú này. Lưu ý người nộp đơn phải cung cấp các tài liệu chứng minh được yêu cầu;
nếu không, Văn phòng Tài chính Sinh viên (SFO) sẽ không xử lý đơn đăng ký.
Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn nêu trong “Cover Sheet for Supporting Documents (Trang bìa cho các
giấy tờ chứng minh)” [SFO 108] và nộp bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp đơn và các thành viên
trong gia đình bạn (bao gồm cả bố mẹ phụ thuộc (nếu có)) được yêu cầu trong đơn cùng với các bản sao
tài liệu khác liên quan đến đơn đăng ký.

Truy cập Đơn điện tử
1.1

Người nộp đơn có thể truy cập mẫu Đơn điện tử trên trang web “SFO E-link – My Applications (Financial Assistance
Schemes at Pre-primary, Primary and Secondary Levels) (SFO E-link – Đơn đăng ký của tôi (Chương trình hỗ trợ
tài chính ở các cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở)) (https://ess.wfsfaa.gov.hk/espps). Vui lòng nhấp vào
tab “Đơn điện tử” trong thanh menu bên trái để truy cập mẫu Đơn điện tử.

Điền Đơn điện tử
Phần I

Thông tin người nộp đơn
(Người nộp đơn phải là cha mẹ hoặc người giám hộ (được công nhận theo Chương 3 Sắc lệnh về Giám hộ
Trẻ vị thành niên) của người nộp đơn là sinh viên.

Vui lòng điền họ trước; có dấu cách giữa các
từ.
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Người nộp đơn phải điền chính xác địa chỉ thư tín. Nếu
không, SFO sẽ không thể gửi được thư từ giấy tờ cho
người nộp đơn. Nếu người nộp đơn chỉ có thể xác nhận
địa chỉ cư trú sau khi nộp đơn, vui lòng thông báo cho SFO
địa chỉ thư tín mới bằng văn bản ngay khi có địa chỉ. Nếu
người nộp đơn không cư trú ở Hồng Kông, vui lòng nhập
địa chỉ thư tín ở Hồng Kông để nhận thư tín sau này.

Vui lòng điền Số chứng minh nhân dân Hồng
Kông (HKID) với ví dụ tham khảo trong ô.

Nếu người nộp đơn không phải là chủ thẻ HKID, vui lòng
tham khảo Đoạn 2.1 của Ghi chú này để điền hai mục này.
Để giúp SFO xác nhận đã nhận đơn đăng ký và thông tin
thanh toán liên quan (nếu có) qua SMS, vui lòng điền số
điện thoại di động Hồng Kông của người nộp đơn.
Để giúp SFO liên hệ với người nộp đơn bằng phương tiện
điện tử nếu có, người nộp đơn phải điền một địa chỉ email
hợp lệ và điền lại địa chỉ email đó để xác nhận.
Vui lòng điền tình trạng hôn nhân trong năm
đánh giá. Nếu người nộp đơn “Married (Đã
kết hôn)” vui lòng chọn ô bên cạnh mục (A)
và điền thông tin vợ/chồng vào Phần II của
Đơn điện từ.

Nếu người nộp đơn là cha mẹ đơn thân trong suốt năm
đánh giá, vui lòng chọn ô cạnh mục (B). Các tùy chọn
liên quan về tình trạng hôn nhân sẽ hiện ra để người
nộp đơn chọn và nhập (nếu có) sau khi chọn ô cạnh
mục (B).

2.1

Sau khi điền hết các mục
trong Phần I, vui lòng
nhấp vào “Next Page
(Trang tiếp theo)” để
chuyển sang phần sau.

Nếu người nộp đơn (và/hoặc thành viên trong gia đình anh) ấy/cô ấy không phải chủ thẻ HKID, vui lòng chọn các
mục xuất hiện từ menu thả xuống của Other Identity Document Type (Loại giấy tờ tùy thân khác) bao gồm các mục
sau, nhập số giấy tờ tùy thân có liên quan, và cung cấp bản giao giấy tờ tùy thân:
(i) Passport (Hộ chiếu)
(ii) Re-entry Permit (Giấy phép tái nhập (iii) Certificate of Identity (Chứng thu hộ
cảnh)
tịch)
(iv) Document of Identity (v) Entry Permit (Giấy phép nhập cảnh) (vi) Declaration of ID for Visa Purpose
(Giấy tờ tùy than)
(Tờ khai ID cho mục đích xin thị
thực)
(vii) One-way Permit (Giấy (viii) Mainland
identity
documents (ix) Others (Khác)
phép một chiều)
(Chứng minh nhân dân Đại lục)
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Phần II
3.1

Thông tin các thành viên trong gia đình và Chương trình hỗ trợ tài chính đã đăng ký

Vợ/chồng, người nộp đơn là sinh viên và con cái chưa kết hôn sống cùng gia đình

Vui lòng điền họ trước; có dấu cách giữa các
từ.

Vui lòng điền Số chứng minh HKID của
vợ/chồng được yêu cầu trong đơn với ví dụ
tham khảo trong ô.

Nếu vợ/chồng người nộp đơn không phải là chủ thẻ HKID,
vui lòng tham khảo Đoạn 2.1 của Ghi chú này để điền hai
mục này.

Sau khi điền hết các mục trong Mục A Phần II, vui lòng
nhấp vào “Next Page (Trang tiếp theo)” để chuyển sang
phần sau.

Vui lòng điền họ trước; có dấu cách giữa các
từ.
Vui lòng điền Số chứng minh HKID/ Số giấy
khai sinh của người nộp đơn là sinh viên/ con
cái chưa kết hôn sống cùng gia đình được yêu
cầu trong đơn với ví dụ tham khảo trong ô và
nộp bản sao giấy tờ tùy thân tương đương.

Nếu người nộp đơn là sinh viên/con cái chưa kết hôn sống
cùng gia đình không phải là chủ thẻ HKID, vui lòng tham
khảo Đoạn 2.1 của Ghi chú này để điền hai mục này.
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Nếu người nộp đơn muốn đăng ký KCFRS
cho con cái đang sử dụng dịch vụ giữ trẻ cả
ngày, vui lòng tải và điền Đơn đánh giá “Social
Needs (Nhu cầu xã hội)”, và nộp cùng các
giấy tờ chứng minh.

Nếu người nộp đơn muốn đăng ký xin hỗ trợ tài chính cho con
trong năm học này (gồm có KCFRS, Grant-KG, TA, STS,
DYJFR và FR(FAEAEC)), vui lòng chọn (các) ô phù hợp trong
các mục 5, 8 và 9. (Các) ô thích hợp trong mục 9 sẽ hiển thị
sau khi điền các mục 7 và 8.
Nếu người nộp đơn muốn đăng ký xin hỗ trợ tài chính cho con
học mầm mon (gồm có (1) KCFRS và (2) Grant-KG), vui lòng chọn
ô này. Người đăng ký KG là sinh viên đủ điều kiện (K1-K3) sẽ
được miến phí KCFRS (nếu có) và Grant-KG. Trẻ em đủ điều kiện
nhận dịch vụ giữ trẻ cả ngày (N1 & N2) sẽ chỉ được miễn phí
KCFRS.

Nếu con cái chưa kết hôn sống cùng gia đình đang học
đại học trong năm học này, vui lòng chọn ô “Do not need
(Không cần)” trong mục “Apply for schemes (Đăng ký
chương trình)”.

Nếu người nộp đơn cần thêm con cái chưa kết hôn
đang sống cùng giao đính, vui lòng nhấp vào “Add
Child (Thêm con)” để nhập thông tin chi tiết về
thành viên mới và nộp bản sao giấy tờ tùy thân.
Sau khi điền hết các mục trong Mục B Phần
II, vui lòng nhấp vào “Next Page (Trang tiếp
theo)” để chuyển sang phần sau
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3.1.1

Vợ/chồng và con cái người nộp đơn nhận CSSA sẽ không được tính là “thành viên trong gia đình” theo Cơ chế
Thu nhập Gia đình Điều chỉnh (AFI).

3.1.2

Người nộp đơn là sinh viên đã được chấp nhận hỗ trợ tài chính về chi phí sách giáo khoa, phí truy cập internet tại
nhà và chi phí đi lại của sinh viên bao gồm dịch vụ đưa đón miễn phí đến trường và từ trường về bằng của bất kỳ
tổ chức hoặc trường công lập hay tư thục không nên đăng ký xin hỗ trợ tương tự qua SFO. Các tổ chức này bao
gồm, nhưng không hạn chế trường học, SWD, EDB, Hong Kong Jockey Club (Câu lạc bộ Jockey Hồng Kông), các
công ty vận tải công cộng, v.v. Nếu bị phát hiện đang hưởng lợi từ trợ cấp kép, người nộp đơn là sinh viên có trách
nhiệm trả lại số tiền thừa theo yêu cầu của SFO.

3.1.3

Người nộp đơn nên tham khảo các mã sau và chọn cấp lớp áp dung mà (các) con họ đang theo học trong năm
học này từ menu thả xuống sau:
(i)
Trung tâm giữ trẻ cả ngày (nhóm 0-2 tuổi):
N1
(ii) Trung tâm giữ trẻ cả ngày (nhóm 2-3 tuổi):
N2
(iii) Lớp mẫu giáo trông trẻ:
K1
(iv) Lớp mẫu giáo bé:
K2
(v) Lớp mẫu giáo lớn:
K3
(vi) Tiểu học từ 1 đến 6:
P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6
(vii) Trung học từ 1 đến 3:
S1 / S2 / S3
(viii) Trung học lớp lớn từ 1 đến 3:
S4 / S5 / S6
(ix) Văn bằng Yi Jin:
DYJ
(x) Khác (ví dụ cấp đại học):
Others

3.1.4

Nếu người nộp đơn muốn chỉnh sửa thông tin đơn đăng ký sau khi nộp Đơn điện (bao gồm cả đăng ký (các)
chương trình bổ sung/ (các) chương trình sửa đổi đã được áp dụng), vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản, kèm theo
lời giải thích và gửi qua đường bưu điện đến trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp Đơn điện tử. Người nộp đơn phải
ký tên hợp lệ vào các đơn đăng ký (các) chương trình bổ sung/ (các) chương trình sửa đổi với Số hộ khẩu gia
đình/ Số CMND HKID của người nộp đơn được chỉ định. Các đơn đăng ký này sẽ mất nhiều thời gian xử lý hơn.
Xin lưu ý đơn đăng ký hỗ trợ tài chính muộn sẽ không được xem xét. Về vấn đề này, người nộp đơn cần kiểm tra
kỹ xem đã chọn tất cả (các) chương trình học muốn đăng ký trước khi nộp Đơn điện tử chưa.

3.2

Trợ cấp phí truy cập Internet (SIA)
Người nộp đơn không cần nộp đơn xin SIA, trợ cấp này được tính theo hộ gia đình và chỉ áp dụng cho các gia
đình có con học tiểu học và trung học. Các gia đình sẽ được giải ngân khoản trợ cấp miễn là họ vượt qua thẩm
định tiêu chuẩn trợ cấp và người nộp đơn là sinh viên có thể đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện xin SIA. Khoản trợ cấp
này không áp dụng cho các gia đình chỉ có con học mầm non.

Sau khi điền hết các mục trong Mục C Phần
II, vui lòng nhấp vào “Next Page (Trang tiếp
theo)” để chuyển sang phần sau.
Đối với các gia đình không cần SIA, vui lòng chọn ô này.
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3.3

Bố mẹ phụ thuộc

3.3.1

Bố mẹ phụ thuộc chỉ cha mẹ của người nộp đơn, bao gồm bố mẹ vợ/chồng, những người không được CSSA nhận
vào thời điểm nộp đơn đăng ký. Trong suốt năm đánh giá bình thường, họ không làm việc và đáp ứng bất kỳ điều
kiện nào dưới đây trong ít nhất 6 tháng –
(A) sống cùng gia đình người nộp đơn; hoặc
(B) sống tại các địa điểm do người nộp đơn hoặc vợ/chồng họ làm chủ hoặc thuê; hoặc
(C) sống trong nhà dưỡng lão và mọi chi phí để do người nộp đơn hoặc vợ/chồng họ trả hoàn toàn HOẶC hỗ
trợ hoàn toàn.
Lưu ý:
Người nộp đơn hoặc vợ/chồng họ nên tiếp tục hỗ trợ bố mẹ mình trong năm học này và hình
thức hỗ trợ phải tương tự như trong năm đánh giá. Ngoài ra, do số lượng thành viên trong gia
đình có thể ảnh hưởng trực tiếp tới mức hỗ trợ mà gia đình người nộp đơn đủ điều kiện nhận,
vui lòng điền và nộp cho SFO Đơn điện tử cùng với tài liệu chứng mình họ hỗ trợ cho bố mẹ
mình (ví dụ: hợp đồng thuê nhà, bằng chứng địa chỉ cư trú hoặc giấy nhận người của nhà dưỡng
lão, v.v.).
Nếu có trên 2 bố mẹ phụ thuộc, vui lòng bổ sung thông tin của họ theo định dạng tại Mục D phần II của Đơn điện
tử bằng cách tải lên một trang riêng cho chữ ký của người nộp đơn và nộp bản sao các giấy tờ tùy thân của bố
mẹ phụ thuộc được cung cấp trong mẫu đơn.

3.3.2

Vui lòng chọn ô thích hợp. Nếu chọn Có, hãy bỏ qua mục
D. Nếu chọn Không, hãy tiếp tục điền mục D và xem định
nghĩa “Bố mẹ phụ thuộc” trong Đoạn 3.3.1 của Ghi chú
này.
Vui lòng điền thông tin cá nhân của (các) bố mẹ phụ thuộc
và nộp bản sao giấy tờ tùy thân của họ (ví dụ Chứng minh
nhân dân thông minh Hồng Kông) và tài liệu chứng minh
hỗ trợ bố mẹ.

Nếu bộ mẹ phụ thuộc không phải là chủ thẻ HKID, vui lòng
tham khảo Đoạn 2.1 của Ghi chú này để điền hai mục này.

Người nộp đơn cần đọc kỹ Đoạn 3.3.1 (A), (B) và (C) của
Ghi chú này và chọn (các) ô phù hợp.
Sau khi điền hết các mục trong Mục D Phần
II, vui lòng nhấp vào “Next Page (Trang tiếp
theo)” để chuyển sang phần sau
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Phần III
4.1

Địa chỉ cư trú

Người nộp đơn cần điền địa chỉ cư trú vào phần này để SFO có thể sắp xếp việc thăm nhà người nộp đơn được
chọn. Nếu địa chỉ cư trú của người nộp đơn giống với địa chỉ cư trú trong Phần I của Đơn điện tử, người nộp đơn
không bắt buộc phải điền phần này.

Sau khi điền hết Phần III,
vui lòng nhấp vào “Next
Page (Trang tiếp theo)”
để chuyển sang phần sau
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Phần IV

Thu nhập gia đình

Nếu người nộp đơn, vợ/chồng họ hoặc
con cái chưa kết hôn đang sống cùng
gia đình thất nghiệp trong suốt thời
gian đánh giá, vui lòng điền phần này
theo ví dụ dưới đây.

Vui lòng điền tổng thu nhập (số nguyên
không có phần thập phân) trong năm
đánh giá. SFO sẽ không chấp nhận số
tiền ước tính, nên hãy cung cấp số
liệu thực tế. Với các nguồn thu nhập
khác, chẳng hạn thu nhập cho thuê
(xem mục 11 trong phần “Các mục cần
báo cáo” trong Đoạn 5.1 của Ghi chú
này), đóng góp của con cái không sống
cùng gia đình/người thân/bạn bè, tiền
cấp dưỡng hoặc tiền lãi từ đầu tư, vui
lòng điền số tiền theo ví dụ dưới đây.

Sau khi điền hết các mục
trong Phần IV, vui lòng
nhấp vào “Next Page
(Trang tiếp theo)” để
chuyển sang phần sau
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5.1

Dưới đây là các loại thu nhập mà gia đình kiếm được cả trong và ngoài lãnh thổ Hồng Kông cần được báo cáo để
tham khảo. Để cung cấp giấy tờ chứng minh, vui lòng tham khảo Đoạn 13.4 (v) của Ghi chú này.

Các mục cần báo cáo

5.2

Các mục không cần báo cáo

1

Tiền lương (bao gồm lương của người nộp đơn,
vợ/chồng người nộp đơn và anh chị em ruột của
người nộp đơn là học sinh đang sống cùng người
nộp đơn đang làm việc toán thời gian, bán thời gian
hoặc tạm thời, trừ Quỹ bảo trợ bắt buộc/Quỹ bảo trợ
do nhân viên đóng góp.)

1

Trợ cấp tuổi già/ Trợ cấp sinh hoạt tuổi già

2

Luơng đi làm ngày nghỉ / Lương trong kỳ nghỉ

2

Trợ cấp khuyết tật

3

Phụ cấp (bao gồm tiền làm thêm giờ/sinh hoạt/ nhà
ở hoặc tiền thuê nhà/ di chuyển / ăn uống / giáo dục
/ phụ cấp ca kíp, v.v.)

3

Lương thâm niên / Thưởng hợp đồng

4

Thưởng / Hoa hồng / Tiền boa

4

Bồi thường mất việc

5

Học bổng

5

Các khoản nợ

6

Lương được trả do sa thải

6

Lương hưu trí một lần / Quỹ dự phòng

7

Lợi nhuận kinh doanh và các khoản thu nhập khác
kiếm được do tự kinh doanh, như bán hàng rong,
lái taxi/ xe buýt nhỏ/ xe tải và chi phí cung cấp dịch
vụ, v.v.

7

Khoản thừa kế

8

Tiền cấp dưỡng

8

Quyên góp từ thiện

9

Khoản đóng góp của (những) người không sống
cùng gia đình người nộp đơn cho bất kỳ thành viên
nào trong gia đình người nộp đơn (bao gồm tiền
hoặc đóng góp về nhà ở/chuyển tiền/ đóng góp để
trả nợ thế chấp/ tiền thuê nhà /tiền nước/ tiền điện/
tiền ga và sinh hoạt phí khác)

9

Hỗ trợ an sinh xã hội toàn diện

10

Lãi từ tiền gửi cố định, cổ phiếu, cổ phần và trái
phiếu, v.v.

10

Trợ cấp đào tạo lại/ Trợ cấp đi lại khuyến khích làm
việc/ Trợ cấp gia đình lao động

11

Thu nhập cho thuê tài sản, đất đai, bãi đậu xe, xe cộ
hoặc tàu thuyền (bao gồm Hồng Kông, Đại lục và
nước ngoài)

11

Bồi thường bảo hiểm/ tai nạn/ thương tật

12

Lương hưu hàng tháng/ Tiền bồi thường cho góa
phụ & con cái

12

MPF / Quỹ bảo trợ do nhân viên đóng góp

Người nộp đơn cần nộp chứng minh thu nhập của mình và của (các) thành viên trong gia đình đang đi làm. Nếu
người nộp đơn, vợ/chồng người nộp đơn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình đang đi làm đã cung cấp Giấy
chứng nhận thu nhập (như Mẫu I) hoặc Bảng phân tích thu nhập tự chuẩn bị (như Mẫu IV) làm bằng chứng chứng
minh thu nhập, SFO có thể vẫn yêu cầu người nộp đơn cung cấp đồng thời sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê lương
hoặc các bằng chứng thu nhập khác để tham khảo. Nếu người nộp đơn không cung cấp được bằng chứng thu
nhập nào vì lý do đặc biệt, vui lòng thông báo cho SFO bằng văn bản, nêu rõ các lý do chính đáng và tính toán thu
nhập chi tiết. Người nộp đơn cũng cần tự mình ký tên vào thư giải trình. Nếu đơn giải trình hoặc các tài liệu đã
cung cấp không thể chứng minh thông tin thu nhập được báo cáo của (các) thành viên trong gia đình có liên quan
(như báo cáo thu nhập tự viết), SFO có thể cần điều chỉnh và áp dụng các số liệu chuẩn (dựa trên thông tin thống
kê do các cơ quan của chính phủ liên quan như Cục điều tra và thống kê cung cấp) để đánh giá thu nhập của
người nộp đơn và các thành viên trong gia đình. Khi đánh giá thu nhập của gia đình, nếu cần, SFO có thể yêu cầu
người nộp đơn cung cấp giấy tờ chứng minh các khoản không được liệt kê ở trên hoặc tìm cách làm rõ thêm về
các khoản được sử dụng để duy trì cuộc sống gia đình nhưng không được tính vào đăng ký như tiền tiết kiệm,
khoản cho vay. SFO cũng có thể yêu cầu người nộp đơn xuất trình giấy tờ chứng minh bao gồm sao kê tiết kiệm
ngân hàng, tờ khai có chữ ký hợp lệ của người nợ, v.v. Trường hợp không cung cấp được bằng chứng hợp lệ, số
tiền sinh hoạt phí của gia đình có thể được coi là một phần thu nhập của gia đình.
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Phần V

Chi phí Y tế cho (các) thành viên trong gia đình mắc bệnh mãn tính
(Vui lòng nộp bản sao giấy tờ chứng minh)

Sau khi điền hết các mục
trong Phần V, vui lòng
nhấp vào “Next Page
(Trang tiếp theo)” để
chuyển sang phần sau

6.1

Nếu người nộp đơn chi trả chi phí y tế cho các thành viên trong gia đình (đối với các thành viên mắc bệnh mãn
tính hoặc mất khả năng lao động vĩnh viễn) trong năm đánh giá, người đó có thể nêu cụ thể tình hình trong Phần
V của Đơn điện tử. Người nộp đơn phải nộp (các) giấy tờ chứng nhận y tế liên quan và (các) hóa đơn do bệnh
viện.phòng khám/ người hành nghề đã đăng ký cấp cho SFO để xem xét khấu trừ các chi phí đó (Mức trần khấu
trừ cho mỗi thành viên là $21,670 mỗi năm vào năm 2021/22).

Phần VI

Tài khoản ngân hàng của người nộp đơn để nhận trợ cấp
(Tài khoản phải do người nộp đơn đứng tên. Vui lòng cung cấp bản sao của sao kê ngân hàng/trang đầu tiên
của sổ tiết kiệm.)

7.1

Do SFO sẽ phát hành Trợ cấp cho các chi phí liên quan đến trường học cho học sinh mẫu giáo, Hỗ trợ sách giáo
khoa, Trợ cấp đi lại cho học sinh, Trợ cấp phí truy cập Internet, Hoàn trả chi phí lấy bằng Yi Jin và Hoàn trả phí
(Chương trình hỗ trợ tài chính cho Các khóa học giáo dục người lớn tuổi được chỉ định vào buổi tối) bằng hình
thức thanh toán tự động, người nộp đơn nên cung cấp chính xác tên ngân hàng và số tài khoản ngân hàng cùng
với bản sao tài liệu chứng minh liên quan1. Xin lưu ý SFO không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong
việc nhận thanh toán/mất tiền trợ cấp/bất kỳ khoản phí ngân hàng bổ sung nào phát sinh từ bất kỳ sai sót nào mà
người nộp đơn đã cam kết khi cung cấp mã ngân hàng và/hoặc số tài khoản ngân hàng.

7.2

Tài khoản ngân hàng phải là tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng hợp lệ chỉ do người nộp đơn đứng tên. (Tài khoản
phải đang được sử dụng.) Tài khoản chung, tài khoản thẻ tín dụng, tài khoản vay, tài khoản tiền gửi cố định và tài
khoản ngoại tệ không được chấp nhận.

7.3

Số tài khoản ngân hàng, bao gồm cả mã ngân hàng, thường không vượt quá 15 ký tự.

7.4

Vui lòng nhập chính xác thông tin tài khoản ngân hàng tham khảo ví dụ sau:

Sau khi điền hết các mục
trong Phần VI, vui lòng
nhấp vào “Next Page
(Trang tiếp theo)” để
chuyển sang phần sau

1

Nếu đáp ứng các yêu cầu sau, bạn có thể không bắt buộc phải nộp giấy tờ chứng minh. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định
của SFO là quyết định cuối cùng.
✓
Bạn có đơn đăng ký thành công các chương trình hỗ trợ tài chính của SFO và đã được thực hiện thanh toán khoản trợ
cấp và/hoặc khoản vay hoặc đã giải ngân vào tài khoản ngân hàng của bạn; và
✓
Số tài khoản ngân hàng của người nộp đơn ở trên giống với đơn đăng ký của bạn năm học 2021/22; và
✓
Bạn đã nộp bản sao bằng chứng tài khoản ngân hàng cùng với đơn đăng ký ở trên.
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7.5

Với những câu hỏi về “Bank Code (Mã ngân hang)”, người nộp đơn có thể liên hệ với ngân hàng liên quan để
được hỗ trợ.

7.6

Nếu người nộp đơn cần thay đổi số tài khoản ngân hàng sau khi nộp Đơn điện tử, vui lòng thông báo cho SFO về
sự thay đổi bằng văn bản kèm lài liệu chứng minh nêu rõ tên của chủ tài khoản ngân hàng và số tài khoản ngân
hàng nhanh nhất có thể để tránh chạm trễ trong giải ngân hỗ trợt tài chính.

Phần VII Thông tin bổ sung của người nộp đơn
Vui lòng điền các thông tin đặc biệt khác về gia đình hoặc thông tin về các thành viên trong gia
đình nhận CSSA ở phần này. Nếu không, hãy để trống phần này.

Sau khi điền hết các mục trong Phần VII,
vui lòng nhấp vào “Next Page (Trang tiếp
theo)” để chuyển sang phần sau
8.1

Nếu có những thay đổi đáng kể về thông tin gia đình của người nộp đơn sua thời gian đánh giá (chẳng hạn một
thành viên trong gia đình thất nghiệp hoặc có thu nhập giảm đáng kể, v.v.), vui lòng cung cấp thông tin liên quan
trong mục (3) của phần này cùng bản sao các giấy tờ chứng minh

Phần VIII Tờ khai
10.1

Người nộp đơn và vợ/chồng (nếu có) nên đọc kỹ các đoạn và ký điện tử vào Tờ khai hoặc lên giấy như sau (i)
ký điện từ vào Tờ khai với “iAM Smart”; hoặc
(ii) in Tuyên bố, ký vào khoảng trống thích hợp trong Tuyên bố bằng mực đen hoặc xanh và scan bản Tuyên bố
đã ký làm giấy tờ chứng minh để nộp.

Người nộp đơn và/hoặc vợ/chồng có
thể chọn ký vào Tuyên bố với “iAM
Smart”.
Người nộp đơn và/hoặc vợ/chồng có thể chọn ký
Tuyên bố bản cứng. Người nộp đơn và/hoặc vợ/chồng
có thể in Tuyên bố, ký vào khoảng trống thích hợp
trong Tuyên bố bằng mực màu đen hoặc xanh và scan
bản Tuyên bố đã ký làm giấy tờ chứng minh để nộp.

Sau khi điền hết các mục trong Phần VIII,
vui lòng nhấp vào “Next Page (Trang tiếp
theo)” để chuyển sang phần sau.

SFO75B(E) (Vietnamese)

11

Lưu và tải lên Đơn điện tử
11.1

Nếu người nộp đơn muốn lưu một Đơn điện tử chưa hoàn thành để sau này điền, vui lòng nhấp vào “Save
Application (Lưu Đơn đăng ký)” để tải xuống dữ liệu đăng ký đã điền. Dữ liệu đăng ký sẽ được lưu trong máy tính
cá nhân hoặc thiết bị di động của người đăng ký dưới dạng tệp “.sfo”. Người nộp đơn nên ghi lại vị trí của tệp đã
lưu để thuận lợi cho truy xuất sau đó và tiếp tục hoàn thành Đơn.

Người nộp đơn có thể nhấp vào “Save
Application (Lưu Đơn đăng ký)” để lưu
các dữ liệu đăng ký đã điền xong.

11.2

Nếu người nộp đơn muốn khôi phục dữ liệu trong tệp đã lưu, vui lòng nhấp vào “Tải lên Đơn đã lưu” để chọn và
tải lên tệp đã lưu trong máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của người đăng kỳ.

Sau khi nhấp vào
“Upload Saved Form
(Tải lên Đơn đã lưu)”,
người nộp đơn có thể
nhấp vào “Choose File
(Chọn tệp)” để chọn và
tải lên tệp đã lưu trong
máy tính cá nhân hoặc
thiết bị di động của
người đăng kỳ.
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Xem lại Đơn điện tử đã điền
12.1

Người nộp đơn nên xem lại tất cả thông tin trong Đơn điện tử để chắc chắn đã nhập đúng tất cả thông tin.

Nếu người nộp đơn cần chỉnh
sửa thông tin trong Đơn điện tử,
vui lòng nhấp vào “Modify (Sửa
đổi)” ở các Phần tương ứng và
nhận lại thông tin tương ứng.
Sau khi xem và xác nhận tất cả
các thông tin đã điền trên Đơn
điện tử đều chính xác, vui lòng
chuyển đến Phần VIII và chọn
“Next Page (Trang tiếp theo)” để
chuyển sang phần sau.
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Nộp Đơn điện tử và Giấy tờ chứng minh
13.1

Người nộp đơn có thể tải lên (các) giấy tờ chứng minh cần thiết và nộp cùng với Đơn điện tử đã hoàn thành.

Vui lòng tải lên từng loại giấy từ
chứng minh (nếu có) riêng bằng
cách nhấp vào các nút dưới các
tiêu đề tương ứng để chọn (các)
tệp bản sao giấy tờ chứng minh
đã scan trong máy tín/thiết bị di
động hoặc trực tiếp kéo tệp tin
vào các ô tương tự.

Ngoài các giấy tờ chứng minh đã
liệt kê, người nộp đơn nộp thông
tin bổ sung cho SFO trong mục
“Other supporting documents
(Các tài liệu chứng minh khác)”.
Vui lòng nhập mã xác
minh liệt kê dưới đây để
xác thực.
Vui lòng kiểm tra kỹ tính chính xác của các
thông tin đã điền và giấy tờ chứng minh đã
tải lên trước khi gửi.
Người nộp đơn có thể gửi Đơn điện tử đã
điền đầy đủ và giấy tờ chứng minh liên
quan (nếu có) bằng cách nhấp chuột vào
“Submit (Gửi)” sau khi kiểm tra tính chính
xác của tất cả các thông tin đã nhập và
giấy tờ chứng minh đã tải lên.

Vui lòng nhấp vào “Confirm
(Xác nhận)” để xác nhận
gửi Đơn điện tử đã điền
đầy đủ và giấy tờ chứng
minh liên quan (nếu có).

Thông báo này sẽ hiển thị khi hoàn
thành gửi. Người nộp đơn có thể in
trang này ra để lưu lại vào hồ sơ.

Người nộp đơn cũng có thể tải về bản sao Đơn điện tử đã nộp để tham khảo.
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13.2

Để tải tài liệu lên, vui lòng đảm bảo các tài liệu đã scan đều rõ ràng, dễ đọc và lưu ý định dạng tệp và giới hạn tải
lên dưới đây:
(i)
Loại tệp: Portable Document Format (PDF) hoặc Joint Photographic Expert Group (JPEG); hoặc
(ii) Độ phân giải hình ảnh: 150 – 300 điểm trên inch (dpi); và
(iii) Tổng giới hạn tải tệp cho tất cả các tài liệu: 20 Megabytes2

13.3

(i)

Áp dụng cho Người nộp đơn xin Hỗ trợ tài chính cho học sinh tiểu học và trung học
Vui lòng gửi Đơn điện tử đã điền đầy đủ với bản sao các giấy giờ chứng minh liên quan cho SFO theo các
Đoạn 13.1-13.2 của Ghi chú này vào hoặc trước ngày 31 tháng 05 năm 2021. Nếu người nộp đơn muốn
nộp giấy tờ chứng minh liên quan qua đường bưu điện, họ có thể gửi bản riêng bản sao các giấy tờ chứng
minh liên quan qua đường bưu điện đến Tsimshatsui PO Box 96824. Vui lòng ghi rõ Số đơn đăng ký hộ gia
đình (hoặc Số CMND HKID của người đăng ký) trên giấy tờ chứng minh và dán đủ cước phí trên phong bì.
Bưu phí không đủ sẽ không gửi được các giấy tờ chứng minh, và khi đó SFP sẽ không thể xử lý được đơn
đăng ký. Người nộp đơn nên viết địa chỉ thư tín của mình ở mặt sau phong bì để tránh gửi nhầm/không gửi
được.

(ii)

Áp dụng cho Người nộp đơn xin Hỗ trợ tài chính cho học sinh mầm non
Người nộp đơn cần gửi Đơn điện tử đã điền đầy đủ với bản sao các giấy giờ chứng minh liên quan cho SFO
trước khi hoàn thành nhập học năm học 2021/22 hoặc không muộn hơn ngày 15 tháng 08 năm, tuỳ
ngày nào sớm hơn. Nếu người nộp đơn muốn nộp giấy tờ chứng minh liên quan qua đường bưu điện, họ
có thể gửi bản riêng bản sao các giấy tờ chứng minh liên quan qua đường bưu điện đến Tsimshatsui PO
Box 96824. Vui lòng ghi rõ Số đơn đăng ký hộ gia đình (hoặc Số CMND HKID của người đăng ký) trên giấy
tờ chứng minh và dán đủ cước phí trên phong bì. Bưu phí không đủ sẽ không gửi được các giấy tờ chứng
minh, và khi đó SFP sẽ không thể xử lý được đơn đăng ký. Người nộp đơn nên viết địa chỉ thư tín của mình
ở mặt sau phong bì để tránh gửi nhầm/không gửi được. Tháng miễn giảm học phí có hiệu lực sẽ là tháng
mà người nộp đơn nộp đơn đăng ký, hoặc tháng mà người nộp đơn là học sinh được nhận vào nhà trẻ/trung
tâm giữ trẻ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn.

13.4

2
3

4

Các giấy tờ chứng minh theo bắt buộc bao gồm:
(i)
Bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp đơn và các thành viên trong gia đình3 và bản sao giấy tờ tùy thân
của cha/mẹ phụ thuộc (nếu có) như được liệt kê trong Phần II;
(ii) (Đối với các gia đình đơn thân) Bản sao giấy tờ chứng minh ly thân/ly hôn hoặc Giấy chứng tử của
vợ/chồng. Nếu người nộp đơn không thể cung cấp giấy tờ chứng minh, vui lòng giải thích lý do bằng văn
bản và ký vào bản giải trình; nếu người nộp đơn không thể cung cấp giấy tờ chứng minh, SFO có quyền xử
lý đơn đăng ký trên cơ sở người nộp đơn không được coi là cha/mẹ đơn thân;
(iii) (Nếu có) Bản sao giấy tờ chứng minh chi phí y tế bắt buộc (cho các thành viên bị bệnh mãn tính hoặc mất
khả năng lao động vĩnh viễn) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 tới ngày 31 tháng 03
năm 2021;
(iv) Vui lòng nộp bản sao bảng sao kê ngân hàng/trang đầu tiên của sổ tiết kiệm4; và
(v) Giấy tờ chứng minh tổng thu nhập trong khoảng thời gian ngày 01 tháng 04 năm 2020 tới ngày 31 tháng 03
năm 2021. Vui lòng nộp các tài liệu theo các yêu cầu liệt kê dưới đây:

Trường hợp tổng kích thước tệp vượt quá giới hạn tải lên, vui lòng cân nhắc nén hình ảnh lại, hoặc giảm đọ phẩn giải của các tệp
JPEG để giảm kích thước tệp nếu được.
Nếu bạn hoặc (các) thành viên trong gia đình đáp ứng các yêu cầu sau, bạn không bắt buộc phải nộp (các) giấy tờ liên quan. Nếu
cần, bạn vẫn phải nộp (các) giấy tờ liên quan. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của SFO là quyết định cuối cùng.
✓
Bạn / (Các) thành viên trong gia đình có đơn đăng ký thành công các chương trình hỗ trợ tài chính của SFO; và
✓
Bạn / (Các) thành viên trong gia đình đã nộp bản sao CMND HKID cùng với đơn đăng ký trên và không có thay đổi nào về
thông tin cá nhân trên CMND HKID của họ.
Nếu đáp ứng các yêu cầu sau, bạn có thể không bắt buộc phải nộp các giấy tờ chứng minh. Nếu cần, bạn vẫn phải nộp (các) giấy
tờ liên quan. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của SFO là quyết định cuối cùng.
✓
Bạn có đơn đăng ký thành công các chương trình hỗ trợ tài chính của SFO và thực hiện thanh toán khoản trợ cấp và/hoặc
khoản vay hoặc đã giải ngân vào tài khoản ngân hàng của bạn; và
✓
Số tài khoản ngân hàng của người nộp đơn ở trên giống với đơn đăng ký của bạn năm học 2021/22; và
✓
Bạn đã nộp bản sao bằng chứng tài khoản ngân hàng cùng với đơn đăng ký ở trên.
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Người làm công ăn lương

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

(5)

Giấy báo nộp thuế do Sở Thuế vụ nội địa cấp; nếu không có
Mẫu đơn trả lại thù lao và lương hưu của Người sử dụng lao
động
Báo cáo lương; nếu không có
Hồ sơ giao dịch ngân hàng thể hiện việc thanh toán lương, trợ
cấp, v.v. (cùng với trang có tên chủ tài khoản ngân hàng) (Vui
lòng đánh dấu các mục bằng màu sắc và chú thích. Đối với các
mục ngoài mục thu nhập, vui lòng chú thích cần thiết bên cạnh
các mục đó, nếu không SFO có thể sẽ đưa số tiền đó vào tính
toán thu nhập gia đình); nếu không có
Chứng nhận thu nhập được người sử dụng lao động xác nhận
(Xem Mẫu I), v.v.

Lái xe tự doanh hoặc người
điều hành doanh nghiệp (bao
gồm doanh nghiệp tư nhân độc
quyền/doanh
nghiệp
hợp
danh/công ty TNHH)

(1)

Người làm công ăn lương
hoặc tự kinh doanh không xuất
trình được bằng chứng thu
nhập

Vui lòng làm theo mẫu IV để cung cấp Bảng phân tích thu nhập do bạn
tự chuẩn bị nêu chi tiết thu nhập hàng tháng của bạn trong suốt năm
và giải thích lý do bạn không thể xuất trình bằng chứng thu nhập. (SFO
có quyền quyết định có chấp nhận đơn đăng ký từ những người nộp
đơn không cung cấp được lý do không xuất trình bằng chứng thu nhập
hay không.)
(1) Hợp đồng thuê nhà; nếu không có
(2) Hồ sơ giao dịch ngân hàng thể hiện thu nhập cho thuê (cùng với
trang có tên chủ tài khoản ngân hàng) (Vui lòng đánh dấu các
mục bằng màu sắc và chú thích. Đối với các mục ngoài mục thu
nhập, vui lòng chú thích cần thiết bên cạnh các mục đó, nếu
không SFO có thể sẽ đưa số tiền đó vào tính toán thu nhập gia
đình).

Người có thu nhập cho thuê

(2)
(3)

Tài khoản lãi lỗ được Kế toán viên công chứng xác nhận; nếu
không có
Tài khoản lãi lỗ do bạn tự lập (Xem Mẫu II hoặc III) và
Thông báo đánh giá cá nhân (nếu có).

Hỏi đáp
14.1

Nếu người nộp đơn có câu hỏi nào liên quan đến việc điền Đơn điện tử hoặc không nhận được xác nhận đã nhận
được đơn đăng ký qua SMS hoặc bằng văn bản từ SFO trong vòng 20 ngày làm việc sau khi nộp Đơn điện tử trực
tuyến, vui lòng gọi tới đường dây nóng 24 giờ 2802 2345 của chúng tôi.
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