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Ghi chú về Cách Hoàn thành và Trả lại Mẫu đơn Đăng ký Hộ gia đình
CẢNH BÁO
Dữ liệu cá nhân trong đơn sẽ được sử dụng để đánh giá tính đủ điều kiện của người đăng ký xin hỗ trợ tài chính
và mức hỗ trợ phù hợp. Việc lừa dối để trục lợi tài sản / tiền bạc sẽ bị coi là một hành vi phạm tội. Bất kỳ cá nhân
nào thực hiện hành vi phạm tội này sẽ phải chịu án phạt tù với khung tối đa là 10 năm theo Sắc lệnh Trộm cắp,
Chương 210.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG
I.

Thông tin Tổng quan



Vui lòng điền rõ vào biểu mẫu này bằng mực đen hoặc xanh lam và điền đầy đủ các Phần từ I đến VIII theo
các hướng dẫn được nêu trong Mẫu Đơn đăng ký Hộ gia đình và Ghi chú này.

II. Ghi chú về việc Nộp các Tài liệu Chứng minh


Về bản sao của các tài liệu chứng minh cần phải nộp (ví dụ: giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh cho việc
ly thân / ly hôn (đối với gia đình đơn thân), giấy tờ chứng minh thu nhập hàng năm, v.v.), vui lòng tham
khảo Đoạn 9.2 của Ghi chú này để biết chi tiết. Xin lưu ý rằng người đăng ký bắt buộc phải cung cấp các
tài liệu chứng minh theo yêu cầu để Văn phòng Tài chính Học sinh (SFO) có thể xử lý đơn đăng ký.



Vui lòng làm theo hướng dẫn nêu tại “Trang bìa cho các Tài liệu chứng minh” [SFO 108] và nộp bản sao
giấy tờ tùy thân của người đăng ký và của các thành viên trong gia đình (bao gồm cả cha mẹ phụ thuộc
(nếu có)) đã khai trong mẫu đơn cùng với các bản sao tài liệu chứng minh khác liên quan đến đơn đăng
ký.

Hoàn thành Đơn Đăng ký Hộ gia đình
1.

Phần I Thông tin chi tiết về Người đăng ký

(Người đăng ký phải là cha mẹ hoặc người giám hộ (được công nhận theo Sắc lệnh Quyền giám hộ Người vị thành
niên tại điều 13) của học sinh đăng ký)
Người nộp đơn phải cung cấp địa chỉ thư tín chính xác. Nếu
không, Văn phòng Tài chính Học sinh (SFO) sẽ không thể
liên hệ với người đăng ký bằng văn bản giấy. Nếu người
đăng ký chỉ có thể xác nhận nơi cư trú sau khi nộp đơn, vui
lòng thông báo cho SFO địa chỉ thư tín mới bằng văn bản
Vui lòng sử dụng chữ hoa
khi có địa chỉ. Nếu người đăng ký đang không cư trú tại
viết rời; viết họ bắt đầu từ ô
Hồng Kông, vui lòng cung cấp một địa chỉ thư tín Hồng
đầu tiên và để cách một ô
Kông để có thể liên lạc bằng thư từ trong tương lai.
giữa mỗi từ.

Vui lòng điền Số Thẻ HKID
như ví dụ tại ô này.

Vui lòng điền tình trạng hôn nhân
trong khoảng thời gian từ 1.4.2020
đến 31.3.2021. Nếu người đăng ký
“Đã kết hôn”, vui lòng tích “” vào ô
bên cạnh mục (A) và cung cấp
thông tin của vợ / chồng trong Phần
II của đơn đăng ký.

Nếu người đăng ký không có Thẻ Căn cước Hồng
Kông, vui lòng cung cấp loại và số của giấy tờ tùy
thân khác theo Đoạn 1.1 của Ghi chú này.
Để tạo điều kiện cho SFO xác nhận đã nhận đơn đăng ký và thông tin
thanh toán liên quan (nếu có) thông qua tin nhắn SMS, vui lòng điền số
điện thoại di động Hồng Kông của người đăng ký tại đây.

Nếu người đăng ký là cha / mẹ đơn thân trong khoảng thời gian từ 1.4.2020 đến
31.3.2021, hãy làm theo ví dụ dưới đây và tích “” vào ô bên cạnh mục (B) và gạch bỏ
các trạng thái không phù hợp.

Nếu người đăng ký muốn nhận mẫu đơn bằng bản giấy in sẵn để nộp vào năm học tới,
vui lòng tích “” vào ô trống cho sẵn này.
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1.1

Nếu người đăng ký không có Thẻ Căn cước Hồng Kông, vui lòng điền vào mục “Loại Giấy tờ Tùy thân Khác” bằng
cách sử dụng các mã sau và cung cấp số của giấy tờ tùy thân liên quan cùng với bản sao của giấy tờ tùy thân:
Hộ chiếu

0

2

Giấy phép Tái nhập cảnh

0

3

Giấy chứng nhận Danh 0
tính

4

Giấy tờ Tùy thân

0

5

Giấy phép Nhập cảnh

0

6

Tờ khai ID cho Mục đích
0
Thị thực

7

Giấy phép Một chiều

0

8

Giấy tờ tùy thân đại lục

0

9

Khác

9

9

2. Phần II Thông tin chi tiết về các Thành viên trong Gia đình và các Chương trình Hỗ trợ Tài
chính được Áp dụng cho
2.1

Vợ/chồng, học sinh đăng ký và con cái chưa kết hôn sống cùng gia đình

Vui lòng sử dụng chữ hoa
viết rời; viết họ bắt đầu từ ô
đầu tiên và để cách một ô
giữa mỗi từ.

Vui lòng điền Số Thẻ HKID của
vợ/chồng bạn đã khai trong
Mẫu đơn như ví dụ tại ô này.

Nếu vợ/chồng của bạn không có Thẻ Căn cước
Hồng Kông, vui lòng cung cấp loại và số của giấy
tờ tùy thân khác theo Đoạn 1.1 của Ghi chú này.

Vui lòng điền Số Thẻ HKID / Số Giấy Khai
sinh của học sinh đăng ký / con cái chưa
kết hôn đang sống cùng gia đình đã khai
trong Mẫu đơn như ví dụ tại ô này và nộp
bản sao giấy tờ tùy thân có liên quan.

Nếu học sinh đăng ký / con cái chưa kết
hôn đang sống cùng gia đình không có
Thẻ Căn cước Hồng Kông, vui lòng cung
cấp loại và số của giấy tờ tùy thân khác
theo Đoạn 1.1 của Ghi chú này.

Nếu người đăng ký muốn nộp đơn xin hỗ trợ tài
chính cho trẻ trong năm học 2021/22 (bao gồm
KCFRS, Grant-KG, TA, STS, DYJFR và
FR(FAEAEC)), vui lòng tích “” vào (các) ô thích
hợp tại mục 5, 8 và 9. Nếu con cái chưa kết hôn
đang theo học đại học năm 2021/22, vui lòng
chọn “Không có nhu cầu” trong mục “Đăng ký
chương trình hỗ trợ”.

Nếu người đăng ký muốn đăng ký xin hỗ trợ tài chính cho học sinh mầm non (bao gồm (1) KCFRS và (2)
Grant-KG), vui lòng tích “” vào ô trống. Học sinh đăng ký KG đủ điều kiện (K1-K3) sẽ được miễn giảm lệ
phí theo chương trình KCFRS (nếu được áp dụng) và Grant-KG. Trẻ em đủ điều kiện đang nhận dịch vụ
giữ trẻ cả ngày (N1 & N2) sẽ chỉ được miễn giảm phí theo chương trình KCFRS.

SFO 75B(2) (Vietnamese)

2

2.1.1 Nếu người đăng ký có nhiều hơn 4 người con chưa kết hôn đang sống cùng gia đình, vui lòng bổ sung thông tin
của họ theo mẫu như tại Mục B trong Phần II của mẫu đơn đăng ký bằng cách đính kèm một tờ riêng có chữ ký
của người đăng ký. Lưu ý cung cấp đầy đủ bản sao giấy tờ tùy thân của tất cả con cái chưa kết hôn đã được khai
trong Mẫu đơn.
2.1.2 Vợ/chồng và con cái của người đăng ký nhận được CSSA sẽ không được tính là 'thành viên gia đình' theo cơ chế
Thu nhập Gia đình Điều chỉnh (AFI).
2.1.3 Nếu học sinh đăng ký đã được chấp thuận nhận hỗ trợ tài chính liên quan đến chi phí sách giáo khoa, phí truy cập
Internet tại nhà và chi phí đi lại của học sinh bao gồm dịch vụ đưa đón miễn phí từ nhà và trường của bất kỳ tổ chức
hoặc trường học công hoặc tư nào thì không nên đăng ký cùng một loại hỗ trợ thông qua SFO. Các tổ chức này bao
gồm nhưng không giới hạn ở các trường học, SWD, EDB, Câu lạc bộ Jockey Hồng Kông, các công ty vận tải công,
v.v. Nếu người đăng ký bị phát hiện đang hưởng trợ cấp kép, người đăng ký có trách nhiệm phải hoàn lại số tiền đã
được thanh toán vượt mức ngay lập tức theo yêu cầu của SFO.
2.1.4 Người đăng ký phải điền cấp độ lớp học mà (các) con của mình theo học trong năm 2021/22 bằng cách sử dụng
các mã sau:
(i)

Trung tâm Chăm sóc Trẻ em Cả ngày

N 1

(ii)

(nhóm tuổi 0-2)
Trung tâm Chăm sóc Trẻ em Cả ngày

N 2

(nhóm tuổi 2-3)
(iii) Lớp mầm non tại trường mẫu giáo
(iv)

Lớp mẫu giáo bé

K 1
K 2

(v)

Lớp mẫu giáo lớn

K 3

(vi)

Tiểu học từ 1 đến 6

P 1

(vii)

Trung học từ 1 đến 3

(viii) Trung học phổ thông từ 1 đến 3

/

P 2

/

P 3

S 1

/

S 2

/

S 3

S 4

/

S 5

/

S 6

(ix)

Văn bằng Yi Jin

Y J

(x)

Khác (VD: Bậc đại học)

O L

/

P 4

/

P 5

/

P 6

2.1.5 Nếu người đăng ký muốn sửa đổi thông tin trong đơn đăng ký sau khi nộp Đơn đăng ký Hộ gia đình (bao gồm
việc 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 cho SFO trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp
đơn đăng ký. Đơn đăng ký (các) chương trình bổ sung / sửa đổi (các) chương trình áp dụng phải có chữ ký hợp
lệ với số đơn / số thẻ HKID của người đăng ký được chỉ định. Đơn đăng ký này có thể sẽ mất nhiều thời gian xử
lý hơn. Xin lưu ý rằng đơn đăng ký xin hỗ trợ tài chính trễ hạn sẽ không được xem xét. Người đăng ký nên kiểm
tra cẩn thận xem họ đã chọn tất cả (các) chương trình hỗ trợ mong muốn hay chưa trước khi nộp đơn đăng ký.
2.2

Trợ cấp Phí Truy cập Internet (SIA)
Người đăng ký không cần nộp đơn xin SIA là loại trợ cấp trên cơ sở hộ gia đình và vốn chỉ được áp dụng cho các gia
đình có học sinh tiểu học và trung học. Các gia đình sẽ được giải ngân khoản trợ cấp với điều kiện là họ có thể vượt qua
bài thẩm định khả năng tài chính và (các) học sinh đăng ký phải đáp ứng được các tiêu chí đủ điều kiện nhận SIA. Trợ
cấp này không áp dụng cho các gia đình chỉ có con là học sinh mầm non.

Đối với các gia đình không cần
SIA, vui lòng điền “” vào ô đã
cung cấp.
2.3

Cha mẹ phụ thuộc

2.3.1 Cha mẹ phụ thuộc đề cập đến cha mẹ của người đăng ký trong đó bao gồm cả bố mẹ chồng, người không phải là người nhận
CSSA tại thời điểm nộp đơn. Trong suốt năm đánh giá thông thường (từ ngày 1 tháng Tư năm 2020 đến ngày 31 tháng Ba
năm 2021), họ phải không làm việc và đáp ứng bất kỳ một trong các điều kiện sau đây trong ít nhất 6 tháng (A)

cư trú cùng với gia đình của người đăng ký; hoặc

(B)

cư trú trong các cơ sở do người đăng ký hoặc vợ / chồng của người này sở hữu hoặc thuê; hoặc

(C)

cư trú trong một ngôi nhà dưỡng lão và người đăng ký hoặc vợ / chồng của người này chi trả toàn bộ chi phí HOẶC
được người đăng ký hoặc vợ / chồng của người này hỗ trợ hoàn toàn.

Lưu ý: Người đăng ký hoặc vợ / chồng của người này cần tiếp tục cấp dưỡng cha mẹ trong năm học 2021/22 và
hình thức cấp dưỡng tương tự như trong năm đánh giá. Ngoài ra, do số lượng thành viên trong gia đình có thể ảnh
hưởng trực tiếp đến mức độ hỗ trợ mà gia đình của người đăng ký đủ điều kiện có thể nhận được, vui lòng gửi mẫu
đơn hoàn chỉnh cùng với tài liệu chứng minh việc cấp dưỡng cho cha mẹ (ví dụ: hợp đồng thuê nhà, giấy tờ chứng
minh địa chỉ nơi cư trú hoặc biên nhận nhà dưỡng lão, v.v.) đến SFO qua đường bưu điện.
2.3.2 Nếu số lượng cha mẹ phụ thuộc lớn hơn 2, vui lòng bổ sung thông tin của họ theo mẫu như tại Mục D trong Phần II của đơn
đăng ký bằng cách đính kèm một tờ riêng có chữ ký của người đăng ký và nộp bản sao giấy tờ tùy thân của cha mẹ phụ
thuộc đã được khai trong đơn đăng ký.
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Vui lòng điền thông tin cá nhân của cha mẹ
phụ thuộc và cung cấp bản sao giấy tờ tùy
thân của họ (ví dụ: Thẻ Căn cước Thông minh
Hồng Kông) và tài liệu chứng minh việc cấp
dưỡng cho cha mẹ.

Vui lòng tích “” vào ô thích hợp. Nếu có, vui lòng bỏ qua Phần
“D”. Nếu không, vui lòng tiếp tục hoàn thành Phần “D” và tham
khảo Đoạn 2.3.1 của Ghi chú này.

Nếu cha mẹ phụ thuộc không có Thẻ Căn
cước Hồng Kông, vui lòng cung cấp loại
và số của giấy tờ tùy thân khác theo Đoạn
1.1 của Ghi chú này.

Người nộp đơn nên đọc kỹ Đoạn
2.3.1 (A), (B) và (C) của Ghi chú
này và tích “” vào (các) ô thích
hợp.

3.

Phần III Địa chỉ Cư trú

3.1

Người đăng ký nên cung cấp địa chỉ cư trú trong phần này để SFO có thể sắp xếp việc ghé thăm nhà đối với
những người đăng ký được chọn. Nếu địa chỉ cư trú của người đăng ký giống với địa chỉ thư từ được cung cấp
trong Phần I của mẫu đơn thì người đăng ký không bắt buộc phải hoàn thành phần này.

4.

Phần IV Thu nhập Gia đình

Nếu người đăng ký, vợ / chồng
hoặc con cái chưa kết hôn đang
sống cùng gia đình của người này
bị thất nghiệp trong thời gian
đánh giá, vui lòng điền vào các
trường theo ví dụ sau.

Vui lòng cung cấp tổng thu nhập (số nguyên không có chữ số thập phân), trong
khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Tư năm 2020 đến ngày 31 tháng Ba năm 2021.
Vui lòng cung cấp số liệu thực tế do SFO sẽ không chấp nhận số tiền ước
tính. Đối với nguồn thu nhập khác, ví dụ: thu nhập cho thuê (xem mục 11 trong
phần “Các mục cần khai báo” trong Đoạn 4.1 của Ghi chú này), khoản đóng góp
từ con cái không sống cùng gia đình / người thân / bạn bè, tiền cấp dưỡng hoặc
tiền lãi từ các khoản đầu tư, vui lòng nêu số tiền theo ví dụ sau.

Tổng số tiền chỉ mang tính chất tham khảo. SFO sẽ đánh giá tính đủ
điều kiện của một gia đình để được nhận hỗ trợ tài chính cho học
sinh và mức hỗ trợ của gia đình đó theo cơ chế AFI nêu trong Đoạn
3 của Ghi chú Hướng dẫn này.
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4.1

Các loại thu nhập mà gia đình kiếm được ở cả trong và ngoài Hồng Kông cần khai báo được liệt kê dưới đây để
tham khảo. Để cung cấp tài liệu chứng minh, vui lòng tham khảo Đoạn 9.2 (v) của Ghi chú này.

Các mục cần khai báo
1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
4.2

5.

5.1

Các mục không cần khai báo

Lương (bao gồm lương của người đăng ký, vợ / 1
chồng của người đăng ký và anh chị em chưa
kết hôn của học sinh đăng ký đang sống cùng
người đăng ký và làm các công việc toàn thời
gian, bán thời gian hoặc tạm thời, không bao
gồm Quỹ Bảo trợ Bắt buộc (MPF) / Khoản đóng
góp Quỹ Bảo trợ của nhân viên)
Lương trả kép / lương ngày nghỉ
2
Phụ cấp (bao gồm tiền làm thêm giờ / sinh hoạt / 3
nhà ở hoặc tiền thuê nhà / đi lại / ăn uống / giáo
dục / phụ cấp theo ca, v.v)
Thưởng / Hoa hồng / Tiền boa
4
Học bổng
5
Tiền lương thay cho thông báo sa thải
6
Lợi nhuận kinh doanh và thu nhập khác kiếm 7
được từ hoạt động tự kinh doanh chẳng hạn như
bán hàng rong, lái xe taxi / xe buýt nhỏ / xe tải và
phí cho các dịch vụ được cung cấp, v.v.
Tiền cấp dưỡng
8
Khoản đóng góp từ (những) người không sống 9
cùng gia đình của người đăng ký cho bất kỳ
thành viên nào trong gia đình của người đăng ký
(bao gồm tiền hoặc đóng góp về nhà ở / gửi tiền /
đóng góp để trả nợ thế chấp / tiền thuê nhà /
nước / điện / khí đốt hoặc các chi phí sinh hoạt
khác)
Tiền lãi từ các khoản tiền gửi cố định, chứng 10
khoán, cổ phiếu và trái phiếu, v.v.
Thu nhập cho thuê tài sản, đất đai, bãi đậu xe, xe
cộ hoặc tàu thuyền (tại Hồng Kông, Đại lục và
nước ngoài)
Lương hưu hàng tháng / Tiền đền bù cho Góa
phụ và Con cái

Trợ cấp tuổi già / Trợ cấp sinh hoạt tuổi già

Trợ cấp thương tật
Lương công vụ lâu dài / Tiền thưởng hợp đồng
Bồi thường mất việc
Các khoản vay
Tiền hưu trí một lần / Quỹ dự phòng
Tiền thừa kế

Quyên góp từ thiện
Hỗ trợ An sinh Xã hội Toàn diện

Trợ cấp đào tạo lại / Trợ cấp Đi lại Khuyến khích
Làm việc / Trợ cấp Gia đình Lao động

11

Bảo hiểm / tai nạn / bồi thường thương tật

12

MPF / Khoản đóng góp Quỹ Bảo trợ của nhân
viên

Người đăng ký phải cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập của mình và của (các) thành viên gia đình đang làm việc.
Nếu người đăng ký, vợ / chồng của người đăng ký hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình đang làm việc đã cung
cấp Giấy chứng nhận Thu nhập (VD: Mẫu I) hoặc Bảng phân tích Thu nhập Tự chuẩn bị (VD: Mẫu IV) làm bằng
chứng chứng minh thu nhập, SFO vẫn có thể yêu cầu người đăng ký đồng thời cung cấp sổ tiết kiệm ngân hàng, sao
kê lương hoặc các bằng chứng thu nhập khác để tham khảo. Nếu người đăng ký không thể cung cấp bất kỳ bằng
chứng chứng minh thu nhập nào vì lý do đặc biệt, vui lòng thông báo bằng văn bản cho SFO, giải trình lý do chính
đáng và thu nhập chi tiết được tính toán. Người đăng ký cũng nên tự mình ký vào thư giải trình. Nếu lời giải thích
hoặc tài liệu được cung cấp không thể chứng minh thông tin thu nhập được báo cáo của (những) thành viên gia đình
có liên quan (VD: báo cáo thu nhập tự chuẩn bị), SFO có thể cần phải điều chỉnh và áp dụng các số liệu chuẩn (dựa
trên thông tin thống kê do các cơ quan liên quan cung cấp như Cục Điều tra và Thống kê) để đánh giá thu nhập của
người đăng ký và các thành viên gia đình của họ. Khi đánh giá thu nhập của gia đình, nếu cần, SFO có thể yêu cầu
người đăng ký cung cấp tài liệu chứng minh về các khoản không được liệt kê ở trên hoặc làm rõ về các khoản được
sử dụng để duy trì cuộc sống của gia đình nhưng chưa được nêu trong đơn như tiền tiết kiệm, cho vay. SFO cũng có
thể yêu cầu người đăng ký xuất trình tài liệu chứng minh bao gồm hồ sơ gửi tiết kiệm ngân hàng, tờ khai có chữ ký
hợp lệ của người thiếu nợ, v.v. Trong trường hợp không thể cung cấp được bằng chứng hợp lệ thì khoản tiền dùng
để duy trì cuộc sống của gia đình có thể sẽ được coi như một phần trong thu nhập của gia đình.

Phần V Chi phí Y tế do (những) Thành viên trong Gia đình bị Mắc Bệnh Mãn tính

(Vui lòng cung cấp một bản sao của tài liệu chứng minh)

Nếu người đăng ký đã phát sinh chi phí y tế cho các thành viên trong gia đình (đối với các thành viên trong gia
đình bị bệnh mãn tính hoặc mất khả năng lao động vĩnh viễn) trong thời gian từ ngày 1 tháng Tư năm 2020
đến ngày 31 tháng Ba năm 2021, người đăng ký có thể nêu chi tiết tình hình trong Phần V của đơn đăng ký.
Người đăng ký phải cung cấp (các) giấy chứng nhận y tế liên quan cùng (các) hóa đơn do bệnh viện / phòng
khám / bác sĩ hành nghề phát hành cho SFO để được xem xét khấu trừ các chi phí đó. (Mức trần của số tiền
khấu trừ cho mỗi thành viên gia đình là $21,670 mỗi năm trong năm 2021/22).
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6.

Phần VI Tài khoản Ngân hàng của Người đăng ký để Nhận Hỗ trợ

(Tài khoản phải đứng tên của người đăng ký và vui lòng cung cấp bản sao của bảng sao kê ngân hàng / trang đầu tiên của
sổ ngân hàng)

6.1 Do SFO sẽ giải ngân Trợ cấp các Chi phí liên quan đến Trường học cho Học sinh Mẫu giáo, Hỗ trợ Sách giáo khoa
Nhà trường, Trợ cấp Đi lại cho Học sinh, Trợ cấp Phí Truy cập Internet, Hoàn trả Phí Văn bằng Yi Jin và Hoàn trả Phí
(Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho các Khóa học dành cho Người lớn vào Buổi tối) thông qua hình thức thanh toán
tự động nên người đăng ký cần phải cung cấp chính xác tên và số tài khoản ngân hàng cùng với bản sao của tài liệu
chứng minh có liên quan. Xin lưu ý rằng SFO không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nhận trợ
cấp / thất thoát tiền trợ cấp / bất kỳ khoản phí ngân hàng bổ sung nào phát sinh do lỗi của người đăng ký khi cung
cấp mã ngân hàng và / hoặc số tài khoản.
6.2 Tài khoản ngân hàng phải là tài khoản hợp lệ đứng tên duy nhất người đăng ký. (Tài khoản này phải được sử
dụng gần đây.) Không chấp nhận tài khoản chung, tài khoản thẻ tín dụng, tài khoản cho vay, tài khoản tiền gửi cố
định và tài khoản ngoại tệ.
6.3 Số tài khoản, bao gồm cả mã ngân hàng thường không vượt quá 15 ký tự.
6.4 Vui lòng điền thông tin tài khoản ngân hàng chính xác như ví dụ sau:

6.5

Đối với các thắc mắc về "Mã Ngân hàng", người đăng ký có thể liên hệ với ngân hàng có liên quan để được hỗ
trợ.

6.6 Nếu người đăng ký cần thay đổi số tài khoản ngân hàng sau khi nộp đơn, vui lòng thông báo cho SFO về việc
thay đổi bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan có tên chủ tài khoản ngân hàng và số tài khoản càng sớm càng
tốt để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình giải ngân hỗ trợ tài chính.

7.

Phần VII Thông tin Bổ sung của Người đăng ký
Vui lòng cung cấp thông tin đặc biệt khác về gia đình hoặc thông tin liên quan đến các thành viên
gia đình đang nhận CSSA trong phần này. Nếu không, vui lòng để trống phần này.

Nếu có những thay đổi đáng kể về thông tin gia đình của người đăng ký sau thời gian đánh giá
(VD: một thành viên trong gia đình bị thất nghiệp hoặc giảm đáng kể thu nhập, v.v.), vui lòng cung
cấp thông tin liên quan trong mục (3) của Phần VII cùng với bản sao của các tài liệu chứng minh.

8.

Phần VIII Lời tuyên bố
Người đăng ký và vợ / chồng của người này (nếu có) nên đọc kỹ các đoạn và ký tên vào chỗ trống được cung
cấp trong đơn đăng ký.

Nộp Đơn đăng ký và Tài liệu Chứng minh
9.1

(i) Áp dụng cho Người đăng ký Hỗ trợ Tài chính cho Học sinh Tiểu học và Trung học
Sau khi điền vào bản giấy của “Mẫu Đơn đăng ký Hộ gia đình xin hưởng Các chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Học
sinh”, vui lòng gửi đơn đăng ký kèm theo bản sao của các tài liệu chứng minh có liên quan cho SFO qua đường bưu
điện vào hoặc trước ngày 31 tháng Năm năm 2021 theo địa chỉ được cung cấp. Vui lòng đóng đủ bưu phí. Đơn đăng ký
sẽ không được gửi trong trường hợp không đóng đủ bưu phí, khi đó SFO sẽ không thể xử lý đơn. Người đăng ký nên
viết địa chỉ thư của mình ở mặt sau của phong bì đã ghi địa chỉ để tránh việc gửi nhầm / gửi không thành công.
(ii) Áp dụng cho Người đăng ký Hỗ trợ Tài chính cho Học sinh Tiền Tiểu học
Người đăng ký phải chuyển “Mẫu Đơn đăng ký Hộ gia đình xin hưởng Các chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Học sinh”
đến SFO trước khi hoàn thành việc tham gia các lớp học trong năm học 2021/22 hoặc không muộn hơn ngày 15
tháng Tám năm 2022 tùy theo ngày nào đến trước. Tháng bắt đầu miễn giảm phí là tháng mà người đăng ký nộp đơn
đăng ký hoặc tháng mà học sinh đăng ký được nhận vào trường mẫu giáo / trung tâm chăm sóc trẻ em, tùy theo ngày
nào đến sau.
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9.2

Các tài liệu chứng minh bắt buộc bao gồm:
(i) Bản sao giấy tờ tùy thân của người đăng ký và các thành viên trong gia đình của người này (bao gồm cha
mẹ phụ thuộc (nếu có)) như được liệt kê trong Phần II;
(ii) (Đối với gia đình đơn thân) Bản sao các giấy tờ chứng minh việc ly thân / ly hôn hoặc Giấy chứng Tử
của vợ / chồng. Nếu người đăng ký không thể cung cấp các tài liệu này, vui lòng giải trình bằng văn
bản lý do và ký vào biên bản giải trình; nếu người đăng ký không thể cung cấp các tài liệu được yêu
cầu, SFO có quyền xử lý đơn đăng ký mà không coi người đăng ký là cha mẹ đơn thân;
(iii) (Nếu có) Bản sao tài liệu chứng minh chi phí y tế bắt buộc (đối với thành viên gia đình bị mắc bệnh
mãn tính hoặc mất khả năng lao động vĩnh viễn) trong thời gian từ ngày 1 tháng Tư năm 2020 đến
ngày 31 tháng Ba năm 2021;
(iv) Vui lòng cung cấp bản sao của bảng sao kê ngân hàng / trang đầu tiên của sổ ngân hàng; và
(v) Tài liệu chứng minh về tổng thu nhập trong thời gian từ ngày 1 tháng Tư năm 2020 đến ngày 31 tháng
Ba năm 2021. Vui lòng nộp tài liệu theo các yêu cầu được liệt kê dưới đây:
Người làm công ăn lương

(1) Phiếu Yêu cầu Thuế do Sở Thuế vụ Nội địa cấp; nếu không có
(2) Đơn Hoàn trả Thù lao và Lương hưu của Người sử dụng lao động;
nếu không có
(3) Bảng sao kê Lương; nếu không có
(4) Hồ sơ giao dịch ngân hàng thể hiện việc thanh toán lương, phụ cấp,
v.v. (cùng với trang ghi tên chủ tài khoản ngân hàng) (Vui lòng đánh
dấu các mục bằng màu sắc và chú thích. Đối với bất kỳ mục nào
khác ngoài thu nhập, vui lòng ghi chú thích cần thiết bên cạnh các
mục này nếu không SFO có thể sẽ bao gồm các khoản tiền này khi
tính thu nhập gia đình); nếu không có
(5) Giấy chứng nhận Thu nhập có xác nhận của người sử dụng lao
động (Xem Mẫu I) v.v.

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

(1) Tài khoản Lãi Lỗ được Kế toán viên Công chứng xác nhận; nếu
không có
(2) Tài khoản Lãi Lỗ do bạn tự lập (Xem Mẫu II hoặc III) và
(3) Thông báo Đánh giá Cá nhân (nếu có).

Người làm công ăn lương
hoặc tự kinh doanh không
thể xuất trình bất kỳ tài liệu
chứng minh thu nhập nào

Vui lòng làm theo Mẫu IV để cung cấp Bảng phân tích Thu nhập Tự
chuẩn bị nêu chi tiết thu nhập hàng tháng của bạn trong suốt năm và
giải trình lý do tại sao không thể xuất trình tài liệu chứng minh thu nhập.
(SFO có toàn quyền quyết định xem đơn xin từ những người đăng ký
không thể giải trình hoặc cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập có
được chấp nhận hay không.)

Người có thu nhập từ việc
cho thuê

(1)

Hợp đồng Thuê nhà; nếu không có

(2)

Hồ sơ giao dịch ngân hàng thể hiện thu nhập từ việc cho thuê
(cùng với trang có tên chủ tài khoản ngân hàng) (Vui lòng đánh dấu
các mục điền vào bằng màu sắc và chú thích. Đối với bất kỳ mục
nhập nào ngoài thu nhập, vui lòng ghi chú thích cần thiết bên cạnh
các mục này nếu không SFO có thể sẽ bao gồm các khoản tiền này
khi tính thu nhập gia đình)
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Cung cấp / Xử lý Dữ liệu Cá nhân
10.1

Người đăng ký có trách nhiệm điền đầy đủ, trung thực trong đơn đăng ký đồng thời cung cấp tất cả các tài liệu chứng minh. SFO
sẽ đánh giá tính đủ điều kiện và mức độ hỗ trợ dựa trên thông tin mà người đăng ký cung cấp. Thông tin không đầy đủ / sai sự
thật / cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm sẽ khiến quá trình xử lý đơn đăng ký bị trì hoãn, bị loại hoặc thậm chí người đăng
ký có thể sẽ bị truy tố hình sự.

10.2

Dữ liệu cá nhân cung cấp trong đơn đăng ký và bất kỳ thông tin bổ sung nào được cung cấp theo yêu cầu của SFO sẽ
được SFO và EDB sử dụng / tiết lộ cho các nhân viên của SFO / EDB, các trường học / tổ chức có liên quan và các cơ
quan / bộ phận liên quan của chính phủ cho các mục đích sau:
(i)

Các hoạt động liên quan đến việc xử lý và đối chiếu đơn đăng ký theo các chương trình được liệt kê dưới đây và
thông báo kết quả của đơn đăng ký - Trợ cấp các Chi phí liên quan đến Trường học cho Học sinh Mẫu giáo (Grant-KG)
- Chương trình Miễn giảm Phí Trung tâm Chăm sóc Trẻ em và Mẫu giáo (KCFRS)
- Chương trình Hỗ trợ Sách giáo khoa Nhà trường (STAS)
- Chương trình Miễn giảm Lệ phí Kiểm tra (EFRS)
- Chương trình Trợ cấp Đi lại cho Học sinh (STSS)
- Chương trình Trợ cấp Phí Truy cập Internet (SIA)
- Hoàn trả Phí Văn bằng Yi Jin (DYJFR)
- Hoàn trả Phí (Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho các Khóa học dành cho Người lớn vào Buổi tối) [FR(FAEAEC)]
- Chương trình Tài chính cho Sinh viên Đại học - Các chương trình do Nhà nước Tài trợ (TSFS)
- Chương trình Cho vay Không thẩm định tài chính đối với Sinh viên Đại học Toàn thời gian (NLSFT)
- Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Học sinh Sau Trung học (FASP)
- Chương trình Cho vay Không thẩm định tài chính đối với Học sinh Sau Trung học (NLSPS)
- Chương trình Cho vay Không thẩm định tài chính Mở rộng (ENLS)
- Quỹ Giáo dục Thường xuyên (CEF)
Người đăng ký cho phép SFO thông báo cho các trường / tổ chức về kết quả của đơn đăng ký, bao gồm mức hỗ
trợ, số tiền trợ cấp và ngày giải ngân hỗ trợ;

(ii) Các hoạt động liên quan đến việc xác thực đơn đăng ký theo các chương trình được liệt kê tại mục (i) ở trên căn cứ
trên các dữ liệu khác của SFO và dữ liệu của các cơ quan chính phủ liên quan khác và các trường học / tổ chức
liên quan đến hỗ trợ tài chính cho học sinh cho người đăng ký / các thành viên trong gia đình của người đăng ký để
ngăn chặn việc nhận trợ cấp kép, phát hiện gian lận, thu hồi (các) khoản thanh toán quá hạn / (các) khoản trả nợ
quá hạn hoặc bất kỳ số tiền chưa thanh toán / bất kỳ chi phí nào phát sinh từ đó và các vấn đề khác có liên quan;
(iii) Các hoạt động liên quan đến việc đối chiếu dữ liệu cá nhân của học sinh đăng ký (nếu có) với dữ liệu của EDB
nhằm phục vụ việc xử lý và kiểm tra đối chiếu đơn đăng ký xin hưởng các chương trình hỗ trợ tài chính cho học
sinh được liệt kê tại mục (i) ở trên và việc cấp hỗ trợ tài chính cho học sinh khác từ SFO, xác minh / cập nhật hồ sơ
học sinh của SFO và xác nhận tính đủ điều kiện để hưởng chương trình hỗ trợ cá nhân;
(iv) Các hoạt động liên quan đến việc đối chiếu dữ liệu cá nhân của người đăng ký và các thành viên gia đình của người
đăng ký với dữ liệu khác của SFO và dữ liệu của SWD nhằm phục vụ việc xử lý và đối chiếu hồ sơ theo các
chương trình liệt kê tại mục (i) ở trên và việc SFO và SWD cấp hỗ trợ tài chính khác cho học sinh để ngăn chặn việc
nhận trợ cấp kép (trong trường hợp gia đình của người đăng ký đã được nhận CSSA trong giai đoạn đánh giá liên
quan hoặc hiện đang nhận CSSA) và thu hồi (các) khoản giải ngân thừa;
(v) quản lý và duy trì (các) tài khoản vay và hoàn trả các khoản vay;
(vi) Phục vụ mục đích thống kê và nghiên cứu; và
(vii) Xử lý và kiểm tra đối chiếu các đơn đăng ký / lựa chọn những học sinh khó khăn để nhận hỗ trợ tài chính cho học
sinh khác do SFO, EDB, HKEAA, các cơ quan / tổ chức chính phủ và các trường học / tổ chức liên quan quản lý.
10.3

Dữ liệu cá nhân của người đăng ký và của các thành viên trong gia đình của người đăng ký do người đăng ký cung cấp có thể
được tiết lộ cho các văn phòng / ban / tổ chức chính phủ và các trường học / tổ chức liên quan để phục vụ cho các mục đích
được nêu trong đoạn 10.2 ở trên; hoặc khi người đăng ký đã chấp thuận việc tiết lộ đó; hoặc khi việc tiết lộ đó được pháp luật cho
phép hoặc yêu cầu.

10.4

Nếu cần, SFO sẽ liên hệ với các trường học / tổ chức liên quan, các cơ quan và tổ chức khác của chính phủ trong đó bao gồm
cả người sử dụng lao động của người đăng ký và các thành viên gia đình của người này để xác thực thông tin được cung cấp
trong đơn đăng ký. Mọi sự khai báo sai lệch và che giấu sự thật có thể bị coi là không đủ điều kiện, buộc phải hoàn lại toàn bộ
khoản hỗ trợ đã được cấp và có thể bị truy tố.

10.5

Như một biện pháp để xác minh tính trung thực và đầy đủ thông tin mà người đăng ký cung cấp, SFO sẽ tiến hành kiểm tra đối
chiếu một số đơn đăng ký thành công bằng việc ghé thăm nhà hoặc bằng các phương pháp khác. Trong các chuyến thăm nhà
hoặc xác thực, nhân viên SFO có thể yêu cầu làm rõ dữ liệu trong đơn đăng ký và yêu cầu thêm thông tin. Họ cũng có thể kiểm
tra bản gốc của tất cả các tài liệu chứng minh. Người đăng ký có trách nhiệm lưu giữ tất cả các tài liệu chứng minh các thông tin
trong đơn trong ít nhất hai năm và họ nên hợp tác với nhân viên SFO. Mọi hành vi cố ý cản trở nhân viên SFO trong quá trình xác
minh, che giấu sự thật hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu có thể dẫn đến việc bị buộc phải hoàn trả toàn bộ khoản hỗ
trợ đã được cấp (bao gồm cả hỗ trợ tài chính được cấp theo tất cả (các) chương trình hỗ trợ tài chính do SFO quản lý) và có thể
bị truy tố.

10.6

Tất cả các tài liệu đã nộp sẽ không được trả lại. Tuy nhiên, theo Mục 18 và 22 và Nguyên tắc 6 trong Phụ lục 1 của Pháp
lệnh Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư) (Chương 486 của Luật Đặc khu Hồng Kông), người đăng ký có quyền truy cập và
sửa chữa dữ liệu mà mình đã cung cấp. Người đăng ký cũng có thể nắm giữ các bản sao dữ liệu cá nhân của mình với
việc thanh toán các khoản phí hành chính cần thiết. Người đăng ký có thể gửi yêu cầu này đến cho Trợ lý Kiểm soát viên
(Quản trị), SFO.

Thắc mắc

11.1 Vui lòng gọi đường dây nóng giải đáp thắc mắc 24/24 của chúng tôi theo số 2802 2345 nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên
quan đến việc điền và nộp đơn đăng ký hộ gia đình.
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