نمونہ  I :انکم سرٹیفکٹ
)تنخواہ دار مالزم شخص کے لئے جو آمدنی کا ثبوت  1-4اشیاء فراہم نہیں کرسکتا ہے
جیسا کہ اس نوٹس کے پیراگراف (v( 13.4درج ہے)
(براہ راست بھرا جاسکتا ہے)

انتباہ:

اس بیان میں دی گئی ذاتی معلومات درست اور مکمل ہونا چاہئے.چوری آرڈیننس ،باب  210کے
تحت زیادہ سے زیادہ  10سالوں تک قید کی سزا پر کسی بھی شخص کو دھوکہ دہی سے ملکیت
 /غیر ملکی فائدہ حاصل کرنے واال ذمہ دار ہے

انکم سرٹیفکیٹ

) اس کمپنی کی طرف سے مالزم ہے
(ایچ کے آئی ڈی کارڈ نمبر
تی ہے کہ
 .ان کی مجموعی تنخواہ (بشمول االؤنس ،بونس ،ڈبل تنخواہ،چھٹی کی تنخواہ اور دیگر آمدنی (ہانگ کانگ،
بحیثیت
مینلینڈ اور بیرون ملک سمیت) سمیت ،لیکن مدت کے دوران مالزم کی طرف سے الزمی معائنہ فنڈ  /فراہم کردہ معاوضہ فنڈ  /فراہم
کردہ فنڈ شراکت کو چھوڑ کر )  1اپریل  2019سے  31مارچ ( 2020براہ مہربانی مندرجہ باال مدت کے اندر صحیح روزگار کی
۔
) ہے *ایچ کے $
تک
مدت کی وضاحت کریں اگر یہ  12ماہ سے کم تھا:

#میں

گھنٹہ ماہانہ /مکمل وقت کام کرتا ہے (ماہانہ  120کام کے گھنٹے یا اس سے اوپر) (صرف  3-0سال کی عمر کے

گروپ کے لئے پورے دن کنڈرگارٹن  /بچے کی دیکھ بھال کے مرکز کی فیس کے اخراجات کی درخواست پر الگو ہوتا ہے)

مالک کا دستخط:

مالک کا نام:

ٹیلیفون نمبر:

کمپنی کی فہرست:
کمپنی کا پتہ:

تاریخ:

)نوٹ  :اس سرٹیفکیٹ کی اصل کاپی پر کمپنی کی مہر اور ٹیلی فون نمبر ضرور ہونا چاہیے .کسی
بھی حذف  /ترمیم کےلئے مالک کی دستخط ضرورت ہے۔(
*براہ مہربانی کرنسی کی وضاحت کریں اگر تنخواہ ادا ہانگ کانگ ڈالر میں نہیں ہے
#براہ کرم غیر مناسب جملہ کو حذف کریں۔
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انکم سرٹیفکیٹ
(ایچ کے آئی ڈی کارڈ نمبر

تی ہے کہ

) اس

 .ان کی مجموعی تنخواہ (بشمول االؤنس ،بونس،

کمپنی کی طرف سے مالزم ہے بحیثیت

ڈبل تنخواہ،چھٹی کی تنخواہ اور دیگر آمدنی (ہانگ کانگ ،مینلینڈ اور بیرون ملک سمیت) سمیت ،لیکن مدت کے
دوران مالزم کی طرف سے الزمی معائنہ فنڈ  /فراہم کردہ معاوضہ فنڈ  /فراہم کردہ فنڈ شراکت کو چھوڑ کر ) 1
اپریل 2019

سے  31مارچ ( 2020براہ مہربانی مندرجہ باال مدت کے اندر صحیح روزگار کی مدت کی وضاحت

کریں اگر یہ  12ماہ سے کم تھا:

) ہے *ایچ کے $
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#میں

گھنٹہ ماہانہ /مکمل وقت کام کرتا ہے (ماہانہ  120کام کے گھنٹے یا اس سے اوپر) (صرف  3-0سال کی عمر کے

گروپ کے لئے پورے دن کنڈرگارٹن  /بچے کی دیکھ بھال کے مرکز کی فیس کے اخراجات کی درخواست پر الگو ہوتا ہے)

مالک کا دستخط:

مالک کا نام:

ٹیلیفون نمبر:

کمپنی کی فہرست:
کمپنی کا پتہ:

تاریخ:

)نوٹ  :اس سرٹیفکیٹ کی اصل کاپی پر کمپنی کی مہر اور ٹیلی فون نمبر ضرور ہونا چاہیے .کسی
بھی حذف  /ترمیم کےلئے مالک کی دستخط ضرورت ہے۔(
*براہ مہربانی کرنسی کی وضاحت کریں اگر تنخواہ ادا ہانگ کانگ ڈالر میں نہیں ہے
#براہ کرم غیر مناسب جملہ کو حذف کریں۔
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