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SFO 75B(E) (Punjabi (Indian)) 

2020/21 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਫਫਸ 

ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਫਿਵਾਿ ਅਤੇ ਫਵਫਿਆਿਥੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ 
ਇਲੈਕਟਰਾਫਨਕ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਬੇਨਤੀ ਫਾਿਮ ਨੰੂ ਫਕਵੇਂ ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨੋਟਸ 

ਫਿਤਾਵਨੀ 
ਅਿਜੀ ਫਵੱਿ ਮੌਜੂਿ ਫਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੀ ਫਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਿਤਾ ਅਤੇ ਫਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਢ ੱ ਕਵੇਂ ਪੱਧਿ ਿਾ ਮ ਲਾਕਣ ਕਿਨ ਲਈ 

ਵਿਫਤਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਿਟੀ / ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਅਪਿਾਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਅਫਜਹਾ ਕਿਿਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਿਾਧ ਕਿਿਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿੋਸ਼-ਫਸੱਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਿਡੀਨੈਂ ਸ, ਿੈਪਟਿ 210 ਿ ੇਅਧੀਨ ਅਫਧਕਤਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲਹ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

1. ਆਮ ਜਾਣਕਾਿੀ 
1.1 ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਟਡੂੈਂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਕਫਸ (ਐਸਐਫਓ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm) ਤੋਂ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ (ਈ-        

ਫਾਰਮ) ਡਾਉਨਲੋਡ ਿਰੋ ਅਤ ੇਈ-ਫਾਰਮ ਕਵਿੱਚ ਕਦਿੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ I ਤੋਂ VIII ਪੂਰੇ ਿਰੋ।  ਨਾਲ ਕਚਿੰ ਕਨਿ ਤ ਿੀਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤੂਆ ਂਲਾਜਮੀ ਹਨ। 

1.2 ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ Microsoft Windows (ਮਾਈਿਰੋਸਾਫਟ ਕਵਿੰਡੋਜ) ਜਾਂ Mac OS (ਮੈਿ ਓਐਸ ਕਵਿੱਚ ਚਿੱਲਦੇ), ਇਿੱਿ ਕਨਿੱਜੀ ਿਿੰ ਕਪਊਟਰ ਉੱਤੇ, Acrobat Reader 
DC (ਐਿਰੋਬੈਟ ਰੀਡਰ ਡੀਸੀ) 1(2017 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, JavaScript (ਜਾਵਾਸਿਕਰਪਟ) ਨਾਲ ਸਮਰਕਿਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਅਤੇ GovHK PDF Form Submission  (ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮ 

ਸਬਕਮਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ) ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਅਨੁਿੂਲ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜਰ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ Microsoft Internet Explorer (ਮਾਈਿਰੋਸਾਫਟ ਇਿੰਟਰਨ ਿੱਟ ਐਿਸਪਲੋਰਰ), 
Mozilla Firefox (ਮੋਜੀਲਾ ਫਾਇਰਫਾਿਸ), Google Chrome (ਗੂਗਲ ਿਰੋਮ), ਆਕਦ)2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ।   

1.3 ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਈ-ਫਾਿਮ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਜਾਂ ਸਬਫਮਟ ਕਿਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫਡਵਾਇਸਜ (ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਜ ਸਮੇਤ) ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾ ਵਿਤੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ 
ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਕਡਵਾਇਸਜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਿਾਂ ਸਮਰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੇਰ ਇਹ ਇਿੱਿ ਇਨਿਿੰ ਪੈਟੀਬਲ ਕਡਵਾਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਐਫਓ ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਪਰੋਸੈਸ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

1.4 ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਿਰ ਉਨਿ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਜਮਿਾਂ ਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਿੰਦਰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਐਸਐਫਓ ਤੋਂ ਕਲਖਤੀ 
ਰੂਪ ਕਵਿੱਚ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਿੋਈ ਵੀ ਰਸੀਦ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਿੀ ਅਰਜੀ ਐਸਐਫਓ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਿੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਐਸਐਫਓ ਦੀ 
ਪੁਿੱ ਛ-ਕਗਿੱਛ ਹੋਟਲਾਈਨ (ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰ : 2802 2345) ਤੇ ਫੋਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

2. ਭਾਗ I ਫਬਨੈਕਾਿ ਿੇ ਵੇਿਵੇ 

(ਕਬਨ ਿਾਰ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਨਾਬਾਲਗ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨਕਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜੂਰੀ ਅਨਸੁਾਰ, ਿੈਪ 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  ਕਬ ਨ ਿਾ ਰ  ਲੋ ੜੀਂ ਦਾ  ਮੁ ਫ ਤ  ਸਾ ਫਟ ਵੇਅ ਰ  h t t p : / / g e t . a d o b e . c o m / r e a d e r /  ਤੇ  ਪਰਾ ਪ ਤ  ਿਰ  ਸਿਦਾ  ਹੈ ।  

2   ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ GovHK ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ GovHK ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ - ਕਸਸਟਮ ਲੋੜਾਂ ਦਖੋੇ 

(https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm) । 

ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਪਿੱਤਰ-ਕਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਐਸਐਫਓ ਕਲਖਤੀ 
ਰੂਪ ਕਵਿੱਚ ਕਬਨ ਿਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਕਸਰਫ ਅਰਜੀ 
ਸਬਕਮਟ ਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵਾਸ ਦੀ ਜਗਿਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 

ਇਸ ਦੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵਿੱਚ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਨਵੇਂ ਪਿੱਤਰ-ਕਵਹਾਰ ਪਤ ੇਬਾਰੇ 

ਸੂਚਤ ਿਰੋ। ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਕਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਭਕਵਿੱਖ ਦੇ 

ਪਿੱਤਰ-ਕਵਹਾਰ ਲਈ ਇਿੱਿ ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਪਿੱਤਰ-ਕਵਹਾਰ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਿਰੋ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਕਹਲੇ ਬਾਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਿਰਦ ੇ

ਹੋਏ ਗੋਤ ਦਾਖਲ ਿਰੋ; ਅਤ ੇਹਰੇਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਕਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਿਾਂ ਛਿੱਡੋ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 1.4.2019 ਤੋਂ 31.3.2020 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਕਵਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।  ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ 

"Married (ਕਵਆਹੁਤਾ)" ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਸਤ ੂਤੋਂ 
ਅਗਲੇ ਬਾਿਸ ਨੂਿੰ  ਚੁਣ ੋ(A) ਅਤ ੇਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਕਵਿੱਚ 

ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾਖਲ ਿਰੋ। 

ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜੀਆ ਂਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਸਬਿੰ ਕਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਿਾਰੀ (ਜਿੇਰ 

ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਨੂਿੰ  ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਲਈ, ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਸਕੁਵਧਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਿ ਸਹੀ 
ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਦਾ ਮਬੋਾਇਲ ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ ਦਾਖਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ 1.4.2019 ਤੋਂ 31.3.2020 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਿਲਾ ਮਾਤਾ/ਕਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਸਤੂ (B) ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਾਿਸ 

ਚੁਣ ੋਅਤ ੇਲਾਗੂ ਸਕਿਤੀ ਤੇ ਿਕਲਿੱ ਿ ਿਰੋ। ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਕਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਿਾਂ ਿਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਪਰ ਭਾਗ II ਕਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਦੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾਖਲ ਿਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।  ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਵੀ ਸਕਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬਕਮਟ ਨਹੀਂ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਬਨ ਿਾਰ 

ਨੂਿੰ  ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਿੰ ਕਧਤ ਸਬਤੂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਨਆਸਂਿੰਗਤ ਿਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਿ ਸਵ-ੈਸਪਿੱਸ਼ਟੀਿਰਨ ਪਿੱਤਰ 

ਪਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਐਸਐਫਓ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਲਈ ਪਿੱਤਰ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ 
ਕਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਿਰਨ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਐਫਓ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ  ਪਰੋਸਸੈ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ 

ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਿ ਇਿਿੱ ਲੇ ਮਾਤਾ/ਕਪਤਾ ਵਿੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਿਸੇ ਕਵਿੱਚ ਕਦਖਾਈ ਗਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂਗਿਾਂਸ ਦਾ ਪਛਾਣ (HKID) ਿਾਰਡ ਨਿੰ . 
ਦਾਖਲ ਿਰੋ। 

ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ HKID ਿਾਰਡ ਧਾਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 

2.1 ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਿੇ ਇਨਿ ਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰੋ। 

ਦੇਣ ਲਈ, ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਿ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਸ 

ਨੂਿੰ  ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

http://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm
http://get.adobe.com/reader/
https://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm
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2.1 ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ (ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ(ਦੇ) ਸਦਿੱਸ) HKID ਿਾਰਡ ਧਾਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ(ਹਨ), ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ "Other Identity Document Type (ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਿਸਮ)" 
ਦੇ ਡਰਾਪਡਾਊਨ ਮੀਨੂਿੰ  ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਸਤ ੂਚੁਣ,ੋ ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਿੰ ਬਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਇਿੱਿ ਿਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ 

(ਜੇਿਰ ਇਹ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਨਾ ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ): 

(i) Passport (ਪਾਸਪੋਰਟ) 
(ii) Re-entry Permit (ਰੀ-ਐਟਂਰੀ ਪਰਕਮਟ) 
(iii) Certificate of Identity (ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ) 
(iv) Document of Identity (ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ) 
(v) Entry Permit (ਐਟਂਰੀ ਪਰਕਮਟ) 

(vi) Declaration of ID for Visa Purpose (ਵੀਜਾ ਮਿੰਤਵ ਲਈ ਆਈਡੀ ਦੀ ਘੋਿਣਾ) 
(vii) One-way Permit (ਇਿੱਿ-ਤਰਫਾ ਪਰਕਮਟ) 
(viii) Mainland identity documents (ਮੇਨਲੈਂਡ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ) 
(ix) Others (ਹੋਰ) 

 

3. ਭਾਗ II ਪਫਿਵਾਿਕ ਸਿੱਸਾਂ ਿੇ ਵੇਿਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਫਵੱਫਿਆਿਥੀ-ਫਬਨੈਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਫਿਵਾਿ ਨਾਲ ਿਫਹਣ ਵਾਲੇ ਅਣਫਵਆਹੇ ਬੱਫਿਆਂ 

3.1 ਲਈ ਲਾਗੂ ਿੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੀਮਾਂ 
 

 

 

 

 

 
      
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਾਿਸ ਕਵਿੱਚ ਕਦਖਾਈ ਗਈ 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਕਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ 
ਿੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਿੀ ਦਾ HKID ਿਾਰਡ ਨਿੰ . 
ਭਰੋ।   

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਕਹਲੇ ਬਾਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਤ ਦਾਖਲ ਿਰੋ; ਅਤ ੇ

ਹਰੇਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਖਾਲੀ ਿਾਂ 
ਛਿੱਡੋ। 

 

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਿੀ HKID ਿਾਰਡ ਧਾਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 2.1 ਨੂਿੰ  ਦਖੇ ਿੇ ਇਨਿ ਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ 
ਿਰੋ। 

ਜੇਿਰ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰ / ਪਕਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹ ਕਰਹਾ 
ਅਣਕਵਆਕਹਆ ਬਿੱਚਾ HKID ਿਾਰਡ ਧਾਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 2.1 ਨੂਿੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 

ਇਨਿ ਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰੋ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਾਿਸ ਕਵਿੱਚ ਕਦਖਾਈ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਕਵਕਦਆਰਿੀ ਕਬਨ ਿਾਰ / ਫਾਰਮ ਕਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨਾਲ 

ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਅਣਕਵਆਹੇ ਬਿੱਚ ੇ ਦਾ HKID ਿਾਰਡ ਨਿੰ . / ਜਨਮ 

ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ ਨਿੰ . ਦਾਖਲ ਿਰੋ ਅਤ ੇਸਿੰਬਿੰ ਕਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਇਿੱਿ 

ਿਾਪੀ ਸਬਕਮਟ ਿਰੋ (ਜੇਿਰ ਇਹ ਪਕਹਲਾਂ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ ਕਦਿੱਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ)। 

ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ 2020/21 ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ ਕਵਿੱਚ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਕਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ (KCFRS, Grant-KG, TA, STS, DYJFR 
ਅਤੇ FR(FAEAEC) ਸਮੇਤ), ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਸਤੂਆਂ 5, 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਤਕਹਤ 
ਢੁਿਵੇਂ ਬਾਿਸ (ਸਾਂ) ਨੂਿੰ  ਚਿੇੱਿ ਿਰੋ। ਜੇਿਰ ਅਣਕਵਆਕਹਆ ਬਿੱਚਾ 2020/21 
ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਿ ਤੀਜੀ ਸਿੰਸਿਾ ਕਵਿੱਚ ਪੜਿ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ "Apply for 
schemes (ਸਿੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ)" ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤਕਹਤ "Do not need 
(ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)" ਬਾਿਸ ਨੂਿੰ  ਚੇਿੱਿ ਿਰੋ।  ਵਸਤੂ 9 ਦ ੇਤਕਹਤ ਢੁਿੱ ਿਵਾਂ(ਢੁਿਵੇਂ) 
ਬਾਿਸ ਵਸਤੂ 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਰਿੱਿ ਹੋਣਗੇ। 



3 
SFO 75B(E) (Punjabi (Indian)) 

3.1.1 ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਿੋਲ 4 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਣਕਵਆਹੇ ਬਿੱਚ ੇਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਇਿੱਿ ਵਿੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਜੋੜ ਿੇ ਜਾਂ SFO 179 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ 

ਦੇ ਭਾਗ II ਦੇ ਤਕਹਤ ਸੈਿਿਨ B ਕਵਖੇ ਅਨਸੁਾਰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦਓ (ਕਸਰਫ ਕਦਿੱਤ ੇਗਏ ਪੂਰਵ-ਕਪਰਿੰ ਟ ਿੀਤ ੇਅਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ)। 
ਫਾਰਮ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਣਕਵਆਹੇ ਬਿੱ ਕਚਆ ਂਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀਆ ਂਿਾਪੀਆਂ ਕਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਜੇਿਰ ਉਹ ਪਕਹਲਾਂ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ ਕਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ) 

3.1.2 CSSA ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਵਿੱਚ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਅਤ ੇਬਿੱ ਕਚਆ ਂਨੂਿੰ  Adjusted Family Income (ਐਡਜਸਕਟਡ ਫੈਕਮਲੀ ਇਨਿਮ) (AFI) ਕਵਧੀ ਦੇ ਤਕਹਤ 'ਪਕਰਵਾਰਿ ਸਦਿੱਸਾਂ' ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ 
ਕਗਕਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

3.1.3 ਕਬਨ ਿਾਰ ਇਸ ਅਰਜੀ ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਿੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਜੇਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)। ਉਸ ਯੋਜਨਾ (ਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਨੂਿੰ  ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਜਹਨਾਂ ਲਈ ਕਬਨ ਿਾਰ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰ 
ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰ ਸਿੰਬਿੰ ਕਧਤ ਯੋਜਨਾ(ਵਾਂ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦਿੰਡ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

3.1.4 (ਕਸਰਫ ਕਦਿੱਤ ੇਗਏ ਪੂਰਵ-ਕਪਰਿੰ ਟਡ ਅਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨਾਲ STS ਦੇ ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ) STS ਦੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਲਈ, ਐਸਐਫਓ ਨੇ ਕਵਕਦਆਰਿੀ(ਆਂ) ਦੇ ਅਵਧੀ-ਸਮਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ(ਆ)ਂ ਨੂਿੰ  
ਪੂਰਵ-ਕਪਰਿੰ ਟ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਕਜਨਿ ਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ [SFO 283E] 'ਤੇ 2019/20 ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ ਕਵਿੱਚ STS ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਿ ਅਰਜੀ ਕਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ 2020/21 ਸਿੂਲੀ 
ਸਾਲ ਕਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਕਵਕਦਆਰਿੀ(ਆ)ਂ ਲਈ STS ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੂਰਵ-ਕਪਰਿੰ ਟ ਿੀਤ ੇਪਤ(ੇਆਂ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੋ। 
ਜੇਿਰ ਪਤ ੇਕਵਿੱਚ ਿੋਈ ਸੋਧ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਕਪਰਿੰ ਟ ਿੀਤਾ ਪਤਾ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰ ਦਾ ਅਵਧੀ-ਸਮਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰ ਸਿੂਲਾਂ, 
ਮਾਕਪਆ ਂਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਸਿਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਹੋਸਟਲ ਕਵਿੱਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ੇਦੂਜੇ ਸਿਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਿੱਜ ੇਪਾਸ ੇਤੇ ਕਦਿੱਤ ੇਗਏ ਬਾਿਸਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਭਰ ਿੇ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤ ੇਕਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਿਾਂ ਸੋਧ ਿਰੋ। ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਰੀਖ ਕਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨਾ ਅਤ ੇਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਇਸਨੂਿੰ  ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਬਾਅਦ ਕਵਿੱਚ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤ ੇਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮਿਾਂ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦੇ ਵੇਰਕਵਆ ਂਲਈ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 10.2-10.4 ਨੂਿੰ  ਦੇਖੋ। 

3.1.5 ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਾਠ-ਪੁਸਤਿਾਂ ਦੇ ਖਰਕਚਆ,ਂ ਘਰ ਕਵਿੱਚ ਇਿੰਟਰਨ ਟ ਪਹੁਿੰਚ ਖਰਕਚਆ ਂਅਤ ੇਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਿ ਜਾਂ ਕਨਿੱਜੀ ਸਿੰਸਿਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿੂਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਿੂਲ ਆਣ-ਜਾਣ ਦੀ 
ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਕਵਕਦਆਰਿੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਕਚਆ ਂਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਕਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਐਸਐਫਓ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਸਿਾਵਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੂਲਾਂ ਤਿੱਿ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, SWD (ਐਸਡਬਕਲਊਡੀ), EDB (ਈਡੀਬੀ), the Hong Kong 
Jockey Club (ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਜੌਿੀ ਿਲਿੱ ਬ), ਜਨਤਿ ਆਵਾਜਾਈ ਿਿੰਪਨੀਆ ਂਆਕਦ. ਜੇਿਰ ਬਾਅਦ ਕਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੋਹਰੀ ਸਬਕਸਡੀਜ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਿਰ 

ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬਨ ਿਾਰ ਐਸਐਫਓ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਿਮ ਤੁਰਿੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

3.1.6 ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਿੋਡਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਪਡਾਊਨ ਮੀਨੂਿੰ  ਤੋਂ 2020/21 ਕਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਚੇ(ਬਿੱ ਕਚਆਂ) ਦਆੁਰਾ ਭਾਗ ਲਏ ਲਾਗੂ ਿਲਾਸ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ: 

(i) ਪੂਰੇ ਕਦਨ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿੇਂਦਰ (ਉਮਰ ਸਮੂਹ 0-2): N1 

(ii) ਪੂਰੇ ਕਦਨ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿੇਂਦਰ (ਉਮਰ ਸਮੂਹ 2-3): N2 

(iii) ਕਿਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਕਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ: K1 

(iv) ਕਿਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਕਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਜਮਾਤ: K2 

(v) ਕਿਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਕਵਿੱਚ ਅਿੰਡਰ ਜਮਾਤ: K3 

(vi) ਪਰਾਇਮਰੀ 1 ਤੋਂ 6: P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 

(vii) ਸਿੈਂਡਰੀ 1 ਤੋਂ 3: S1 / S2 / S3 

(viii) ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੈਂਡਰੀ 1 ਤੋਂ 3: S4 / S5 / S6 

(ix) ਕਡਪਲੋਮਾ Yi ਕਜਨ: DYJ 

(x) ਹੋਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੀਜਾ ਪਿੱਧਰ): Others 

3.1.7 ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਈ-ਫਾਰਮ ਸਬਕਮਟ ਿਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੀ ਦੇ ਵੇਰਕਵਆ ਂਕਵਿੱਚ ਸੋਧ ਿਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ (ਅਕਤਕਰਿਤ ਸਿੀਮ(ਮਾਂ) ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਦਿੰਦੇ ਹੋਏ / ਸੋਧ ਸਿੀਮ(ਮਾਂ) ਕਜਨਿ ਾਂ 
ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮੇਤ), ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤਰਿਸਿੰਗਤ ਨਾਲ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਸਬਕਮਟ ਿਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਬਕਮਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ 

ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਭੇਜ ਕਦਓ।  ਅਕਤਕਰਿਤ ਸਿੀਮ(ਮਾਂ) ਲਈ ਅਰਜੀ / ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੀਮ(ਮਾਂ) ਕਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਅਰਜੀ ਸਿੰ ਕਖਆ / HKID ਿਾਰਡ 

ਨਿੰ . ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਿੀਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਸੋੈਸ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਲਿੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਧਆਨ ਕਦਉ ਕਿ ਕਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਅਰਜੀ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬਿੰਧ ਕਵਿੱਚ, ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੀਮਾਂ(ਮਾਂ) ਨੂਿੰ  ਚੁਣ ਕਲਆ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜੀ 
ਫਾਰਮ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਰਜੀ ਦਣੇਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

3.2 ਇਿੰਟਰਨ ਟ ਐਿਸੈਸ ਖਰਕਚਆ ਲਈ ਸਬਕਸਡੀ 

ਘਰੇਲੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕਸਰਫ ਪਰਾਇਮਰੀ ਅਤ ੇਸੈਿਿੰਡਰੀ ਪਿੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਬਕਸਡੀਜ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ।  ਕਜਹੜ ੇਕਬਨ ਿਾਰ ਕਸਰਫ ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਲਈ ਕਵਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਦਿੰਦ ੇਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਭਾਗ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ 

 

 

 

 

 

 

 

ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ 2020/21 ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ ਕਵਿੱਚ SIA ਲਈ 

ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬਾਿਸ ਨੂਿੰ  ਚੇਿੱਿ 

ਿਰੋ। 
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3.3 ਕਨਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ 

3.3.1 ਕਨਰਭਰ ਮਾਪੇ ਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਕਜਨਿ ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਜੀ ਸਬਕਮਟ ਿਰਾਉਣ ਵੇਲੇ CSSA ਦਾ ਪਰਾਪਤਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ, ਆਮ ਮੁਲਾਂਿਣ ਸਾਲ (1 

ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੁਜਗਾਰ ਕਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 6 ਮਹੀਕਨਆਂ ਲਈ ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ੇਇਿੱਿ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ - 

(A) ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹਿੰਦ ੇਹੋਣ; ਜਾਂ 

(B) ਕਬਨ ਿਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਦੁਆਰਾ ਮਲਿੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਰਹਾਇਿ ਕਵਿੱਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ; ਜਾਂ  

(C) ਇਿੱਿ ਬਜੁਰਗ ਘਰ ਕਵਿੱਚ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰਿਾਂ ਕਬਨ ਿਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਦਆੁਰਾ ਭਰੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋਣ ਜਾਂ  ਕਬਨ ਿਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਦਆੁਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਿਾਂ 
ਸਮਰਿਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦ ੇਹੋਣ। 

ਫਟੱਪਣੀਆਂ: ਫਬਨੈਕਾਿ ਜਾਂ ਉਸ ਿ ੇਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੰੂ 2020/21 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਫਵੱਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਫਪਤਾ ਿਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮਿਥਨ ਿਾ ਿੂਪ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਿੇ ਸਾਲ ਿੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਕਉਂਫਕ ਪਫਿਵਾਿ ਿ ੇਸਿੱਸਾਂ ਿੀ ਫਗਣਤੀ ਫਸੱਧੇ ਤੌਿ 'ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਿ ੇਪੱਧਿ ਨੰੂ ਪਰਭਾਫਵਤ ਕਿ ਸਕਿੀ ਹੈ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਪਫਿਵਾਿ 

ਯੋਗ ਹੈ, ਫਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇਇਸ ਨੋਟਸ ਿੇ ਪੈਿਾਗਿਾਫ਼ 10.2-10.4 ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਫਿੰਿੇ ਹੋਏ ਮਾਫਪਆਂ ਿਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਿੇ ਨਾਲ ਭਫਿਆ ਹੋਇਆ ਅਿਜੀ ਫਾਿਮ 

(ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਫਕਿਾਏਿਾਿੀ ਿਾ ਸਮਝਤੌਾ, ਫਿਹਾਇਸੀ ਪਤ ੇਿਾ ਸਬਤੂ ਜਾਂ ਬਜ ਿਗ ਲਈ ਘਿ ਿੀ ਿਸੀਿ, ਆਫਿ) ਐਸਐਫਓ ਨੰੂ ਸਬਫਮਟ ਕਿ।ੋ 

3.3.2 ਜੇਿਰ ਕਨਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਕਗਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਿ ਵਿੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਕਵਿੱਚ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਨਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ 
ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀਆਂ ਸਬਕਮਟ ਿਰਵਾ ਿੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਦੇ ਤਕਹਤ ਸਿੈਿਨ D ਕਵਖੇ ਅਨਸੁਾਰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦਓ। 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

4.      ਭਾਗ III ਫਿਹਾਇਸੀ ਪਤਾ 
4.1 ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਿੱਚ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸਐਫਓ ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਿਰਨ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਿਰ ਸਿੇ। ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦਾ 

ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ I ਕਵਿੱਚ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿੱਤਰ-ਕਵਹਾਰ ਦੇ ਪਤ ੇਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਭਾਗ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਪੈਰਾਗਰਾਫ 3.3.1 (A), (B) ਅਤੇ (C) ਨੂਿੰ  ਕਧਆਨ 

ਨਾਲ ਪੜਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਹੀ ਬਾਿਸ(ਸਾਂ) ਨੂਿੰ  ਚੇਿੱਿ ਿਰੋ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਢੁਿਵੇਂ ਬਾਿਸ ਨੂਿੰ  ਚੇਿੱਿ ਿਰੋ।  ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਭਾਗ 'D' ਨੂਿੰ  ਛਿੱਡ ਕਦਓ। ਜੇਿਰ ਨਹੀਂ, 
ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਭਾਗ 'D' ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤ ੇਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 3.3.1 ਨੂਿੰ  ਵੇਖੋ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਨਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੇ ਕਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਿਾਪੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, HKID ਿਾਰਡ) ਅਤ ੇ

ਮਾਕਪਆਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਿਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ । 

ਜੇਿਰ ਕਨਰਭਰ ਮਾਤਾ/ਕਪਤਾ HKID ਿਾਰਡ ਧਾਰਿ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਗਰਾਫ 2.1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੰਦ ੇਹੋਏ ਇਨਿ ਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰੋ। 
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5.      ਭਾਗ IV ਪਫਿਵਾਿਕ ਆਮਿਨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਮਾਈ ਗਈਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਜਨਿ ਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 10.6 (vi) ਨੂਿੰ  ਦੇਖੋ। 

ਸੂਫਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸੂਫਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 
1 ਤਨਖਾਹ (ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹੈ ਕਬਨ ਿਾਰ, ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ-

ਿਾਲੀ (ਫੁਲ-ਟਾਈਮ), ਅਿੰਿਿ-ਿਾਲੀ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ) ਜਾਂ ਅਸਿਾਈ ਨੌਿਰੀਆ ਂ
ਲਈ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਿੁਆਰੇ ਭੈਣ-
ਭਰਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਿਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਲੋਂ ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਪਰੋਕਵਡੈਂਟ ਫਿੰਡ (MPF)/ਪਰਕੋਵਡੈਂਟ 
ਫਿੰਡ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂਿੰ  ਛਿੱਡ ਿੇ) 
 

1 ਬਜੁਰਗ ਭਿੱਤਾ / ਬਜੁਰਗ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਭਿੱਤਾ 

2 ਡਬਲ ਪ ੇ/ ਛੁਿੱ ਟੀ ਤਨਖਾਹ 

 

2 ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਭਿੱਤਾ 

3 ਭਿੱਤਾ (ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹੈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਿਿੰਮ / ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ / ਕਰਹਾਇਿ ਜਾਂ 
ਕਿਰਾਇਆ / ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ / ਭੋਜਨ / ਕਸਿੱ ਕਖਆ / ਕਿਫਟ ਭਿੱਤਾ ਆਕਦ) 
 

3 ਲਿੰ ਮੀ ਸਰਕਵਸ ਤਨਖਾਹ / ਿਾਂਟਰੈਿਟ ਗਰੈਚਇੁਟੀ 

4 ਬੋਨਸ / ਿਮੀਿਨ / ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨੀ (ਕਟਪਸ) 
 

4 ਕਨਖੇੜਾ ਤਨਖਾਹ (ਸੀਵਰੈਂਸ ਪੇ) 

5 ਵਜੀਫਾ  
 

5 ਿਰਜ (ਲੋਨ) 

6 ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਜਦੂਰੀ 
 

6 ਇਿੱਿਮੁਿਤ ਕਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਇਟੀ / ਪਰੋਕਵਡੈਂਟ ਫਿੰਡ 

7 ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤ ੇਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਦ ੇਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ, ਕਜਵੇਂ 
ਫੇਰੀ, ਟੈਿਸੀਆਂ / ਕਮਨੀ ਬਿੱਸਾਂ / ਲਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਫੀਸ ਆਕਦ। 
 

7 ਕਵਰਸੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਧਨ 

8 ਗੁਜਾਰਾ ਖ਼ਰਚ 

 

8 ਚੈਕਰਟੀ ਦਾਨ 

ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਪਬਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਬਿ ਬਰਿਾ ਉਸ ਦਾ 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਜਾਂ ਅਣਬਵਆਿੇ ਿੱਚ ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਵਧੀ 
ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਠਲੇ 

ਉਦਾਿਰਨ ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ। 

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ, ਿੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ (ਦਿਮਲਵ ਸਿਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਪੂਰਨ ਅਿੰਿ) ਦਾਖਲ 

ਿਰੋ। ਐਸਐਫਓ ਅਨ ਮਾਨਤ ਿਕਮ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਿ ਨਹੀਂ ਕਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਫਿਓ। 
ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 5.1 ਕਵਿੱਚ "Items need to be 

reported (ਸੂਚਨਾ ਕਦਿੱਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ)" ਤਕਹਤ ਵਸਤ ੂ11 ਵੇਖੋ), ਪਕਰਵਾਰ / ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ / ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਕਹਣ 

ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ, ਕਨਵੇਿਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਵਆਜ, ਕਿਰਪਾ  

ਿੁਿੱ ਲ ਰਿਮ ਕਸਰਫ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਐਸਐਫਓ Guidance Notes (ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੋਟਸ) ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 3 
ਕਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ AFI ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਕਵਕਦਆਰਿੀ ਲਈ ਕਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਸਹਾਇਤਾ 
ਪਿੱਧਰ ਲਈ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰੇਗਾ। 



6 
SFO 75B(E) (Punjabi (Indian)) 

9 ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ(ਰਾਂ) ਨੂਿੰ  ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨਾਲ 
ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ(ਆਂ) ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ (ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹੈ ਪੈਸਾ 
ਜਾਂ ਘਰ/ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਰਿਮ(ਮਾਂ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ / ਕਗਰਵੀਨਾਮਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ / 
ਕਿਰਾਇਆ / ਪਾਣੀ / ਕਬਜਲੀ / ਗੈਸ ਜਾਂ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਕਚਆਂ ਲਈ 
ਯੋਗਦਾਨ) 
 

9 ਕਵਆਪਿ ਸਮਾਕਜਿ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਸਹਾਇਤਾ 

10 ਕਮਆਦੀ ਜਮਿਾਂ, ਸਟੌਿਸ, ਿੇਅਰਸ ਅਤ ੇਬੌਂਡਸ ਆਕਦ ਤੋਂ ਕਵਆਜ 

 

10 ਮੁੜ ਕਸਖਲਾਈ ਭਿੱਤਾ / ਿਿੰਮ ਇਸੈਂਕਟਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਕਸਡੀ / ਿਿੰਮਿਾਜੀ ਪਕਰਵਾਰ ਭਿੱਤਾ 
 

11 ਜਾਇਦਾਦ, ਜਮੀਨ, ਿਾਰ ਪਾਰਕਿਿੰਗ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪੋਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 
(ਹਾਂਗਿਾਂਗ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਵਦੇਿ ਸਮੇਤ) 
 

11 ਬੀਮਾ / ਦੁਰਘਟਨਾ / ਸਿੱਟ ਹਰਜਾਨਾ 

12 ਮਾਕਸਿ ਪਨੈਿਨ / ਕਵਧਵਾ ਅਤੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ  12 ਿਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਲੋਂ MPF / ਪਰੋਕਵਡੈਂਟ ਫਿੰਡ ਯੋਗਦਾਨ  

5.2 ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤਕਹਤ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ(ਸਾਂ) ਦੇ ਸਬਤੂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਜਾਂ 
ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਿੱਸ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਸਬਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਅਨ ਿਸ ਤੇ ਨਮਨੂਾ  I) ਜਾਂ ਸਵ-ੈਕਤਆਰ ਆਮਦਨ ਬਰੇਿਡਾਊਨ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਅਨ ਿਸ ਤੇ ਨਮਨੂਾ IV) 

ਕਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਅਜ ੇਵੀ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦਆੁਰਾ ਬਿਾਇਦਾ ਬੈਂਿ ਪਾਸਬੁਿੱ ਿ, ਤਨਖਾਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿੰਦਰਭ ਲਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ 

ਕਬਨ ਿਾਰ ਖਾਸ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ ਿੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਕਲਖਤੀ ਕਵਿੱਚ ਜਾਇਜ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਵਸਿਾਰਪੂਰਵਿ ਗਣਨਾ ਨਾਲ 

ਸੂਕਚਤ ਿਰੋ। ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਕਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਿਰਨ ਪਿੱਤਰ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਿਰਨ ਜਾਂ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ(ਸਾਂ) ਦੀ 
ਕਰਪੋਰਟ ਿੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਜਾਣਿਾਰੀ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਵ-ੈਕਲਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਨੂਿੰ  ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਅਤ ੇਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਸਦਿੱਸਾਂ 
ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਲਈ ਕਵਵਸਿਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਿ ਦੇ ਅਿੰਿੜੇ (ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਸਰਿਾਰੀ ਕਵਭਾਗਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਹੁਿੱਈਆ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰ ਕਖਆਤਮਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ 

Census and Statistics Department (ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅਿੰਿੜਾ ਕਵਭਾਗ)) ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।  ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਲਈ, ਜੇਿਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, 

ਤਾਂ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆ ਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬਤੂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 

ਸਪਿਟੀਿਰਨ ਦੀ ਮਿੰਗ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸਿੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਸੀ ਪਰ ਅਰਜੀ ਕਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਿੋਈ ਕਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਿ 

ਬਿੱਚਤਾਂ, ਿਰਜ।ੇ ਐਸਐਫਓ ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਬੈਂਿ ਸੇਕਵਿੰਗ ਕਰਿਾਰਡ, ਿਰਜਦਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੀ ਘੋਿਣਾ ਆਕਦ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਿੋਈ 

ਵੈਧ ਸਬਤੂ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਰਕਹਣ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧ ਲਈ ਰਿਮ ਨੂਿੰ  ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸ ੇਵਜੋਂ ਕਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
 

6. ਭਾਗ V ਗੰਭੀਿ ਬੀਮਾਿੀ ਵਾਲੇ ਪਫਿਵਾਿ ਿੇ ਸਿੱਸ(ਸਾਂ) ਿ ਆਿਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਿੀ ਖਿਿੇ 
(ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਇਿੱਿ ਿਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ)  

  
 
 
 
6.1 ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਆਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਂ (ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਜੋ ਲਿੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਮਾਰ ਜਾਂ ਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਿੱਿ ਹਨ) ਲਈ 

ਡਾਿਟਰੀ ਖਰਚ ੇਿੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ V ਕਵਚਲੀ ਸਕਿਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਅਕਜਹੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਢੁਿਵੇਂ ਡਾਿਟਰੀ 
ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਿਕਲਕਨਿਾਂ / ਰਕਜਸਟਰਡ ਪਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀ ਰਸੀਦ(ਦਾਂ) ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰਵਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। (2020/21 ਕਵਿੱਚ ਹਰੇਿ 

ਪਕਰਵਾਰਿ ਸਦਿੱਸ ਲਈ ਿਟਤੌੀਯੋਗ ਰਿਮ ਦੀ ਹਿੱਦ $21,780 ਹੈ)।  
 

7. ਭਾਗ VI ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਭ ਗਤਾਨ ਲਈ ਫਬਨੈਕਾਿ ਿਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ 
(ਖਾਤਾ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਬੈਂਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਿਾਪੀ / ਬੈਂਿ ਬੁਿੱ ਿ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਪਿੰਨਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰੋ ਜੇਿਰ ਇਹ ਪਕਹਲਾਂ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਸਬਕਮਟ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) 

7.1 ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਫਓ Grant for School-related Expenses for Kindergarten Students (ਆਟੋ-ਪੇਅ ਦਆੁਰਾ ਕਿਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਵਕਦਆਰਿੀਆਂ), School Textbook Assistance 
(ਸਿੂਲ ਟੈਿਸਟਬੁਿੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ), Student Travel Subsidy (ਕਵਕਦਆਰਿੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਬਕਸਡੀ), Subsidy for Internet Access Charges (ਇਿੰਟਰਨ ਟ ਐਿਸਸੈ ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ 

ਸਬਕਸਡੀ), Diploma Yi Jin Fee Reimbursement (ਕਡਪਲੋਮਾ Yi Jin ਕਜਨ ਫੀਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ) ਅਤੇ Fee Reimbursemet (Financial Assistance Scheme for Designated 
Evening Adult Education Courses) (ਫੀਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ (ਨਾਮਜਦ ਸ਼ਾਮ ਬਾਲਗ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਿੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ)) ਲਈ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ 
ਿਰੇਗਾ, ਸਵ-ੈਤਨਖਾਹ, ਕਬਨ ਿਾਰ ਢੁਿਵੇਂ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਇਿੱਿ ਿਾਪੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬੈਂਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਸਿੰ ਕਖਆ ਦਾਖਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਿ 

ਐਸਐਫਓ ਬੈਂਿ ਿੋਡ ਅਤ ੇ / ਜਾਂ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਸਿੰ ਕਖਆ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਬਕਸਡੀ ਦੀ ਰਿਮ / ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬੈਂਿ ਖਰਕਚਆ ਂਕਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਦੇਰੀ/ਨੁਿਸਾਨ ਲਈ ਜੁਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

7.2 ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਿੱਿ ਇਿਿੱਲਾ ਵੈਧ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।) ਜੋਇਿੰਟ ਖਾਤਾ, ਿਰੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਖਾਤਾ, ਿਰਜਾ ਖਾਤਾ, ਕਫਿਸਡ-

ਕਡਪਾਕਜਟ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤ ੇਨੂਿੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

7.3 ਿ ਿੋਡ ਸਮਤੇ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਨਿੰ ਬਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਅਿੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

7.4 ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾਖਲ ਿਰੋ: 

 
 
 
 
 

7.5 "Bank Code (ਬੈਂਿ ਿੋਡ)" ਦੀ ਪੁਿੱ ਛਕਗਿੱਛ ਲਈ, ਕਬਨ ਿਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਬਿੰਧਤ ਬੈਂਿ ਤਿੱਿ ਪਹੁਿੰਚ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

7.6 ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਸਬਕਮਟ ਿਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਿ ਅਿਾਊਂਟ ਸਿੰ ਕਖਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਕਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਵਿੱਚ ਕਿਸ ੇ

ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋ ਸਿੇ, ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਸਿੰ ਕਖਆ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 

ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। 
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8. ਭਾਗ VII ਬਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9. ਭਾਗ VIII  ਘੋਸਣਾ 
9.1 ਕਬਨ ਿਾਰ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਿੀ (ਜੇਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਨੂਿੰ  ਪੈਰਾਗਰਾਫਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਿਾਂ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

(i) Recognized Certification Authorities (ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਕਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸਰਟੀਕਫਿੇਸ਼ਨ ਅਕਧਿਾਰੀਆ)ਂ (CAs (ਸੀਏਜ)) ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ ਕਡਜੀਟਲ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ(ਟਾਂ) 
ਨਾਲ ਘੋਿਣਾ ਉੱਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਿਰਿੇ 3 ਜਾਂ 

(ii) ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰ ਨੇ ਨੂਿੰ  ਕਪਰਿੰ ਟ ਿਰਿੇ, ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਕਸਆਹੀ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਵਿੱਚ ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢੁਿਵੀਂ ਿਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਸਬਕਮਿਨ ਲਈ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 
ਕਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਵਿੱਜੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਿੀਤੀ ਘੋਿਣਾ ਨੂਿੰ  ਸਿੈਨ ਿਰਿੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

10. ਈ-ਫਾਿਮਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਿਨ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਿਮਾਂ ਿੀ ਸਬਫਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਨੋਟਸ 

10.1 ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ I ਤੋਂ VIII ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਿੰ ਕਪਊਟਰ' ਤੇ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਸੇਵ ਿਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੇ ਬਾਿੀ ਬਚੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਜੇਿਰ ਿੋਈ 

ਹੋਣ) ਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਸੇਵ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿੰਦੇਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵਿੱਚ (ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਹੋਣ) ਸਧੋ ਿਰੋ। 
ਸਾਰੇ ਬਾਿੀ ਬਚੇ/ਏਰਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਲ ਬਾਿਸਾਂ ਕਵਿੱਚ ਕਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਿੀਤ ੇਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਿੰ ਕਤਮ ਸਿੰਸਿਰਣ ਨੂਿੰ  ਸੇਵ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਸਾਰੇ ਅਕਜਹੇ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਿੀਤੇ/ਸੋਧ ੇਗਏ ਹਨ। 

  

 

10.2 ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਕਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਅਰਜੀ ਨੂਿੰ  ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਸਬਕਮਟ ਿਰੋ - 

(i) GovHK PDF Form Submission (ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮ ਸਬਕਮਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ)(https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/) ਦਆੁਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਕਡਿੰਗ 

ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਈ-ਫਾਰਮ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ; ਜਾਂ 

(ii) GovHK PDF Form Submission (ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮ ਸਬਕਮਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਦਆੁਰਾ ਆਨਲਾਇਨ ਅਪਲੋਕਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਈ-ਫਾਰਮ ਅਤੇ Tsimshatsui PO Box 
(ਤਕਸਮਸ਼ਾਤਸੀ ਪੀਓ ਬਾਿਸ) 96824 ਤੇ ਪੋਸਟ ਦਆੁਰਾ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜ।ੋ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦਾ ਅਰਜੀ 
ਨਿੰ ਬਰ ਜਾਂ HKID ਿਾਰਡ ਨਿੰ . ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਖੋ। 

 
3  ਹੋਰ ਵੇਰਕਵਆ ਂਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਰਿਾਰੀ ਮੁਿੱ ਖ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੋਮਪਜੇ ਤੇ ਦੇਖੋ (the Homepage of the Office of the Government Chief Information Officer 

- ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਕਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸਰਟੀਕਫਿੇਸ਼ਨ ਅਕਧਿਾਰੀ ( Recognized Certification Authorities in Hong Kong) 
( h t t p s : / / w w w . o g c i o . g o v . h k / e n / o u r _ w o r k / r e g u l a t i o n / e t o / o r d i n a n c e / c a _ i n _ h k / )  ਅਤੇ  GovHK ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ – System 
Requirements for GovHK Online Services (GovHK ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਸਸਟਮ ਲੋੜਾਂ)      

( h t t p s : / / w w w . g o v . h k / e n / a b o u t / h e l p d e s k / s o f t w a r e r e q u i r e m e n t / o n l i n e s e r v i c e . h t m ) ।  

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਿੱਚ CSSA (ਸੀਐਸਐਸਏ ਦੀ) ਪਰਾਪਤੀ ਕਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪਕਰਵਾਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਿਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਸ 

ਭਾਗ ਨੂਿੰ  ਖਾਲੀ ਛਿੱਡ ਕਦਓ।  

http://www.ogcio.gov.hk/en/our_work/regulation/eto/ordinance/ca_in_hk/)
http://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm)
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10.3 ਪੂਰਾ ਿੀਤ ੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂਿੰ  (ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਹੋਣ) ਅਪਲੋਡ ਿਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿੱਿ ਿਿੰ ਪੈਟੀਬਲ ਵੈਿੱਬ ਬਰਾਊਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦ ੇ

(https://eform.one.gov.hk/form/pdf/upload/) ਹੋਏ GovHK ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮ ਸਬਕਮਿਨ (GovHK PDF Form Submission) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾਖਲ ਿਰੋ.4 । GovHK PDF 
Form Submission (GovHK ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮ ਸਬਕਮਸ਼ਨ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆ ਂਸਿਰੀਨਾਂ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ: 

 

(i) ਈ-ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਿਰਨਾ 

  

 

(ii) ਸਿਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਅਪਲੋਬ ੂੰਗ 

  
≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
4   ਹੋ ਰ  ਵੇ ਰ ਕਵ ਆਂ  ਲਈ ,   ਕਿ ਰ ਪਾ  ਿਰ ਿੇ  G o v H K   ਵੈਿੱ ਬ ਸਾ ਈਟ  ਵੇ ਖੋ   –   S y s t e m  R e q u i r e m e n t s  f o r  G o v H K  O n l i n e  S e r v i c e s  ( G o v H K   

ਆਨਲਾਈਨ  ਸੇ ਵਾ ਵਾਂ  ਲਈ  ਕਸ ਸਟਮ  ਲੋ ੜਾਂ )       

( h t t p s : / / w w w . g o v . h k / e n / a b o u t / h e l p d e s k / s o f t w a r e r e q u i r e m e n t / o n l i n e s e r v i c e . h t m ) ।  

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਿਿੰ ਕਪਊਟਰ ਕਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਿੀਤੇ ਹੋਏ 

ਈ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂਿੰ  ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਟਨ ਤੇ ਿਕਲਿੱ ਿ 

ਿਰੋ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਿੀਤੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂਿੰ  ਕਸਿੱ ਧਾ ਬਾਿਸ 

ਤੇ ਕਖਿੱਚੋ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਿਿੰ ਕਪਊਟਰ ਕਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ(ਜਾਂ) ਦੀ ਸਿੈਨ ਿੀਤੀ 
ਿਾਪੀ ਦੀ ਫਾਈਲ(ਲਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰ ਕਧਤ ਕਸਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਟਨਾਂ ਤੇ 
ਿਕਲਿੱ ਿ ਿਰਿੇ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ 
ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ(ਜਾਂ) (ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਹੋਣ) 
ਨੂਿੰ  ਅਪਲੋਡ ਿਰੋ ਜਾਂ ਫਾਈਲ(ਲਾਂ) ਨੂਿੰ  ਸਿੰਬਿੰ ਕਧਤ 
ਬਾਿਸ(ਸਾਂ) ਕਵਿੱਚ ਕਸਿੱਧਾ ਕਖਿੱਚੋ। 

 

ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਬਨ ਿਾਰ "Other 
proof (ਹੋਰ ਸਬੂਤ)" ਖੇਤਰ ਕਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਬਿੰਧਤ 
ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਸਬਕਮਟ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। 

http://www.gov.hk/en/about/helpdesk/softwarerequirement/onlineservice.htm)
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(iii) ਸਬਕਮਸ਼ਨ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਿੱਪਲੋਡ ਿੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ 

  

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਬਕਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਪਲੋਡ 

ਿਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ(ਲਾਂ) ਨੂਿੰ  ਦੋ ਵਾਰ 

ਜਾਂਚੋ। 

ਇਹ ਇਿੱਿ ਕਵਿਲਕਪਿ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ GovHK 
PDF Form Submission (GovHK 

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮ ਸਬਕਮਿਨ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 
ਇਿੱਿ ਸਵੀਕਿਰਤੀ ਈਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇ ਸਿਦ ੇਹੋ।   

ਤੁਸੀਂ "Select Files (ਫਾਇਲਾਂ ਚੁਣ)ੋ" ਬਟਨ 

ਨੂਿੰ  ਦਬਾ ਿੇ ਅਪਲੋਡ ਿਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ 

ਫਾਇਲ(ਲਾਂ) ਨੂਿੰ  ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
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(iv) ਸਬਕਮਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

 

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ "OK(ਓਿੇ)" ਬਟਨ ਤ ੇਿਕਲਿ 
ਿਰੋਦੀ ਸਬਕਮਿਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ 
ਿੀਤੇ ਈ-ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਿੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ 
(ਸਮਰਿਨ)। 
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(v) ਪਰਮਾਕਣਿਤਾ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ (CAPTCHA) ਜਾਂਚ 

 

 

(vi) ਸਬਕਮਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ 

 
  

ਇਸ ਸਿਰੀਨ ਸਬਕਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਕਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਕਨਰਦੇਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ 
ਕਦਿੱਤੇ ਢੁਿਵੇਂ ਕਚਿੱਤਰ(ਰਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਿੰਬਿੰ ਕਧਤ ਕਚਿੱਤਰ(ਰਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ "VERIFY (ਵੈਰੀਫਾਈ)" ਬਟਨ 'ਤੇ 

ਿਕਲਿੱ ਿ ਿਰੋ। 
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10.4  ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਅਪਲੋਕਡਿੰਗ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਸਿੈਨ ਿੀਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਫ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤ ੇਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਫਾਈਲਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪਲੋਕਡਿੰਗ 

ਸੀਮਾ ਤੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ। – 

(i) ਫਾਇਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ: Portable Document Format (PDF) (ਪੋਰਟਬੇਲ ਡਾਿੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ (ਪੀਡੀਐਫ)) ਜਾਂ Joint Photographic Expert Group (JPEG) (ਜਇੋਿੰਟ 

ਫੋਟੋਗਰਾਕਫਿ ਐਿਸਪਰਟ ਗਰੁਿੱਪ); 

(ii) ਕਚਿੱਤਰ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ: 150 - 300 ਡਾਟਜ ਪਰਤੀ ਇਿੰਚ (dpi); ਅਤ ੇ

(iii) ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਕਡਿੰਗ ਸੀਮਾ: 20 ਮੈਗਾਬਾਈਟਜ 5.   

10.5 (i) ਪਰਾਇਮਰੀ ਅਤ ੇਸੈਿਿੰਡਰੀ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਕਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 31 ਮਈ 2020 ਨੰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 10.2-10.4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਿੰਧਤ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਈ-ਫਾਰਮ 

ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਭੇਜ।ੋ ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਪੋਸਟ ਦਆੁਰਾ ਸਬਿੰਧਤ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬਕਮਟ ਿਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਿ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਲਫਾਕਫਆ ਂਤੇ ਉਕਚਤ ਪੋਸਟੇਜ ਲਾਉਣਾ ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਨਾਿਾਫੀ ਪੋਸਟੇਜ ਨਾਲ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਨਾਨ-ਕਡਕਲਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਜਸ ਮਾਮਲੇ ਕਵਿੱਚ ਐਸਐਫਓ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਸੋੈਸ ਨਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਲਤ 

/ ਅਸਫਲ ਕਡਕਲਵਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਲਫਾਕਫਆਂ ਦੇ ਕਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਤਰ-ਕਵਹਾਰ ਪਤਾ ਕਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(ii) ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਿੀਆ ਂਲਈ ਕਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  2020/21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਫਵੱਿ ਅਟੈਂਫਡੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਿ ੇਪੂਿਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 10.2-10.4 ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਸਬਿੰਧਤ 

ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਿਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਈ-ਫਾਰਮ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਜਮਿਾਂ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪਰਭਾਵੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਅਰਜੀ 
ਫਾਰਮ ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਿਾਂ ਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਿਿੰਡਰਗਾਰਟਨਜ / ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿੇਂਦਰਾਂ ਕਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ 
ਬਾਅਦ ਕਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। 

10.6 ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਕਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

(i) ਸਾਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ (ਜੇਿਰ ਇਹ ਪਕਹਲਾਂ ਐਸਐਫਓ ਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ); 

(ii) ਕਨਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ੇਗਏ / ਵਾਧੂ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ; 

(iii) (ਇਿਿੱ ਲੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ) ਅਲਿੱ ਗ ਹੋਣਾ / ਤਲਾਿ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸਾਿੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ ਲਈ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ। ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਦੇਣ ਕਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵਿੱਚ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰੋ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਿਰਨ ਨੋਟ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰੋ;  

(iv) (ਜੇਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਅਟਿੱਲ ਡਾਿਟਰੀ ਖਰਕਚਆ ਂ(ਲਿੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਮਾਰ ਜਾਂ ਸਿਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰਿੱਿ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਂ 
ਲਈ) ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬਤੂ ਦੀ ਿਾਪੀ;  

(v) (ਜੇਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਕਵਕਦਆਰਿੀ-ਕਬਨ ਿਾਰ(ਰਾਂ) [SFO 283E] ਦੇ ਪੂਰੇ ਿੀਤ ੇਪਰੀ-ਕਪਰਿੰ ਕਟਡ ਅਵਧੀ-ਸਮਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਫਾਰਮ; ਅਤ ੇ

(vi) 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬਤੂ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬਕਮਟ ਿਰੋ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5  ਿੁਿੱ ਲ ਫਾਈਲ ਦਾ ਅਿਾਰ ਅਪਲੋਕਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਚਿੱਤਰ ਸਿੰ ਿੁਚਨ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨੂਿੰ  ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਿਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ JPEG ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ 

ਰੈਜੋਲੁਿਨ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰੋ, ਕਜਿੱਿ ੇਵੀ ਉਕਚਤ ਹੋਵੇ। 
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ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਿਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵਅਿਤੀ (1) ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੇਕਨਊ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਟੈਿਸ ਕਡਮਾਂਡ ਨੋਟ; ਜੇਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(2) ਮਾਲਿ ਦੇ ਕਮਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਕਰਟਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਿਨ ਫਾਰਮ; ਜੇਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(3) ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; ਜੇਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ  

(4) ਤਨਖਾਹ, ਭਿੱਤਾ ਆਕਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਿ ਟਰਾਂਜੈਿਿਨ ਕਰਿਾਰਡ (ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਿ ਦਾ ਨਾਮ 
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ)। (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਰਿੰਗ ਤੇ ਕਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਐਟਂਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ (ਹਾਈਲਾਈਟ) 
ਿਰੋ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਂਰੀਜ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਕਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਦਓ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਰਿਮ ਕਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ); ਜੇਿਰ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(5) ਮਾਲਿ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਮਾਕਣਤ ਆਮਦਨੀ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ (ਅਿੰ ਕਤਿਾ ਕਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ I ਦੇਖੋ), ਆਕਦ  

ਸਵ-ੈਰੋਜਗਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਕਵਅਿਤੀ (ਇਿੱਿਲੀਆਂ ਪਰੋਪਰਾਈਟਰਕਿਪ 
ਿਾਰੋਬਾਰ / ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਿਾਰੋਬਾਰ / ਕਲਕਮਟਡੇ 
ਿਿੰਪਨੀ ਸਮੇਤ) 

(1) ਪਰਮਾਕਣਤ ਸਰਿਾਰੀ ਲੇਖਾਿਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਮਾਕਣਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ; ਜੇਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ  

(2) ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਲੋਂ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਲਾਭ ਅਤ ੇਹਾਨੀ ਖਾਤਾ (ਅਿੰ ਕਤਿਾ ਕਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ II ਜਾਂ III ਦੇਖੋ) ਅਤੇ  

(3) ਕਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਂਿਣ ਨੋਕਟਸ (ਜੇਿਰ ਲਾਗੂ ਹੈ)।  

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਿਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਵ-ੈ
ਰੋਜਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕਵਅਿਤੀ, ਜੋ ਿੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨੀ 
ਸਬੂਤ ਪੇਿ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ  

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਕਸਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਿਟ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਕਿ ਆਮਦਨੀ 
ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਪੇਿ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ, ਖੁਦ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਕਵਿਲੇਿਣ (ਬਰੇਿਡਾਊਨ) ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨ 
ਲਈ ਅਿੰ ਕਤਿਾ ਕਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ IV ਦਾ ਅਨਸੁਰਨ ਿਰੋ। (SFO ਇਹ ਕਨਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱਿ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 
ਕਬਨ ਿਾਰਾਂ, ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਿ ਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਦੇ, ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆ ਂਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨੀਆ 
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।) 

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਕਵਅਿਤੀ (1)    ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ; ਜੇਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(2) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਿ ਟਰਾਂਜੈਿਿਨ ਕਰਿਾਰਡ (ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਪਿੰ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ)। (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਐਟਂਰੀਜ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਿਰੋ। ਆਮਦਨੀ 
ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਂਰੀਜ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਕਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਦਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ SFO 

ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਰਿਮ ਕਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ)।  
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ਅਿੰ ਕਤਿਾ   
ਨਮੂਨਾ I: ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ 

(ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦ ੇਪੈਰਾਗਰਾਫ 10.6 (vi) ਕਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 
1-4 ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ. 

(ਕਸਿੱ ਧੇ ਹੀ ਭਕਰਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ) 

 
ਆਮਿਨ  ਸਿਟੀ ਫਫਕੇਟ  

ਇਹ  ਇਸ  ਚੀਜ  ਨੂਿੰ  ਤਸਦੀਿ  ਿਰਨ  ਲਈ  ਹੈ  ਕਿ                       ( H K I D  ਿਾਰਡ  ਨਿੰ .                       )  ਇਸ  

ਿਿੰ ਪਨੀ  ਦੁਆਰਾਵਿੱ ਜੋਂ  ਕਨਯੁ ਿਤ  ਹੈ                     ।  1  ਅਪਰੈ ਲ  2 0 1 9  ਤੋਂ  3 1  ਮਾਰਚ  2 0 2 0  ਦੀ  ਅਵਧੀ  ਦੇ  ਦੌਰਾਨ  ਉਸ  ਦੀ  

ਿੁਿੱ ਲ  ਤਨਖਾਹ  (ਭਿੱ ਤੇ ,  ਬੋਨਸ ,  ਦੋਗੁ ਣੀ  ਤਨਖ਼ਾਹ ,  ਛੁਿੱ ਟੀ  ਦੀ  ਤਨਖਾਹ  ਅ ਤੇ  ਹੋ ਰ  ਆਮਦਨ  (ਹਾਂਗਿਾਂਗ ,  ਮੇ ਨਲੈਂ ਡ  ਅਤੇ  ਕਵ ਦੇਸ਼ੀ  ਸ ਮੇਤ )  

ਸ ਮੇਤ ,   ਪਿ  ਕਿਮਿਾਿੀ  ਿ ਆਿਾ  ਲਾਜਮੀ  ਪਰੋ ਵੀ ਡੈਂ ਟ  ਫੰਡ  /  ਪਰੋ ਵੀ ਡੈਂ ਟ  ਫੰਡ  ਯੋਗਿਾਨ  ਨੰੂ  ਛੱਡ  ਕੇ ,  ਅਸਲ  ਅੰਕ ਫੜਆਂ  ਫਵੱਿ  )  

( ਕਿਰਪਾ  ਿਰਿੇ  ਉਪ ਰੋਿਤ  ਦਿੱ ਸੇ  ਗਏ  ਦੇ  ਅਿੰ ਦਰ  ਸਹੀ  ਰੁਜਗਾਰ  ਦੀ  ਅਵਧੀ  ਕਨਰ ਕਦਿਟ  ਿਰੋਅਵਧੀ  ਜੇ ਿਰ  ਇਹ  1 2  ਮਹੀ ਕਨ ਆਂ  ਤੋਂ  

ਘਿੱ ਟ  ਸੀ :                          ਤੋਂ  ) ਹੈ  * H K $                          .    

# ਉਪ ਰੋਿਤ  ਿਰਮਚਾਰੀ  ਿਿੰ ਮ  ਿਰਦਾ  ਹੈ             ਇਸ ਿਿੰ ਪਨੀ  ਕਵਿੱ ਚ  ਘਿੰ ਟੇ  ਪਰ ਤੀ  ਮਹੀਨਾ  /  ਪੂਰਾ  ਸਮਾਂ  ( 1 20  ਿਿੰ ਮਿਾਜੀ  ਘਿੰ ਟੇ  
ਜਾਂ  ਉਪਰ  ਪਰ ਤੀ  ਮਹੀਨਾ )  ( ਕਸਰਫ  ਪੂ ਰੇ  ਕਦਨ  ਦੇ  ਕਿਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ  /  ਬਾਲ  ਦੇਖਭਾਲ  ਿੇਂਦਰ  ਫੀ ਸ  ਦੀ  ਅਰਜੀ  ਦੇ ਣ  ਲਈ  ਲਾਗੂ  0-
3  ਸਾਲ  ਦੀ  ਉਮਰ  ਦੇ  ਸ ਮੂਹ  ਲਈ ਛੋ ਟ ) ।  

 

 

 

 

ਮਾਲਿ  ਦੇ  ਹਸਤਾਖਰ  : 

 

 

 

 

 

ਮਾਲਿ  ਦਾ  ਨਾਂ  :  

  

 

 

 

 

 

ਿਿੰ ਪਨੀ  ਚੋ ਪ  : 

  
 
 
 
 
ਟੈ ਲੀ ਫੋਨ  ਨਿੰ ਬਰ  : 

  

 

ਿਿੰ ਪਨੀ  ਦਾ  ਪਤਾ  : 
   

 
 

   

 
 
ਕਮਤੀ :     

 
 
 

  

 
( ਕਧਆਨ ਕਦਓ :  ਇਸ  ਸਰਟੀ ਕਫਿੇ ਟ  ਦੀ  ਅਸਲ  ਿਾ ਪੀ  ਤੇ  ਿਿੰ ਪਨੀ  ਚੋ ਪ  ਅਤੇ  ਮਾਲਿ  ਦਾ  ਟੈ ਲੀ ਫੋਨ  ਨਿੰ ਬਰ  ਹੋ ਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ ।  ਿੁ ਝ  

ਵੀ  ਹਟਾਉਣ  /  ਸੋਧ  ਕਖਲਾ ਫ  ਮਾਲਿ  ਦੇ  ਸੁ਼ ਰੂਆਤੀ  ਹਸਤਾਖਰ  ਲੋ ੜੀਂਦੇ  ਹੁਿੰ ਦੇ  ਹੈ । )  

* ਜੇ ਿਰ  ਤਨਖਾਹ  ਦਾ  ਭੁਗਤਾਨ  ਹਾਂਗਿਾਂਗ  ਡਾਲਰਾਂ  ਕਵਿੱ ਚ  ਨਹੀਂ  ਿੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  ਤਾਂ  ਕਿਰਪਾ  ਿਰਿੇ  ਮੁ ਦਰਾ  ਨੂਿੰ  ਕਨਰ ਕਦਿਟ  ਿ ਰੋ ।  
# ਕਿਰਪਾ  ਿਰਿੇ  ਅਣਉ ਕਚਤ  ਵਾਿ  ਨੂਿੰ  ਕਮਟਾ  ਕਦਓ  
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ਅੰਫਤਕਾ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਆਮਿਨ ਸਿਟੀਫਫਕੇਟ 

ਇਹ  ਇਸ  ਚੀਜ  ਨੂਿੰ  ਤਸਦੀਿ  ਿਰਨ  ਲਈ  ਹੈ  ਕਿ   ( H K I D  ਿਾਰਡ  ਨਿੰ .     )  

ਇਸ  ਿਿੰ ਪਨੀ  ਦੁਆਰਾ  ਵਿੱ ਜੋਂ  ਕਨਯੁ ਿਤ  ਹੈ  ।  1  ਅਪਰੈ ਲ  2 0 1 9  ਤੋਂ  3 1  ਮਾਰਚ  2 0 2 0  ਦੀ  ਅਵਧੀ  ਦੇ  ਦੌਰਾ ਨ  ਉਸ  ਦੀ  ਿੁਿੱ ਲ  

ਤਨਖਾਹ  (ਭਿੱ ਤੇ ,  ਬੋਨਸ ,  ਦੋਗੁ ਣੀ  ਤਨਖ਼ਾਹ ,  ਛੁਿੱ ਟੀ  ਦੀ  ਤਨਖਾਹ  ਅ ਤੇ  ਹੋ ਰ  ਆਮਦਨ  (ਹਾਂਗਿਾਂਗ ,  ਮੇਨਲੈਂ ਡ  ਅ ਤੇ  ਓਵਰਸੀਜ  ਸ ਮੇਤ )  

ਸ ਮੇਤ ,  ਪਿ  ਕਿਮਿਾਿੀ  ਿ ਆਿਾ  ਲਾਜਮੀ  ਪਰੋ ਵੀ ਡੈਂ ਟ  ਫੰਡ  /  ਪਰੋ ਵੀ ਡੈਂ ਟ  ਫੰਡ  ਯੋਗਿਾਨ  ਨੰੂ  ਛੱਡ  ਕੇ ,  ਅਸਲ  ਅੰਕ ਫੜਆਂ  ਫਵੱਿ  )  

( ਕਿਰਪਾ  ਿਰਿੇ  ਉਪ ਰੋਿਤ  ਦਿੱ ਸੇ  ਗਏ  ਦੇ  ਅਿੰ ਦਰ  ਸਹੀ  ਰੁਜਗਾਰ  ਦੀ  ਅਵਧੀ  ਕਨਰ ਕਦਿਟ  ਿਰੋਅਵਧੀ  ਜੇਿਰ  ਇਹ  1 2  ਮਹੀ ਕਨ ਆਂ  ਤੋਂ  

ਘਿੱ ਟ  ਸੀ :       ਤੋਂ    )  ਹੈ  * H K $                       .  

#  ਉਪ ਰੋਿਤ  ਿਰਮਚਾਰੀ  ਿਿੰ ਮ  ਿਰਦਾ  ਹੈ               ਇਸ  ਿਿੰ ਪਨੀ  ਕਵਿੱ ਚ  ਘਿੰ ਟੇ  ਪਰ ਤੀ  ਮਹੀਨਾ  /  ਪੂ ਰਾ  ਸਮਾਂ  ( 1 2 0  ਿਿੰ ਮਿਾਜੀ  ਘਿੰ ਟੇ  ਜਾ  
ਉਪਰ  ਪਰ ਤੀ  ਮਹੀਨਾ )  ( ਕਸਰਫ  ਪੂ ਰੇ  ਕਦਨ  ਦੇ  ਕਿਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ  /  ਬਾਲ  ਦੇ ਖਭਾਲ  ਿੇਂਦਰ  ਫੀਸ  ਦੀ  ਅਰਜੀ  ਦੇ ਣ  ਲਈ  ਲਾ ਗੂ0 - 3  ਸਾਲ  
ਦੀ  ਉਮਰ  ਦੇ  ਸ ਮੂਹ  ਲਈ  ਛੋਟ )  ।  

 

 

 

 

ਮਾਲਿ  ਦੇ  ਹਸਤਾਖਰ   : 

 
 

 

 

 

ਮਾਲਿ  ਦਾ  ਨਾਮ   : 

  

 

 

 

 

 

ਿਿੰ ਪਨੀ  ਚੋ ਪ   : 

  

 

 

 

 

ਟੈ ਲੀ ਫੋਨ  ਨਿੰ   : 

  

 

ਿਿੰ ਪਨੀ  ਦਾ  ਪਤਾ   : 
   

 

 

   

 

 

ਤਾਰੀ ਖ਼  :     

 
 
 

  

 

( ਕਧਆਨ  ਕਦਓ :   ਇਸ  ਸਰਟੀ ਕਫਿੇ ਟ  ਦੀ  ਅਸਲ  ਿਾਪੀ  ਤੇ  ਿਿੰ ਪਨੀ  ਚੋ ਪ  ਅਤੇ  ਮਾਲਿ  ਦਾ  ਟੈਲੀ ਫੋ ਨ  ਨਿੰ ਬਰ  ਹੋ ਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ ।  ਿੁਝ  ਵੀ  
ਹਟਾਉਣ  /  ਸੋ ਧ  ਕਖਲਾ ਫ  ਮਾਲਿ  ਦੇ  ਸੁ਼ ਰੂਆਤੀ  ਹਸਤਾਖਰ  ਲੋੜੀਂ ਦੇ  ਹੁਿੰ ਦੇ  ਹੈ । )  

 

*  ਜੇ ਿਰ  ਤਨਖਾਹ  ਦਾ  ਭੁਗਤਾਨ  ਹਾਂਗਿਾਂਗ  ਡਾਲਰਾਂ  ਕਵਿੱ ਚ  ਨਹੀਂ  ਿੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  ਤਾਂ  ਕਿਰਪਾ  ਿਰਿੇ  ਮੁ ਦਰਾ  ਨੂਿੰ  ਕਨਰ ਕਦਿਟ  ਿ ਰੋ ।  

#  ਕਿਰਪਾ  ਿਰਿੇ  ਅਣਉ ਕਚਤ  ਵਾਿ  ਨੂਿੰ  ਕਮਟਾ  ਕਦਓ  
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ਅੰਫਤਕਾ 
 

ਿੇਤਾਵਨੀ :     ਇਸ ਕਬਆਨ ਕਵਿੱਚ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਕਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ / ਕਵਿੱ ਤੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਨਯਮ, ਅਕਧਆਇ 210 ਦੇ 
ਤਕਹਤ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿੈਦ ਲਈ ਜੁਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

ਨਮੂਨਾ II: ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਿਸਾਨ ਖਾਤਾ 
(ਸ ਵੈ - ਕਨ ਯੁ ਿ ਤ  ਟੈ ਿਸੀ  ਡਰਾਈਵ ਰ  /  ਲਾ ਰੀ  ਡਰਾਈਵ ਰ  /  ਕਮ ਨੀ ਬਿੱ ਸ  

ਡਰਾਈ ਵਰ  ਆ ਕਦ  ਲਈ )  
( ਕਸਿੱ ਧੇ  ਹੀ  ਭ ਕਰਆ  ਜਾ  ਸਿਦਾ  ਹੈ )   

 ਨਮੂਨਾ III: ਲਾਭ ਅਤ ੇਨੁਿਸਾਨ ਖਾਤਾ 
( ਿਾ ਰੋ ਬਾ ਰ  ਚ ਲਾ ਉਣ  ਵਾ ਲੇ  ਕਵਅ ਿਤੀ  ਲਈ  (ਇ ਿਿੱ ਲੀ  ਮ ਲਿੀ ਅਤ  

/  ਭਾ ਈ ਵਾ ਲੀ  ਿਾ ਰੋ ਬਾ ਰ  ਸ ਮੇ ਤ )  ਲਈ )  
( ਕਸਿੱ ਧੇ  ਹੀ  ਭ ਕਰਆ  ਜਾ  ਸ ਿਦਾ  ਹੈ )  

ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਪਕਰਵਾਰ 

ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਦਾ ਨਾਂ                         ： 

 

 

ਟੈਿਸੀ ਡਰਾਈਵਰ / ਲਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ / ਕਮਨੀਬਿੱ ਸ ਡਰਾਈਵਰ (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਚਿੱਿਰ ਲਗਾਓ) ਵਾਹਨ 
ਮਾਲਿ / ਵਾਹਨ ਪਿੱਟੇਦਾਰ (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਚਿੱਿਰ ਲਗਾਓ) 
 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਿੰ ਬਰ 

(ਿੇਵਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਿ ਲਈ)            ： 

 

ਲਾਭ ਅਤ ੇਨੁਿਸਾਨ ਖਾਤਾ 
(  1   ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31   ਮਾਰਚ 2020)  

 

ਆਮਦਨ (HK$) 
 1.  ਕਿਰਾਇਆ (ਿੇਵਲ ਵਾਹਨ ਦ ੇਮਾਲਿ ਲਈ) $ 

 2.  ਿਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਭ $ 

 3.  ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤ ੇਰਿਮ ਦਾ ਬਰੇਿਡਾਊਨ 
ਦਿੱਸੋ) 

$ 

 
(A)  ਿੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ 

 
$ 

          

ਖਰਚਾ ( ਵਾਹਨ ਗਕਹਣੇ ਨੂਿੰ  ਛਿੱਡ ਿੇ)  (HK$) 

(1 ਅਤੇ 2 ਵਾਹਨ ਪਿੱਟੇਦਾਰਾਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, 2 ਤੋਂ 5 ਵਾਹਨ ਮਾਲਿਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ) 
 
 1.  ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਇਆ ਫੀਸ $ 

 2.  ਕਫਊਲ ਦ ੇਖਰਚੇ $ 

 3.  ਬੀਮਾ ਕਿਿਤ $ 

 4.  ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਫੀਸ $ 

 5.  ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ $ 

6.  ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਰਿਮ ਦਾ ਬਰੇਿਡਾਊਨ 
ਦਿੱਸੋ) 

$ 

  

(B)  ਿੁਿੱ ਲ ਖਰਚਾ 

 
$ 

 
ਿੁਿੱ ਧ  ਲਾ ਭ  [ ( A )  ਿੁਿੱ ਲ  ਆਮਦਨ  –  ( B )  ਿੁਿੱ ਲ  ਖ ਰਚਾ * ]  

  
$ 

(ਇਹ ਰਿਮ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦ ੇਭਾਗ IV ਕਵਿੱ ਚ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।) 

* ਜੇਿਰ ਿੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ ਿੁਿੱ ਲ ਖਰਚ ੇਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ (ਅਰਿਾਤ (A) – (B) <0), ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਰਿਾਤ 

ਵਪਾਰਿ ਘਾਟਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਿੱ ਕਟਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਟਿੱ ਪ ਣੀ  ( ਆ ਮ ਦ ਨ  ਸ ਬੂ ਤ  ਪਰ ਦਾ ਨ  ਿ ਰ ਨ  ਦੇ  ਯੋ ਗ  ਨਾ  ਹੋ ਣ  ਦਾ  ਿਾ ਰ ਨ )  : 

  

(II) ਮ ਹੀ ਨਾ ਵਾ ਰ  ਿਿੰ ਮ ਿਾ ਜੀ  ਘਿੰ ਟੇ  ( ਕਸ ਰ ਫ  0 - 3  ਸਾ ਲ  ਦੀ  ਉ ਮ ਰ  ਦੇ  ਸ ਮੂ ਹ  ਲ ਈ  ਪੂ ਰੇ  ਕਦ ਨ  ਦੇ  
ਕਿਿੰ ਡ ਰ ਗਾ ਰ ਟ ਨ  /  ਬਾ ਲ  ਦੇ ਖ ਭਾ ਲ  ਿੇਂ ਦ ਰ  ਦੀ  ਫੀ ਸ  ਦੀ  ਛੋ ਟ  ਦੀ  ਅ ਰ ਜੀ  ' ਤੇ  ਲਾ ਗੂ )  

ਿਿੰ ਮ ਿਾ ਜੀ ਘਿੰ ਟੇ  _____ ਪਰ ਤੀ  ਮ ਹੀ ਨਾ ।  

ਉ ਪ ਰੋ ਿ ਤ  ਿਾ ਰੋ ਬਾ ਰ  ਕਵਿੱ ਚ  ਿਾ ਮ ਲ  ਪ ਕਰ ਵਾ ਰ  ਦੇ  

ਸ ਦਿੱ ਸ  ਦੇ  ਹ ਸ ਤਾ ਖ ਰ  ( ਜੇ ਿ ਰ  ਕਬ ਨ ਿਾ ਰ  ਨਾ  

ਹੋ ਵੇ )                                        : 

 

ਕਬ ਨ ਿਾ ਰ  ਦਾ  ਨਾਂ  :  

ਕਬ ਨ ਿਾ ਰ  ਦਾ  H K I D  ਨਿੰ  :   

ਕਬ ਨ ਿਾ ਰ  ਦੇ  ਹ ਸ ਤਾ ਖ ਰ   :   

ਤਾ ਰੀ ਖ  :  
  

 

 ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਿਿੰ ਪਨੀ (ਮਾਲਿ) ਨੂਿੰ  ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਕਰਵਾਰ 
ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਦਾ ਨਾਂ                                          : 

 

ਿਿੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ                                            :  

ਿਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ                                     :  

ਿਿੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ                                          :  

ਇਿੱਿਲੀ ਮਲਿੀਅਤ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ :  
                                              (          %) 

(ਜੇਿਰ ਇਹ ਇਿੱਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਲਾਭ ਵਿੰਡਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰੋ,           
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (50%)) 

 
ਲਾ ਭ  ਅ ਤੇ  ਨੁ ਿ ਸਾ ਨ  ਖਾ ਤਾ  
(1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020) 
 
(A)  ਿੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ (HK$) $ 

ਖਰਚਾ (HK$) 

(ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਿਿੰ ਪਨੀ ਦਾ ਚਿੱਲਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਕਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।) 

ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤ ੇਖਰਚ $ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚ ੇ $ 

ਕਬਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ੇ $ 

ਗੈਸ ਦੇ ਖਰਚ ੇ $ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖਰਚ ੇ $ 

ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਿੀਮਤਾਂ $ 

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ‘#’ 
ਹੇਠਾਂ  $ 

ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚੇ $ 

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚ ੇ $ 

ਬੀਮਾ ਕਿਿਤ $ 

ਮਿੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰਮਿੰਤ ਅਤ ੇਸਾਂਭ ਸਿੰਭਾਲ ਲਈ ਫੀਸ $ 

ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ  ਅਤ ੇਰਿਮ ਦਾ ਬਰੇਿਡਾਊਨ 
ਦਿੱਸੋ) 

$ 

  
ਹੋਰ ਖਰਚੇ (HK$) 

＃ ਮਾਲਿ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  
 ਇਸ ਿਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ $ 

＃  ਇਸ ਿਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  

(ਨਾਂ：                                                            ） 

  $ 

  
(B) ਿੁਿੱ ਲ  ਖ ਰ ਚ  (HK$) $ 

  
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ = (A) ਿੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ – (B) ਿੁਿੱ ਲ ਖਰਚ* ＋ਇਸ ਿਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲਿ / ਹੋਰ ਪਕਰਵਾਰ 

ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ # 

         = HK$  

 

(ਇਹ ਰਿਮ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ IV ਕਵਿੱ ਚ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।) 

*   ਜੇਿਰ ਿੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ ਿੁਿੱ ਲ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ (ਅਰਿਾਤ (A) – (B) <0, ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਰਿਾਤ ਵਪਾਰਿ 

ਘਾਟਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਿੱ ਕਟਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।. 
 

ਕਟਿੱ ਪਣੀ (ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਾਰਨ) : 
  

(II) ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਿੰ ਮਿਾਜੀ ਘਿੰਟੇ (ਕਸਰਫ 0-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਦਨ ਦੇ ਕਿਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ 

ਦੇਖਭਾਲ ਿੇਂਦਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ) 

ਿਿੰਮਿਾਜੀਘਿੰਟੇ _____ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। 

ਮਾਲਿ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਜੇਿਰ ਕਬਨ ਿਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ)                 :  

ਕਬਨ ਿਾਰ ਦਾ ਨਾਂ                                                             :          
 

::: 

 

ਕਬਨ ਿਾਰ ਦਾ HKID ਨਿੰ                                                     :  

ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ                                                   :  

ਕਮਤੀ                                                                           :  
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 ਨਮੂਨਾ IV: ਸਵ-ੈਕਤਆਰ ਆਮਦਨ ਬਰੇਿਡਾਊਨ 

(ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ / ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਰਮਚਾਰੀ / ਮੁਰਿੰ ਮਤ ਿਰਮਚਾਰੀ / ਅਸਕਿਰ ਿਰਮਚਾਰੀ / ਸਫਾਈ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ) 

(ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦ ੇਸਾਕਰਆਂ  ਕਵਿੱਚ ਭਰੋ) 
(ਕਸਿੱ ਧੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ) 

 

ਿੇਤਾਵਨੀ :     ਇਸ ਕਬਆਨ ਕਵਿੱਚ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ / ਕਵਿੱ ਤੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਨਯਮ, ਅਕਧਆਇ 

210 ਦ ੇਤਕਹਤ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿੈਦ ਲਈ ਜੁਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

 

ਇਸ ਕਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਿਾਰੋਬਾਰ ：  

(ਹਰੇਿ ਸਵੈ-ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ ਆਮਦਨ ਬਰੇਿਡਾਊਨ ਕਵਿੱਚ ਫਸ ਿਫ਼  ਇੱ ਕ  ਪ ਫਿ ਵਾ ਿ  ਿੇ  ਸ ਿੱ ਸ  ਿੀ  ਆਮਿਨ  ਜਾ ਣਕਾ ਿੀ  ਹੋ ਣੀ  ਿਾ ਹੀ ਿੀ  ਹੈ । ) 

 ਇਸ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਅਤੇ ਕਬਨ ਿਾਰ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਸਬਿੰਧ: * ਕਬਨ ਿਾਰ / ਜੀਵਨਸਾਿੀ / ਬਿੱਚਾ 
（* ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਅਣਉਕਚਤ ਵਸਤਆੂਂ ਨੂਿੰ  ਕਮਟਾ ਕਦਓ） 

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ) ：  

ਸਕਿਤੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਿਰਮਚਾਰੀ) ：  

    

 ਅਸਲ  ਆਮਦਨ   

 ( ਫਕ ਿਪਾ  ਕਿ ਕੇ  ਅਸਲ  ਅੰ ਕੜੇ  ਭ ਿੋ ।  ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਕਵਿੱਚ ਿੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ $0 ਭਰੋ। ਿੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛਿੱਡੋ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਬਿਾਇਆਂ ਕਵਿੱਚ ਿੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਿਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਈ ਕਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਿਮ 
ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)   

 2019 2020 
 
ਅਪਰੈ ਲ  :HK $   ਸਤਿੰ ਬ ਰ  :HK $   ਜਨਵਰੀ  :HK $   

ਮਈ  :HK $   ਅਿ ਤੂਬ ਰ  :HK $   ਫ ਰ ਵਰੀ  :HK $  

ਜੂ ਨ  :HK $   ਨਵਿੰ ਬ ਰ  :HK $   ਮਾ ਰ ਚ  :HK $  

ਜੁ ਲਾ ਈ  :HK $   ਦਸਿੰ ਬ ਰ  :HK $      

ਅਗਸਤ  :HK $         
 

ਿੁਿੱ ਲ  ਸਾਲਾਨਾ  ਆਮਦਨ  HK $ :  
 
ਭੁ ਗ ਤਾ ਨ  ਦੀ  ਕਵ ਧੀ  ( ਕਿ ਰ ਪਾ  ਿ ਰ ਿੇ  ਉ ਕਚਤ  ਬਾ ਿਸ  “✓ ”  ਕਵਿੱ ਚ  ਭ ਰੋ ।   ਇਿੱ ਿ  ਤੋਂ  ਵਿੱ ਧ  ਵ ਸਤੂਆਂ  ਨੂਿੰ  ਚੁ ਕਣਆ  ਜਾ  ਸ ਿਦਾ  ਹੈ )  

 A. ਨਿਦ  /  ਨ ਿਦ  ਚਿੈੱ ਿ  ਰਾ ਹੀਂ  
  
 B. ਚਿੈੱ ਿ  /  ਕਸਿੱ ਧਾ  ਿਰੈ ਕਡ ਟ  ਦੁਆ ਰਾ  (ਕਿ ਰ ਪਾ  ਿਰ ਿੇ  ਬੈਂ ਿ  ਖਾ ਤਾ  ਧਾ ਰ ਿ  ਦਾ  ਨਾਂ  ਕਦ ਖਾ ਉਣ  ਵਾ ਲੇ  ਪਿੰ ਨੇ  ਦੇ  ਨਾ ਲ  ਲੈ ਣ - ਦੇ ਣ  ਦੇ  ਕਰ ਿਾ ਰਡ  ਦੀ  

ਇਿੱ ਿ  ਿਾ ਪੀ  ਕਦ ਓ ,  ਐਂਟ ਿੀ ਆਂ  ਤੇ  ਿੱ ਕ ਿ  ਲਗਾਓ  ਅਤੇ  ਪ ਸ਼ ਟੀ ਕਿਨ  ਲਈ  ਿੰਗ  ਿੇ  ਨਾ ਲ  ਕ ੱ ਲ  ਿਕਮ  
ਨੰੂ  ਹਾਈਲਾਈਟ  ਿ ਰੋ ।   ਆਮਦਨ  ਤੋਂ  ਇ ਲਾ ਵਾ  ਹੋ ਰ  ਿੋਈ  ਵੀ  ਐਂਟ ਰੀ ਆਂ  ਲਈ ,  ਕਿ ਰ ਪਾ  ਿਰ ਿੇ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  
ਅੱ ਗੇ  ਲੋ ੜੀਂ ਿੀਆਂ  ਫਟੱ ਪ ਣੀਆਂ  ਵੀ  ਕ ਿੋ ,  ਜਾਂ  ਫਫ ਿ  ਐਸਐਫਓ  ਤ ਹਾ ਡੇ  ਪ ਫਿ ਵਾ ਿ  ਿੀ  ਆਮਿਨ  ਿੀ  ਗ ਣਨਾ  
ਕ ਿਨ  ਫਵੱ ਿ  ਿਕਮ  ਨੰੂ  ਸਾ ਮਲ  ਕਿ  ਸ ਕਿਾ  ਹੈ । ) 

  

  

  

  

  

ਆਮਦਨ  ਦੇ  ਸ ਬੂ ਤ  ਦੇ ਣ  ਦੇ  ਯੋ ਗ  ਨਾ  ਹੋ ਣ  ਦੇ  ਿਾ ਰ ਨ  ( ਕਿਰ ਪਾ  ਿ ਰ ਿੇ  ਢੁ ਿ ਵੇਂ  “ ✓ ”  ਬਾ ਿਸ  ਕਵਿੱ ਚ  ਕਦ ਓ । )  

 A. ਮੇ ਰਾ  ਿੋ ਈ  ਸ ਿਾਈ  ਮਾ ਲ ਿ  ਨ ਹੀਂ  ਹੈ ।  

  

 B. ਕਜ ਸ  ਿਿੰ ਪ ਨੀ  ਲਈ  ਮੈਂ  ਿਿੰ ਮ  ਿੀ ਤਾ  ਹੈ  ਉ ਹ  ਬਿੰ ਦ  ਹੋ  ਗਈ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਮੈਂ  ਸਾ ਬ ਿਾ - ਮਾ ਲ ਿ  ਤੋਂ  ਦ ਸ ਤਾ ਵੇ ਜੀ  ਸ ਬੂ ਤ  ਪਰਾ ਪ ਤ  ਨ ਹੀਂ  ਿਰ  ਸ ਿਦਾ  ਹਾਂ  ਅਤੇ  ਮੇ ਰੇ  
ਿੋ ਲ  ਹੋ ਰ  ਿੋਈ  ਆਮਦਨ  ਦਾ  ਸ ਬੂ ਤ  ਨ ਹੀਂ  ਹੈ । employer    

 C. ਹੋ ਰ ,  ਕਿ ਰ ਪਾ  ਿਰ ਿੇ  ਕਨ ਰ ਕਦਿਟ  ਿ ਰੋ  :  

 

ਮ ਹੀ ਨਾ ਵਾ ਰ  ਿਿੰ ਮ ਿਾ ਜੀ  ਘਿੰ ਟੇ  ( ਕਸ ਰਫ  0 - 3  ਸਾ ਲ  ਦੀ  ਉਮਰ  ਵਾ ਲੇ  ਸ ਮੂ ਹ  ਲਈ  ਪੂ ਰੇ  ਕਦ ਨ  ਦੀ  ਕਿਿੰ ਡ ਰਗਾ ਰਟ ਨ  /  ਬਾ ਲ  ਦੇ ਖ ਭਾ ਲ  ਿੇਂ ਦ ਰ  ਦੀ  
ਫੀ ਸ  ਦੀ  ਛੋ ਟ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਤੇ  ਲਾ ਗੂ )  

ਿਿੰ ਮ ਿਾ ਜੀ  _____ਘਿੰ ਟੇ  ਪਰ ਤੀ  ਮ ਹੀ ਨਾ .  

ਘੋ ਸ਼ ਣਾ  :  ਮੈਂ  ਘੋ ਸ਼ ਣਾ  ਕ ਿਿਾ  ਹਾਂ  ਫਕ  ਉਪ ਿੋਕਤ  ਜਾ ਣ ਕਾ ਿੀ  ਸ ਹੀ  ਅ ਤੇ  ਪੂ ਿੀ  ਹੈ ।  
 

ਉਪ ਰੋ ਿਤ  ਿਾ ਰੋ ਬਾ ਰ  ਕਵਿੱ ਚ  ਿਾ ਮਲ  ਪ ਕਰ ਵਾ ਰ  ਦੇ  ਸ ਦਿੱ ਸ  ਦੇ  ਹ ਸ ਤਾ ਖਰ  ( ਜੇ ਿ ਰ  ਕਬ ਨ ਿਾ ਰ  ਨਾ  ਹੋ ਵੇ )   ：__________________ 
 

ਕਬ ਨ ਿਾ ਰ ’ ਦਾ  ਨਾਂ  ：   ਕਬ ਨ ਿਾ ਰ ’ ਦਾ  H K I D  ਨਿੰ  ：  

ਦਰਖਾ ਸਤ ਿਾ ਰ  
ਦਾ ਹ ਸਤਾ ਖਰ  

：   ਕਮ ਤੀ  ：  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਅੰ ਫਤਕਾ  


