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“ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” เป็นใบสมคัรสําหรบัครอบครวั 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แบ่งเบาภาระค่าใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของครอบครวัทีม่ีบุตรซึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา หรอืโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก เพือ่สมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน 

หลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ   
(i)  ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน และตอ้งเป็นบดิามารดา 

หรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์บทบญัญตัทิี ่ 13) 
มฉิะน้ัน ผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายในรายละเอยีดพรอ้มแสดงหลกัฐานยนืยนัถงึสาเหตุทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามใบสมคัรได ้

(ii) นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งเป็นชาวฮ่องกงทีย่งัไม่สมรส มสีทิธิใ์นทีพ่กัอาศยั 
สทิธิใ์นทีด่นิหรอืไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งใหอ้ยู่ไดโ้ดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ในการพกัอาศยัในฮ่องกง 
(นอกเหนือจากขอ้จาํกดัในการพกัอาศยั) ทัง้นี ้นักเรยีนผูถ้อืเพียงวซีา่ท่องเทีย่ว 
ใบอนุญาตใหอ้อกสองทางระหว่างฮ่องกงกบัมาเกา๊ วซีา่นักเรยีน หรอืผูท้ีม่บีดิามารดาทีถ่อืวซีา่นักเรยีน/วซีา่ท่องเทีย่ว 
ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน 

(iii) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการซึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ีอนุบาลตน้ และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาล (K1 ถงึ K3) 
จะตอ้ง 

 มอีายุอย่างนอ้ย 2 ปี 8 เดอืน ในวนัที ่31 สงิหาคม 2021 (เชน่ เกดิในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่31 ธนัวาคม 2018) และ  
 กาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ี(K1) อนุบาลตน้ (K2) และอนุบาลปลาย (K3) 

ในโรงเรยีนอนุบาลทีข่ึน้ทะเบยีนกบัสาํนักการศกึษา (EDB) 
โดยทีโ่รงเรยีนอนุบาลน้ันจะตอ้งเป็นโรงเรยีนอนุบาลทีไ่ม่แสวงหาผลกาํไรจากการเปิดสอนหลกัสตูรทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนก
ารศกึษาในระดบัอนุบาล 

(iv) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีก่าํลงัเรยีนอยู่ในศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 0-2 ขวบ) และศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 
2-3 ขวบ) จะตอ้ง 

 ไดร้บัการดูแลตลอดทัง้วนัในศูนยด์ูแลเด็ก (สถานทีร่บัเลีย้งเด็กเล็ก เนอสเซอร ีหรอื 
กลุม่เด็กอายุทีเ่ทยีบเท่าในศูนยด์ูแลเด็กและโรงเรยีนอนุบาล) ทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมสวสัดกิารสงัคม (SWD) และ 

 ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบ “ความตอ้งการทางสงัคม” ภายในระยะเวลาการประเมนิเดยีวกนั และ 
(v) โรงเรยีนทีนั่กเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการกาํลงัเรยีนอยู่น้ันจะตอ้งอยู่ในประเภททีก่าํหนดตามแผนโครงการดงัต่อไปนี:้ 

โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงิน  

 โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเลก็ (KCFR) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในรูปแบบของการลดหย่อนคา่เล่าเรยีนบุตรทีเ่รยีนอยู่ในเนอสเซอร ี
อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาลซึง่ไม่แสวงหากาํไรในทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 
และ/หรอืไดร้บัการดแูลตลอดทัง้วนัในศูนยด์แูลเด็กเล็กตา่งๆ 

 โครงการทุนช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาสําหรบันกัเรยีนอนุบาล (Grant-KG) ใหทุ้นชว่ยเหลอืเพิม่ 
เตมิสําหรบันักเรยีนอนุบาลผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์
ซึง่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ KCFR 
เพือ่นําไปใชสํ้าหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
อนัเกีย่วกบัการศกึษาทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาระดบัอนุบาลของนักเรยีนภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 

 โครงการช่วยเหลอืดา้นตําราเรยีน (TA) ใหค้วามชว่ยเหลอืสําหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทุนทรพัยซ์ ึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประ 
ถมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่3/มธัยมศกึษาปีที ่6 ในโรงเรยีนของรฐั, โรงเรยีนทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากภาคประชาชน, โรงเรยีน 
ทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากภาครฐัตามจาํนวนนักเรยีน และโรงเรยีนในทอ้งถิน่ตา่ง  ๆทีอ่ยู่ภายใตโ้ครงการเงนิชว่ยเหลอืโดยตรง เพือ่ใหค้รอบ 
คลุมคา่ใชจ้่ายดา้นตําราเรยีนทีจ่าํเป็น รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอืน่ๆ  

 โครงการเงินชว่ยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (STS) ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่เดนิทางสําหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์
ซึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตามหลกัเกณฑห์รอืศกึษาในหลกัสูตรภาคกลางวนัแบบเต็มเวลาไปจนถงึระดบั 
อุดมศกึษาในสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบั ใชเ้วลาเกนิกว่า 10 นาทใีนการเดนิดว้ยเทา้จากโรงเรยีนหรอืการเดนิทางไปโรงเรยีนโดยรถสาธารณะ 

 โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืสําหรบัครอบครวัทีข่าดแคลนทุนทรพัยซ์ ึง่มนัีกเรยีนทีก่าํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษา 
หรอืเป็นนักศกึษาทีเ่รยีนหลกัสูตรประกาศนียบตัรช ัน้สูง Yi Jin (DYJ) (รูจ้กักนัในนาม Yi Jin ประกาศนียบตัรช ัน้สูง (YJD) กอ่นปี 2016) 
หรอืเทยีบเท่าในหลกัสูตรตา่งๆ ของสภาการฝึกอบรมอาชวีศกึษา (VTC) สําหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นอนิเทอรเ์น็ตในการเรยีนผ่านสือ่ 
e-learning ทีบ่า้นสําหรบับุตร (ตวัอย่างเชน่ คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต หรอืคา่บรกิารคงทีข่อง SIM 
การด์ทีใ่หบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารของบรกิารโทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอื) จะมกีารมอบเงนิชว่ยเหลอืใหแ้ตล่ะครวั 
เรอืน ทัง้นี ้ครอบครวัทีม่สีทิธิจ์ะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในอตัราคงทีเ่ป็นรายครวัเรอืน โดยไม่คาํนึงว่าในครวัเรอืนจะมจีาํนวนบุตรกีค่น 
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ขัน้ตอนการสมคัร 

หากครอบครวัใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนในปีการศกึษา 
2020/21 กรณุากรอกใบสมคัร (SFO 106B หรอื SFO 7B) 
ตามขอ้แนะนําการสมคัรและสง่ใบสมคัรทีก่รอกเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบอืน่  ๆทีจ่ําเป็นมายงั 
SFO ทางไปรษณีย ์หรอืกรอกและสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์ทัง้นี ้แตล่ะครอบครวั 
จะตอ้งสง่ใบสมคัรเพยีงใบเดยีวเทา่น้ัน การสง่ใบสมคัรหลายใบจากผูส้มคัรคนเดยีวกนัจะถอืเป็นโมฆะ 
ขัน้ตอนการสมคัรมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

(i) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

เวลา ขัน้ตอน 
ภายในหรอืกอ่นสิน้
เดอืนพฤษภาคม 

2021 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณ ์
และสง่ใบสมคัรพรอ้มกบัเอกสารประกอบการสมคัรเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
และสาํเนาเอกสารประกอบตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั  SFO ทางไปรษณีย ์
โดยจา่หนา้ซองตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์

สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีน 2020/21 

สิน้เดอืนกรกฎาคม 
/สงิหาคม 2021 

หากผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืก่อนวนัที ่31 พฤษภาคม 2021 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจํ่าเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบต่าง  ๆ
และมคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการและผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้อ
งครวัเรอืนแลว้ SFO จะมอบความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนแก่นักเรยีนผูม้สีทิธิ ์
และเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเตอรเ์น็ตแก่ครอบครวัทีม่สีทิธิโ์ดยวธิกีารจ่ายชาํระอตัโนมตัใินวนัสิน้เดื
อนกรกฎาคม/สงิหาคม 2021 SFO จะออกหนังสอืแจง้ผล* 
ใหแ้ก่ผูส้มคัรประมาณเดอืนสงิหาคม 2021 โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ”์ 
ใหแ้ก่ครอบครวัทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจํ่าเป็นไม่ครบถว้นตามกําหนดเวลาของ SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร   

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 
2021 

สําหรบันักเรยีนทีไ่ดร้บัการเบกิจ่ายช ัว่คราวจากโครงการ TA แลว้ SFO 
จะทําการคํานวณเงนิชว่ย 
เหลอืใหม่และกําหนดจํานวนเงนิชว่ยเหลอื และจ่ายเงนิชว่ยเหลอืจํานวนทีเ่หลอืใหแ้ก่ทีผู่ส้มคัร 
หรอืเรยีกคนืค่าใชจ่้ายส่วนเกนิคนืจากผูส้มคัร 
เมือ่อตัราการใหเ้งนิค่าตําราเรยีนสําหรบัปีการศกึษาใหม่ออกมา (ประมาณเดอืนตุลาคม 2021) 
และะขอ้มูลโรงเรยีนของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลของ EDB 
แลว้ ซึง่จะเร ิม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2021 

สําหรบัผูส้มคัรทีย่งัไม่ไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนประจาํปี 
2020/21 หรอืผูท้ีม่บุีตรทีก่าํลงัเรยีนอยู่ช ัน้ P1 ในปีการศกึษา 2021/22 

สงิหาคม 2021 หากผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรภายในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่31 พฤษภาคม 2021 ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ําเป็นพรอ้ม 
ทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดแลว้  SFO จะออก “หนังสอืแจง้ผล”* ใบรบัรองนักเรยีนผูม้สีทิธิ ์(EC)  และ 
“ขอ้แนะนําการสมคัรโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ“ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
2021 โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ”์ 
ใหแ้กค่รอบครวัทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจ่ําเป็นไม่ครบถว้นตามกาํหนดเวลาของ SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร 

กนัยายน 2021 เมือ่ผูส้มคัรไดร้บัใบรบัรอง EC แลว้จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสว่นตวัและโครงการต่าง  ๆ
ทีเ่ลอืกสมคัรใหเ้รยีบรอ้ย หลงัจากน้ันผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืใบรบัรอง EC 
ฉบบัเสรจ็สมบูรณใ์หก้บัทางโรงเรยีนทีนั่กเรยีน 
เรยีนอยู่ ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัจากเปิดเรยีนหรอืภายใน 2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบรบัรอง EC (แลว้ 
แต่ว่าอนัไหนเกดิขึน้ทหีลงั) เพือ่การดาํเนินการ ทัง้นี ้โรงเรยีนจะรบัรองสถานะและการเขา้เรยีนของ 
นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ จากน้ันสง่ใบรบัรอง  EC ใหก้บั  SFO ต่อไป โดยปกตแิลว้ SFO 
จะไม่รบัใบรบัรอง EC ทีย่ืน่สง่ภายหลงัวนัทีก่าํหนด 

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 
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การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 
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“ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” เป็นใบสมคัรสําหรบัครอบครวั 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แบ่งเบาภาระค่าใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของครอบครวัทีม่ีบุตรซึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา หรอืโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก เพือ่สมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน 

หลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ   
(i)  ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน และตอ้งเป็นบดิามารดา 

หรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์บทบญัญตัทิี ่ 13) 
มฉิะน้ัน ผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายในรายละเอยีดพรอ้มแสดงหลกัฐานยนืยนัถงึสาเหตุทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามใบสมคัรได ้

(ii) นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งเป็นชาวฮ่องกงทีย่งัไม่สมรส มสีทิธิใ์นทีพ่กัอาศยั 
สทิธิใ์นทีด่นิหรอืไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งใหอ้ยู่ไดโ้ดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ในการพกัอาศยัในฮ่องกง 
(นอกเหนือจากขอ้จาํกดัในการพกัอาศยั) ทัง้นี ้นักเรยีนผูถ้อืเพียงวซีา่ท่องเทีย่ว 
ใบอนุญาตใหอ้อกสองทางระหว่างฮ่องกงกบัมาเกา๊ วซีา่นักเรยีน หรอืผูท้ีม่บีดิามารดาทีถ่อืวซีา่นักเรยีน/วซีา่ท่องเทีย่ว 
ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน 

(iii) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการซึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ีอนุบาลตน้ และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาล (K1 ถงึ K3) 
จะตอ้ง 

 มอีายุอย่างนอ้ย 2 ปี 8 เดอืน ในวนัที ่31 สงิหาคม 2021 (เชน่ เกดิในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่31 ธนัวาคม 2018) และ  
 กาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ี(K1) อนุบาลตน้ (K2) และอนุบาลปลาย (K3) 

ในโรงเรยีนอนุบาลทีข่ึน้ทะเบยีนกบัสาํนักการศกึษา (EDB) 
โดยทีโ่รงเรยีนอนุบาลน้ันจะตอ้งเป็นโรงเรยีนอนุบาลทีไ่ม่แสวงหาผลกาํไรจากการเปิดสอนหลกัสตูรทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนก
ารศกึษาในระดบัอนุบาล 

(iv) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีก่าํลงัเรยีนอยู่ในศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 0-2 ขวบ) และศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 
2-3 ขวบ) จะตอ้ง 

 ไดร้บัการดูแลตลอดทัง้วนัในศูนยด์ูแลเด็ก (สถานทีร่บัเลีย้งเด็กเล็ก เนอสเซอร ีหรอื 
กลุม่เด็กอายุทีเ่ทยีบเท่าในศูนยด์ูแลเด็กและโรงเรยีนอนุบาล) ทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมสวสัดกิารสงัคม (SWD) และ 

 ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบ “ความตอ้งการทางสงัคม” ภายในระยะเวลาการประเมนิเดยีวกนั และ 
(v) โรงเรยีนทีนั่กเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการกาํลงัเรยีนอยู่น้ันจะตอ้งอยู่ในประเภททีก่าํหนดตามแผนโครงการดงัต่อไปนี:้ 

โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงิน  

 โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเลก็ (KCFR) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในรูปแบบของการลดหย่อนคา่เล่าเรยีนบุตรทีเ่รยีนอยู่ในเนอสเซอร ี
อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาลซึง่ไม่แสวงหากาํไรในทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 
และ/หรอืไดร้บัการดแูลตลอดทัง้วนัในศูนยด์แูลเด็กเล็กตา่งๆ 

 โครงการทุนช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาสําหรบันกัเรยีนอนุบาล (Grant-KG) ใหทุ้นชว่ยเหลอืเพิม่ 
เตมิสําหรบันักเรยีนอนุบาลผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์
ซึง่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ KCFR 
เพือ่นําไปใชสํ้าหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
อนัเกีย่วกบัการศกึษาทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาระดบัอนุบาลของนักเรยีนภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 

 โครงการช่วยเหลอืดา้นตําราเรยีน (TA) ใหค้วามชว่ยเหลอืสําหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทุนทรพัยซ์ ึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประ 
ถมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่3/มธัยมศกึษาปีที ่6 ในโรงเรยีนของรฐั, โรงเรยีนทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากภาคประชาชน, โรงเรยีน 
ทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากภาครฐัตามจาํนวนนักเรยีน และโรงเรยีนในทอ้งถิน่ตา่ง  ๆทีอ่ยู่ภายใตโ้ครงการเงนิชว่ยเหลอืโดยตรง เพือ่ใหค้รอบ 
คลุมคา่ใชจ้่ายดา้นตําราเรยีนทีจ่าํเป็น รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอืน่ๆ  

 โครงการเงินชว่ยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (STS) ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่เดนิทางสําหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์
ซึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตามหลกัเกณฑห์รอืศกึษาในหลกัสูตรภาคกลางวนัแบบเต็มเวลาไปจนถงึระดบั 
อุดมศกึษาในสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบั ใชเ้วลาเกนิกว่า 10 นาทใีนการเดนิดว้ยเทา้จากโรงเรยีนหรอืการเดนิทางไปโรงเรยีนโดยรถสาธารณะ 

 โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืสําหรบัครอบครวัทีข่าดแคลนทุนทรพัยซ์ ึง่มนัีกเรยีนทีก่าํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษา 
หรอืเป็นนักศกึษาทีเ่รยีนหลกัสูตรประกาศนียบตัรช ัน้สูง Yi Jin (DYJ) (รูจ้กักนัในนาม Yi Jin ประกาศนียบตัรช ัน้สูง (YJD) กอ่นปี 2016) 
หรอืเทยีบเท่าในหลกัสูตรตา่งๆ ของสภาการฝึกอบรมอาชวีศกึษา (VTC) สําหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นอนิเทอรเ์น็ตในการเรยีนผ่านสือ่ 
e-learning ทีบ่า้นสําหรบับุตร (ตวัอย่างเชน่ คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต หรอืคา่บรกิารคงทีข่อง SIM 
การด์ทีใ่หบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารของบรกิารโทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอื) จะมกีารมอบเงนิชว่ยเหลอืใหแ้ตล่ะครวั 
เรอืน ทัง้นี ้ครอบครวัทีม่สีทิธิจ์ะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในอตัราคงทีเ่ป็นรายครวัเรอืน โดยไม่คาํนึงว่าในครวัเรอืนจะมจีาํนวนบุตรกีค่น 
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ขัน้ตอนการสมคัร 

หากครอบครวัใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนในปีการศกึษา 
2020/21 กรณุากรอกใบสมคัร (SFO 106B หรอื SFO 7B) 
ตามขอ้แนะนําการสมคัรและสง่ใบสมคัรทีก่รอกเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบอืน่  ๆทีจ่ําเป็นมายงั 
SFO ทางไปรษณีย ์หรอืกรอกและสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์ทัง้นี ้แตล่ะครอบครวั 
จะตอ้งสง่ใบสมคัรเพยีงใบเดยีวเทา่น้ัน การสง่ใบสมคัรหลายใบจากผูส้มคัรคนเดยีวกนัจะถอืเป็นโมฆะ 
ขัน้ตอนการสมคัรมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

(i) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

เวลา ขัน้ตอน 
ภายในหรอืกอ่นสิน้
เดอืนพฤษภาคม 

2021 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณ ์
และสง่ใบสมคัรพรอ้มกบัเอกสารประกอบการสมคัรเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
และสาํเนาเอกสารประกอบตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั  SFO ทางไปรษณีย ์
โดยจา่หนา้ซองตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์

สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีน 2020/21 

สิน้เดอืนกรกฎาคม 
/สงิหาคม 2021 

หากผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืก่อนวนัที ่31 พฤษภาคม 2021 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจํ่าเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบต่าง  ๆ
และมคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการและผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้อ
งครวัเรอืนแลว้ SFO จะมอบความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนแก่นักเรยีนผูม้สีทิธิ ์
และเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเตอรเ์น็ตแก่ครอบครวัทีม่สีทิธิโ์ดยวธิกีารจ่ายชาํระอตัโนมตัใินวนัสิน้เดื
อนกรกฎาคม/สงิหาคม 2021 SFO จะออกหนังสอืแจง้ผล* 
ใหแ้ก่ผูส้มคัรประมาณเดอืนสงิหาคม 2021 โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ”์ 
ใหแ้ก่ครอบครวัทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจํ่าเป็นไม่ครบถว้นตามกําหนดเวลาของ SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร   

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 
2021 

สําหรบันักเรยีนทีไ่ดร้บัการเบกิจ่ายช ัว่คราวจากโครงการ TA แลว้ SFO 
จะทําการคํานวณเงนิชว่ย 
เหลอืใหม่และกําหนดจํานวนเงนิชว่ยเหลอื และจ่ายเงนิชว่ยเหลอืจํานวนทีเ่หลอืใหแ้ก่ทีผู่ส้มคัร 
หรอืเรยีกคนืค่าใชจ่้ายส่วนเกนิคนืจากผูส้มคัร 
เมือ่อตัราการใหเ้งนิค่าตําราเรยีนสําหรบัปีการศกึษาใหม่ออกมา (ประมาณเดอืนตุลาคม 2021) 
และะขอ้มูลโรงเรยีนของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลของ EDB 
แลว้ ซึง่จะเร ิม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2021 

สําหรบัผูส้มคัรทีย่งัไม่ไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนประจาํปี 
2020/21 หรอืผูท้ีม่บุีตรทีก่าํลงัเรยีนอยู่ช ัน้ P1 ในปีการศกึษา 2021/22 

สงิหาคม 2021 หากผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรภายในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่31 พฤษภาคม 2021 ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ําเป็นพรอ้ม 
ทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดแลว้  SFO จะออก “หนังสอืแจง้ผล”* ใบรบัรองนักเรยีนผูม้สีทิธิ ์(EC)  และ 
“ขอ้แนะนําการสมคัรโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ“ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
2021 โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ”์ 
ใหแ้กค่รอบครวัทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจ่ําเป็นไม่ครบถว้นตามกาํหนดเวลาของ SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร 

กนัยายน 2021 เมือ่ผูส้มคัรไดร้บัใบรบัรอง EC แลว้จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสว่นตวัและโครงการต่าง  ๆ
ทีเ่ลอืกสมคัรใหเ้รยีบรอ้ย หลงัจากน้ันผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืใบรบัรอง EC 
ฉบบัเสรจ็สมบูรณใ์หก้บัทางโรงเรยีนทีนั่กเรยีน 
เรยีนอยู่ ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัจากเปิดเรยีนหรอืภายใน 2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบรบัรอง EC (แลว้ 
แต่ว่าอนัไหนเกดิขึน้ทหีลงั) เพือ่การดาํเนินการ ทัง้นี ้โรงเรยีนจะรบัรองสถานะและการเขา้เรยีนของ 
นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ จากน้ันสง่ใบรบัรอง  EC ใหก้บั  SFO ต่อไป โดยปกตแิลว้ SFO 
จะไม่รบัใบรบัรอง EC ทีย่ืน่สง่ภายหลงัวนัทีก่าํหนด 

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน 
  

 
สาํนกังานการเงินนกัเรยีน  

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน 
  

 
สาํนกังานการเงินนกัเรยีน  
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“ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน” เป็นใบสมคัรสําหรบัครอบครวั 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แบ่งเบาภาระค่าใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของครอบครวัทีม่ีบุตรซึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา หรอืโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็ก เพือ่สมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีน 

หลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ   
(i)  ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน และตอ้งเป็นบดิามารดา 

หรอืผูป้กครองของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ตามขอ้บญัญตัภิายใตก้ฎหมายการปกครองผูเ้ยาว ์บทบญัญตัทิี ่ 13) 
มฉิะน้ัน ผูส้มคัรจะตอ้งอธบิายในรายละเอยีดพรอ้มแสดงหลกัฐานยนืยนัถงึสาเหตุทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามใบสมคัรได ้

(ii) นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งเป็นชาวฮ่องกงทีย่งัไม่สมรส มสีทิธิใ์นทีพ่กัอาศยั 
สทิธิใ์นทีด่นิหรอืไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งใหอ้ยู่ไดโ้ดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ในการพกัอาศยัในฮ่องกง 
(นอกเหนือจากขอ้จาํกดัในการพกัอาศยั) ทัง้นี ้นักเรยีนผูถ้อืเพียงวซีา่ท่องเทีย่ว 
ใบอนุญาตใหอ้อกสองทางระหว่างฮ่องกงกบัมาเกา๊ วซีา่นักเรยีน หรอืผูท้ีม่บีดิามารดาทีถ่อืวซีา่นักเรยีน/วซีา่ท่องเทีย่ว 
ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน 

(iii) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการซึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ีอนุบาลตน้ และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาล (K1 ถงึ K3) 
จะตอ้ง 

 มอีายุอย่างนอ้ย 2 ปี 8 เดอืน ในวนัที ่31 สงิหาคม 2021 (เชน่ เกดิในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่31 ธนัวาคม 2018) และ  
 กาํลงัเรยีนอยู่ในเนอสเซอร ี(K1) อนุบาลตน้ (K2) และอนุบาลปลาย (K3) 

ในโรงเรยีนอนุบาลทีข่ึน้ทะเบยีนกบัสาํนักการศกึษา (EDB) 
โดยทีโ่รงเรยีนอนุบาลน้ันจะตอ้งเป็นโรงเรยีนอนุบาลทีไ่ม่แสวงหาผลกาํไรจากการเปิดสอนหลกัสตูรทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนก
ารศกึษาในระดบัอนุบาล 

(iv) สาํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีก่าํลงัเรยีนอยู่ในศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 0-2 ขวบ) และศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (กลุม่อายุ 
2-3 ขวบ) จะตอ้ง 

 ไดร้บัการดูแลตลอดทัง้วนัในศูนยด์ูแลเด็ก (สถานทีร่บัเลีย้งเด็กเล็ก เนอสเซอร ีหรอื 
กลุม่เด็กอายุทีเ่ทยีบเท่าในศูนยด์ูแลเด็กและโรงเรยีนอนุบาล) ทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมสวสัดกิารสงัคม (SWD) และ 

 ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบ “ความตอ้งการทางสงัคม” ภายในระยะเวลาการประเมนิเดยีวกนั และ 
(v) โรงเรยีนทีนั่กเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการกาํลงัเรยีนอยู่น้ันจะตอ้งอยู่ในประเภททีก่าํหนดตามแผนโครงการดงัต่อไปนี:้ 

โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงิน  

 โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนโรงเรยีนอนุบาลและศูนยเ์ด็กเลก็ (KCFR) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิในรูปแบบของการลดหย่อนคา่เล่าเรยีนบุตรทีเ่รยีนอยู่ในเนอสเซอร ี
อนุบาลตน้และอนุบาลปลายในโรงเรยีนอนุบาลซึง่ไม่แสวงหากาํไรในทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 
และ/หรอืไดร้บัการดแูลตลอดทัง้วนัในศูนยด์แูลเด็กเล็กตา่งๆ 

 โครงการทุนช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาสําหรบันกัเรยีนอนุบาล (Grant-KG) ใหทุ้นชว่ยเหลอืเพิม่ 
เตมิสําหรบันักเรยีนอนุบาลผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์
ซึง่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ KCFR 
เพือ่นําไปใชสํ้าหรบัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
อนัเกีย่วกบัการศกึษาทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาระดบัอนุบาลของนักเรยีนภายใตแ้ผนการศกึษาในระดบัอนุบาล 

 โครงการช่วยเหลอืดา้นตําราเรยีน (TA) ใหค้วามชว่ยเหลอืสําหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทุนทรพัยซ์ ึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประ 
ถมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่3/มธัยมศกึษาปีที ่6 ในโรงเรยีนของรฐั, โรงเรยีนทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากภาคประชาชน, โรงเรยีน 
ทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากภาครฐัตามจาํนวนนักเรยีน และโรงเรยีนในทอ้งถิน่ตา่ง  ๆทีอ่ยู่ภายใตโ้ครงการเงนิชว่ยเหลอืโดยตรง เพือ่ใหค้รอบ 
คลุมคา่ใชจ้่ายดา้นตําราเรยีนทีจ่าํเป็น รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอืน่ๆ  

 โครงการเงินชว่ยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (STS) ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิคา่เดนิทางสําหรบันักเรยีนผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์
ซึง่กาํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตามหลกัเกณฑห์รอืศกึษาในหลกัสูตรภาคกลางวนัแบบเต็มเวลาไปจนถงึระดบั 
อุดมศกึษาในสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบั ใชเ้วลาเกนิกว่า 10 นาทใีนการเดนิดว้ยเทา้จากโรงเรยีนหรอืการเดนิทางไปโรงเรยีนโดยรถสาธารณะ 

 โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืสําหรบัครอบครวัทีข่าดแคลนทุนทรพัยซ์ ึง่มนัีกเรยีนทีก่าํลงัเรยีนอยู่ในระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษา 
หรอืเป็นนักศกึษาทีเ่รยีนหลกัสูตรประกาศนียบตัรช ัน้สูง Yi Jin (DYJ) (รูจ้กักนัในนาม Yi Jin ประกาศนียบตัรช ัน้สูง (YJD) กอ่นปี 2016) 
หรอืเทยีบเท่าในหลกัสูตรตา่งๆ ของสภาการฝึกอบรมอาชวีศกึษา (VTC) สําหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นอนิเทอรเ์น็ตในการเรยีนผ่านสือ่ 
e-learning ทีบ่า้นสําหรบับุตร (ตวัอย่างเชน่ คา่บรกิารอนิเตอรเ์น็ต หรอืคา่บรกิารคงทีข่อง SIM 
การด์ทีใ่หบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารของบรกิารโทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอื) จะมกีารมอบเงนิชว่ยเหลอืใหแ้ตล่ะครวั 
เรอืน ทัง้นี ้ครอบครวัทีม่สีทิธิจ์ะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในอตัราคงทีเ่ป็นรายครวัเรอืน โดยไม่คาํนึงว่าในครวัเรอืนจะมจีาํนวนบุตรกีค่น 
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ขัน้ตอนการสมคัร 

หากครอบครวัใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนในปีการศกึษา 
2020/21 กรณุากรอกใบสมคัร (SFO 106B หรอื SFO 7B) 
ตามขอ้แนะนําการสมคัรและสง่ใบสมคัรทีก่รอกเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบอืน่  ๆทีจ่ําเป็นมายงั 
SFO ทางไปรษณีย ์หรอืกรอกและสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์ทัง้นี ้แตล่ะครอบครวั 
จะตอ้งสง่ใบสมคัรเพยีงใบเดยีวเทา่น้ัน การสง่ใบสมคัรหลายใบจากผูส้มคัรคนเดยีวกนัจะถอืเป็นโมฆะ 
ขัน้ตอนการสมคัรมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

(i) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

เวลา ขัน้ตอน 
ภายในหรอืกอ่นสิน้
เดอืนพฤษภาคม 

2021 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณ ์
และสง่ใบสมคัรพรอ้มกบัเอกสารประกอบการสมคัรเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
และสาํเนาเอกสารประกอบตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้งไปยงั  SFO ทางไปรษณีย ์
โดยจา่หนา้ซองตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์

สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีน 2020/21 

สิน้เดอืนกรกฎาคม 
/สงิหาคม 2021 

หากผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืก่อนวนัที ่31 พฤษภาคม 2021 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจํ่าเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบต่าง  ๆ
และมคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการและผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้อ
งครวัเรอืนแลว้ SFO จะมอบความชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนแก่นักเรยีนผูม้สีทิธิ ์
และเงนิชว่ยเหลอืค่าอนิเตอรเ์น็ตแก่ครอบครวัทีม่สีทิธิโ์ดยวธิกีารจ่ายชาํระอตัโนมตัใินวนัสิน้เดื
อนกรกฎาคม/สงิหาคม 2021 SFO จะออกหนังสอืแจง้ผล* 
ใหแ้ก่ผูส้มคัรประมาณเดอืนสงิหาคม 2021 โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ”์ 
ใหแ้ก่ครอบครวัทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจํ่าเป็นไม่ครบถว้นตามกําหนดเวลาของ SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร   

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 
2021 

สําหรบันักเรยีนทีไ่ดร้บัการเบกิจ่ายช ัว่คราวจากโครงการ TA แลว้ SFO 
จะทําการคํานวณเงนิชว่ย 
เหลอืใหม่และกําหนดจํานวนเงนิชว่ยเหลอื และจ่ายเงนิชว่ยเหลอืจํานวนทีเ่หลอืใหแ้ก่ทีผู่ส้มคัร 
หรอืเรยีกคนืค่าใชจ่้ายส่วนเกนิคนืจากผูส้มคัร 
เมือ่อตัราการใหเ้งนิค่าตําราเรยีนสําหรบัปีการศกึษาใหม่ออกมา (ประมาณเดอืนตุลาคม 2021) 
และะขอ้มูลโรงเรยีนของนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลของ EDB 
แลว้ ซึง่จะเร ิม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2021 

สําหรบัผูส้มคัรทีย่งัไม่ไดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นตําราเรยีนประจาํปี 
2020/21 หรอืผูท้ีม่บุีตรทีก่าํลงัเรยีนอยู่ช ัน้ P1 ในปีการศกึษา 2021/22 

สงิหาคม 2021 หากผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรภายในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่31 พฤษภาคม 2021 ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ําเป็นพรอ้ม 
ทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดแลว้  SFO จะออก “หนังสอืแจง้ผล”* ใบรบัรองนักเรยีนผูม้สีทิธิ ์(EC)  และ 
“ขอ้แนะนําการสมคัรโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ“ ใหแ้กผู่ส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
2021 โดยจะมกีารออก “หนังสอืแจง้ผูไ้ม่มสีทิธิ”์ 
ใหแ้กค่รอบครวัทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประมาณการเงนิเดอืนของครวัเรอืน 
ครอบครวัทีใ่หข้อ้มูลทีจ่ําเป็นไม่ครบถว้นตามกาํหนดเวลาของ SFO 
หรอืครอบครวัทีข่อยกเลกิการสมคัร 

กนัยายน 2021 เมือ่ผูส้มคัรไดร้บัใบรบัรอง EC แลว้จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลสว่นตวัและโครงการต่าง  ๆ
ทีเ่ลอืกสมคัรใหเ้รยีบรอ้ย หลงัจากน้ันผูส้มคัรจะตอ้งสง่คนืใบรบัรอง EC 
ฉบบัเสรจ็สมบูรณใ์หก้บัทางโรงเรยีนทีนั่กเรยีน 
เรยีนอยู่ ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัจากเปิดเรยีนหรอืภายใน 2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบรบัรอง EC (แลว้ 
แต่ว่าอนัไหนเกดิขึน้ทหีลงั) เพือ่การดาํเนินการ ทัง้นี ้โรงเรยีนจะรบัรองสถานะและการเขา้เรยีนของ 
นักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ จากน้ันสง่ใบรบัรอง  EC ใหก้บั  SFO ต่อไป โดยปกตแิลว้ SFO 
จะไม่รบัใบรบัรอง EC ทีย่ืน่สง่ภายหลงัวนัทีก่าํหนด 

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน 
  

 
สาํนกังานการเงินนกัเรยีน  

การรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้น 
การเงินสาํหรบันกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องคก์ารชว่ยเหลอืดา้นการเงินสาํหรบันกัเรยีนและครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน 
  

 
สาํนกังานการเงินนกัเรยีน  
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ตลุาคม 2021 
เป็นตน้ไป 

หลงัจากตรวจสอบใบรบัรอง EC ทีถู่กสง่กลบัมา  SFO 
จะดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โดยการจา่ยชาํระอตัโนมตั ิ
แกนั่กเรยีนทีไ่ดร้บัการยนืยนัสทิธิต์ามโครงการทีต่นไดส้มคัรไป 

*สาํหรบัผูส้มคัรทีม่บีุตรทีจ่ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในปี 
2021/22 ในคราวเดยีวกนั  SFO จะทาํการออก “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหแ้กค่รอบครวัทีม่สีทิธิ ์
สาํหรบัรายละเอยีดโปรดดใูนขัน้ตอนการสมคัรสาํหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัก่
อนประถมศกึษา 

(ii) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 

เวลา ขัน้ตอน 
สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถ
มศกึษา เท่านัน้ในปี 2020/21  (ไม่รวมนกัเรยีนทีก่าํลงัจะเขา้เรยีนระดบั P1 ในปีการศกึษา 
2021/22)  
ภายในหรอืกอ่นสิ ้
นเดอืนมถิุนายน 

2021 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณ ์และส่งใบสมคัรพรอ้มกบัใบการประเมนิ 
“ความตอ้งการ 
ทางสงัคม” (ถา้ม)ี และสาํเนาเอกสารประกอบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บั SFO 
ทางไปรษณียโ์ดยจา่หนา้ตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์

สงิหาคม 2021 
เป็นตน้ไป 

ถา้ผูส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่30 มถิุนายน 2021 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ําเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบตา่ง  ๆแลว้  SFO จะทาํการออก 
“หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั ใบรบัรองโรงเรยีน (SC) 
ใหแ้กนั่กเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่สีทิธิ ์ตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม 2021 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี ้ใบรบัรอง SC 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะใชไ้ดส้าํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีก่ําลงัจะยา้ยไปเขา้เรยีนยงัโรงเรยี
นอืน่ในปีการศกึษา 2021/22 เท่าน้ัน 
ซึง่มชี ัน้เรยีนหรอืหอ้งเรยีนทีแ่ตกตา่งไปจากใบรบัรองฉบบัทีเ่คยพมิพไ์ว ้
หรอืผูท้ีก่าํลงัจะสมคัรขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึ
ษาเป็นคร ัง้แรก ในกรณีดงักล่าว ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบรบัรอง SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีจ่ะเขา้ศกึษาสําหรบัปี 2021/22 ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2021 
หรอืภายใน 2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบรบัรอง SC เพือ่ดําเนินการ 
(แลว้แตอ่นัไหนเกดิขึน้ทหีลงั)  

สําหรบัผูส้มคัรทีย่งัไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระ
ดบักอ่นประถมศกึษาในปี 2020/21 
กรกฎาคม 2021 

เป็นตน้ไป 
SFO จะแจก “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” 
พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหก้บัผูส้มคัรทีส่นใจผ่านทางโรงเรยีนตา่งๆ 
และจะรบัสมคัรตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2021 
โดยผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณแ์ละสง่คนืใหก้บั SFO 
โดยตรงทางไปรษณีย ์หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลนโ์ดยเรว็ทีส่ดุ 
และสง่ใบรบัรอง SC ใหก้บัโรงเรยีนทีจ่ะเขา้ศกึษาสาํหรบัปี 2021/22 กอ่นวนัที ่31 
สงิหาคม 2021 เพือ่ดาํเนินการตอ่ไป 

หมายเหต ุ

(i) ถา้ปัจจบุนัครอบครวัไดร้บัความชว่ยเหลอืของสวสัดกิารสงัคมแบบครอบคลมุ (CSSA) อยูแ่ลว้ 
โดยมบีุตรทีก่าํลงัเรยีนอยูใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาลและระดบัช ัน้อืน่ๆ 
ทีต่ํ่ากวา่ จะตอ้งสมคัรโดยตรงกบั SWD เพือ่ขอรบัเงนิชว่ยเหลอืดา้นคา่เลา่เรยีน คา่ธรรมเนียมการสอบ 
คา่ตาํราเรยีนและอปุกรณก์ารเรยีน คา่พาหนะ คา่อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัครวัเรอืน และอืน่ๆ สาํหรบัปีการศกึษา 
2021/22 โดยไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรกบัทาง SFO 

(ii) หากผูส้มคัรไดส้ง่ “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” สาํหรบัปี 2021/22 
ทางออนไลนแ์ลว้ ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่ใบสมคัรฉบบัเอกสารไปยงั SFO  
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(iii) SFO จะไมย่อมรบั  “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีน”
 ทีส่่งในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่1 มนีาคม  
2022(ยกเวน้โครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสาํหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา) ทัง้นี ้
กาํหนดสิน้สดุการรบัสมคัรสําหรบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินแต่ละโครงการไดร้ะบุไวใ้นตารางตอ่
ไปนี ้– 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
การเงิน กาํหนดสิน้สุดการรบัสมคัร 

โครงการลดหย่อนคา่เล่าเ
รยีนโรงเรยีนอนุบาลและศู

นยเ์ดก็เล็ก (KCFR) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรใหก้บั  SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2021/22 หรอืไม ่
เกนิวนัที ่15 สงิหาคม 2022 แลว้แต่อนัไหนมากอ่น มเิชน่นัน้ 
จะไมไ่ดร้บัการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนแมว้่าจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเร ื
อนและมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม ทัง้นี ้
เดอืนทีม่ผีลบงัคบัใชข้องการลดหย่อนค่าเล่าเรยีน จะเป็นเดอืนทีผู่ส้มคัรทําการสง่ใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีน่กัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบา/ศูนย ์
ดูแลเด็กเล็ก ขึน้กบัวา่สิง่ใดจะเกดิขึน้ทหีลงั   

โครงการทุนชว่ยเหลอืคา่
ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ศกึษาสาํหรบันกัเรยีนระด ั

บอนุบาล (Grant-KG) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรใหก้บั SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2021/22 หรอืไม ่
เกนิวนัที ่15 สงิหาคม 2022 แลว้แต่อนัไหนมาก่อน 
มเิช่นนัน้จะไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายสําหรบัโครงการ Grant-KG 
แมว้่าผูส้มคัรจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
ตาํราเรยีน (TA) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรใหก้บั SFO ในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่31 ตุลาคม 2021 มเิช่นนัน้ 
จะไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นตาํราเรยีนแมว้่าจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายได้
ของครวัเรอืน และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เ
ดนิทางสาํหรบันกัเรยีน 

(STS) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่1 พฤศจกิายน 2021 
และผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 
การจ่ายเงินช่วยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (ถา้ใชไ้ด)้ 
ใหก้บันกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่่านการคดัเลอืกอาจมผีลบงัคบัใช ้
ต ัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัใบสมคัรหรอืวนัทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนของนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(หรอืวนัสิน้สุดโครงการ CSSA สําหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัเงินชว่ยเหลอืในโครงการ CSSA 
มาก่อนหน้านี)้ ท ัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาพการณข์องแต่ละกรณี 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่
อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2022 (เชน่ 
ในครึง่หลงัของปีการศกึษา 2021/22) อาจมกีารจ่ายเงินช่วยเหลอืโครงการ SIA 
บางส่วนใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืก 
โดยทีผู่ส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 

(iv) SFO จะดําเนินการแจง้การไดร้บัใบสมคัรใหท้ราบทางขอ้ความ SMS ทีส่่งไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืฮ่องกงของผูส้มคัร 
หรอืออกหนังสอืแจง้ (สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ม่สามารถใหห้มายเลขโทรศพัทฮ่์องกงได)้ หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนใด  ๆ
เกีย่วกบัการไดร้บัใบสมคัรทางขอ้ความ SMS หรอืหนังสอืแจง้จากทาง SFO ภายใน 20 วนัทําการ หลงัจากสง่ใบสมคัร 
กรณุาตดิตอ่สอบถามทีส่ายดว่นของ SFO (2802 2345) เพือ่ตรวจสอบว่า SFO ไดร้บัใบสมคัรของท่านแลว้หรอืไม่ 
เพือ่หลกีเลีย่งการล่าชา้ในการสมคัร อนัเน่ืองจากการสง่มอบทีไ่ม่ถกูตอ้ง/ไม่สาํเรจ็ 

(v) หากมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัเกีย่วกบัรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัร (เชน่ องคป์ระกอบของครอบครวั 
และฐานะทางการเงนิ เป็นตน้) หลงัจากระยะเวลาประเมนิ (ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2020 ถงึ 31 มนีาคม 2021) 
ผูส้มคัรสามารถแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มยืน่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งได ้SFO 
จะพจิารณาแตล่ะกรณีของแตล่ะบุคคล  

การประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

(i) SFO จะใชก้ารคํานวณ“รายไดค้รอบครวัทีป่รบัแลว้“ (AFI) ในการประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนเพือ่ทําการประเมนิ 
สทิธิข์องครอบครวัทีจ่ะรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีจ่ะไดร้บัดงัสูตรต่อไปนี ้

AFI = รายไดท้ ัง้หมดตอ่ปีของครวัเรอืน 
จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน + (1) 
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(ii) รายไดท้ัง้หมดตอ่ปีของครวัเรอืน ประกอบดว้ยรายไดต้อ่ปีของผูส้มคัรและคูส่มรสและ  30% 
ของรายไดต้อ่ปีของบุตรทีย่งัไม่ไดส้มรสซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั (ถา้ม)ี และ เงนิอุดหนุนจากญาติ / เพือ่น (ถา้ม)ี 

(iii) โดยทัว่ไป สมาชกิในครวัเรอืนหมายถงึผูส้มคัร คูส่มรสของผูส้มคัร บุตรทีย่งัไม่ไดส้มรสซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั 
และบดิามารดาทีไ่ดร้บัการดแูลจากผูส้มคัร หรอืคู่สมรสของผูส้มคัร 

(iv) สําหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ 2 ถงึ 3 คน “+ (1)” เลข 1 ของตวัหารในสูตร AFI จะเพิม่ขึน้เป็นเลข 2  

(v) มาตรฐานการใหส้ทิธิจ์าก  AFI สําหรบัระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืระดบัต่างๆ ในปีการศกึษา 2021/22 
ระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง โปรดจาํไวว้า่ค่า AFI ไม่ใชร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของครวัเรอืน 

*  AFI สาํหรบัครอบครวัทีม่สีมาชกิ 3 คน และ 4 คนไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนในปีการศกึษา 2021/22 
เป็นเงนิจาํนวน $50,071 และ $46,066 ตามลาํดบั สําหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ 2 คน 
และครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ 3 คน จะไดร้บัพจิารณาเป็นครอบครวัทีม่สีมาชกิ 3 คน และครอบครวัทีม่สีมาชกิ 4 
คนตามลําดบั ในการกาํหนด AFI เงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนและการคํานวณ AFI 

# สาํหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ที ่3/4 
ของเงนิชว่ยเหลอื (75%) ถา้ AFI อยู่ระหว่าง $41,361 และ $50,664 
และระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ทีค่ร ึง่หน่ึงของเงนิชว่ยเหลอื (50%) ถา้ AFI อยู่ระหว่าง $50,665 และ $79,976 

 การจา่ยเงินชว่ยเหลอื    
 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา SFO 

จะออกเงนิชว่ยเหลอืโดยวธิกีารจา่ยอตัโนมตัใิหแ้กผู่ส้มคัรทีม่สีทิธิ ์(หมายเหตุ: 
โดยปกตจิาํนวนเงนิชว่ยเหลอืช ัว่คราวจากโครงการ TA และโครงการ SIA 
จะจา่ยใหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แต่ปลายเดอืนกรกฎาคม/สงิหาคม ในขณะที ่STS จะจา่ยในเดอืนตุลาคมเป็นตน้ไป ทัง้นี ้
ผูส้มคัรรายใหม่จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในเดอืนหรอืหลงัเดอืนตลุาคม) 

 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 
การคลงัจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาล/ศนูยด์ูแลเด็กเล็กทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ภายในประมาณ 
10 วนัทําการ นับแต่วนัทีอ่อกหนังสอืแจง้ผลพรอ้มกบัจาํนวนเงนิชว่ยเหลอื 
จากน้ันทางโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์แูลเด็กเล็กจะไดจ้ดัสรรการจา่ยชาํระใหก้บัผูส้มคัรตอ่ไป (หมายเหต:ุ SFO 
จะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
และทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการศกึษาสําหรบันักเรยีนอนุบาลจะจา่ยผ่านระบบจา่ยอตัโนมตัไิปยงับญัชธีนาคารของผูส้
มคัรทีม่สีทิธิ ์นับตัง้แตส่ิน้เดอืนกนัยายน 2020) 

ตดิตอ่สอบถาม   

 ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิและขัน้ตอนการสมคัร โทร. สายด่วน 24 ชัว่โมงที ่2802 
2345 หากผูส้มคัรตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัการสมคัรเป็นภาษาอืน่ทีน่อกเหนือไปจากภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
สามารถสอบถามได ้8 ภาษา (ไดแ้ก ่ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี ภาษาฮนิด ีภาษาเนปาล ภาษาปันจาบ ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย 
ภาษาอูรดู และภาษาเวยีดนาม) โทรหาสายด่วน กรณุาเลอืก “ภาษาอืน่” โดยกด ‘4’ หลงัเสยีงสญัญาณ  
นอกจากนี ้ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง SFO สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) 

 ผูส้มคัรสามารถตดิต่อศูนยใ์หบ้รกิารชนกลุ่มนอ้ยทีอ่าศยัอยูใ่นฮ่องกง (CHEER) ไดท้างโทรศพัท ์
หากจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารแปลและล่ามภาษาองักฤษและภาษาอืน่  ๆอกี 8 ภาษา ทัง้นี ้หมายเลขสายด่วนของ CHEER 
แสดงไวด้งัต่อไปนี ้- 
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี (3755 6811) ภาษาฮนิด ี(3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) ภาษาปัญจาบ (3755 6844) 
ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) ภาษาอูรดู (3755 6833) และภาษาเวยีดนาม (3755 6888) 
นอกจากนี ้ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง CHEER สําหรบัรายละเอยีดการใหบ้รกิารต่างๆ ไดท้ี ่
(http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 

ปีการศกึษา 2021/22 - 
AFI (HK$) 

ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

0 – 41,360 ทัง้หมด/เงนิชว่ยเหลอืเต็มจํานวน (100%) * 
ครึง่หน่ึง / 1/2 ของเงนิชว่ยเหลอื (50%) 

> 79,976 
ไม่มสีทิธิ ์

(การสมคัรไม่สําเรจ็) 

41,361 – 79,976#
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ตลุาคม 2021 
เป็นตน้ไป 

หลงัจากตรวจสอบใบรบัรอง EC ทีถู่กสง่กลบัมา  SFO 
จะดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โดยการจา่ยชาํระอตัโนมตั ิ
แกนั่กเรยีนทีไ่ดร้บัการยนืยนัสทิธิต์ามโครงการทีต่นไดส้มคัรไป 

*สาํหรบัผูส้มคัรทีม่บีุตรทีจ่ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในปี 
2021/22 ในคราวเดยีวกนั  SFO จะทาํการออก “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหแ้กค่รอบครวัทีม่สีทิธิ ์
สาํหรบัรายละเอยีดโปรดดใูนขัน้ตอนการสมคัรสาํหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัก่
อนประถมศกึษา 

(ii) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 

เวลา ขัน้ตอน 
สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถ
มศกึษา เท่านัน้ในปี 2020/21  (ไม่รวมนกัเรยีนทีก่าํลงัจะเขา้เรยีนระดบั P1 ในปีการศกึษา 
2021/22)  
ภายในหรอืกอ่นสิ ้
นเดอืนมถิุนายน 

2021 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณ ์และส่งใบสมคัรพรอ้มกบัใบการประเมนิ 
“ความตอ้งการ 
ทางสงัคม” (ถา้ม)ี และสาํเนาเอกสารประกอบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บั SFO 
ทางไปรษณียโ์ดยจา่หนา้ตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์

สงิหาคม 2021 
เป็นตน้ไป 

ถา้ผูส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่30 มถิุนายน 2021 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ําเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบตา่ง  ๆแลว้  SFO จะทาํการออก 
“หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั ใบรบัรองโรงเรยีน (SC) 
ใหแ้กนั่กเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่สีทิธิ ์ตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม 2021 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี ้ใบรบัรอง SC 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะใชไ้ดส้าํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีก่ําลงัจะยา้ยไปเขา้เรยีนยงัโรงเรยี
นอืน่ในปีการศกึษา 2021/22 เท่าน้ัน 
ซึง่มชี ัน้เรยีนหรอืหอ้งเรยีนทีแ่ตกตา่งไปจากใบรบัรองฉบบัทีเ่คยพมิพไ์ว ้
หรอืผูท้ีก่าํลงัจะสมคัรขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึ
ษาเป็นคร ัง้แรก ในกรณีดงักล่าว ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบรบัรอง SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีจ่ะเขา้ศกึษาสําหรบัปี 2021/22 ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2021 
หรอืภายใน 2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบรบัรอง SC เพือ่ดําเนินการ 
(แลว้แตอ่นัไหนเกดิขึน้ทหีลงั)  

สําหรบัผูส้มคัรทีย่งัไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระ
ดบักอ่นประถมศกึษาในปี 2020/21 
กรกฎาคม 2021 

เป็นตน้ไป 
SFO จะแจก “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” 
พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหก้บัผูส้มคัรทีส่นใจผ่านทางโรงเรยีนตา่งๆ 
และจะรบัสมคัรตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2021 
โดยผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณแ์ละสง่คนืใหก้บั SFO 
โดยตรงทางไปรษณีย ์หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลนโ์ดยเรว็ทีส่ดุ 
และสง่ใบรบัรอง SC ใหก้บัโรงเรยีนทีจ่ะเขา้ศกึษาสาํหรบัปี 2021/22 กอ่นวนัที ่31 
สงิหาคม 2021 เพือ่ดาํเนินการตอ่ไป 

หมายเหต ุ

(i) ถา้ปัจจบุนัครอบครวัไดร้บัความชว่ยเหลอืของสวสัดกิารสงัคมแบบครอบคลมุ (CSSA) อยูแ่ลว้ 
โดยมบีุตรทีก่าํลงัเรยีนอยูใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาลและระดบัช ัน้อืน่ๆ 
ทีต่ํ่ากวา่ จะตอ้งสมคัรโดยตรงกบั SWD เพือ่ขอรบัเงนิชว่ยเหลอืดา้นคา่เลา่เรยีน คา่ธรรมเนียมการสอบ 
คา่ตาํราเรยีนและอปุกรณก์ารเรยีน คา่พาหนะ คา่อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัครวัเรอืน และอืน่ๆ สาํหรบัปีการศกึษา 
2021/22 โดยไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรกบัทาง SFO 

(ii) หากผูส้มคัรไดส้ง่ “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” สาํหรบัปี 2021/22 
ทางออนไลนแ์ลว้ ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่ใบสมคัรฉบบัเอกสารไปยงั SFO  
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(iii) SFO จะไมย่อมรบั  “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีน”
 ทีส่่งในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่1 มนีาคม  
2022(ยกเวน้โครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสาํหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา) ทัง้นี ้
กาํหนดสิน้สดุการรบัสมคัรสําหรบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินแต่ละโครงการไดร้ะบุไวใ้นตารางตอ่
ไปนี ้– 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
การเงิน กาํหนดสิน้สุดการรบัสมคัร 

โครงการลดหย่อนคา่เล่าเ
รยีนโรงเรยีนอนุบาลและศู

นยเ์ดก็เล็ก (KCFR) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรใหก้บั  SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2021/22 หรอืไม ่
เกนิวนัที ่15 สงิหาคม 2022 แลว้แต่อนัไหนมากอ่น มเิชน่นัน้ 
จะไมไ่ดร้บัการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนแมว้่าจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเร ื
อนและมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม ทัง้นี ้
เดอืนทีม่ผีลบงัคบัใชข้องการลดหย่อนค่าเล่าเรยีน จะเป็นเดอืนทีผู่ส้มคัรทําการสง่ใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีน่กัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบา/ศูนย ์
ดูแลเด็กเล็ก ขึน้กบัวา่สิง่ใดจะเกดิขึน้ทหีลงั   

โครงการทุนชว่ยเหลอืคา่
ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ศกึษาสาํหรบันกัเรยีนระด ั

บอนุบาล (Grant-KG) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรใหก้บั SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2021/22 หรอืไม ่
เกนิวนัที ่15 สงิหาคม 2022 แลว้แต่อนัไหนมาก่อน 
มเิช่นนัน้จะไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายสําหรบัโครงการ Grant-KG 
แมว้่าผูส้มคัรจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
ตาํราเรยีน (TA) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรใหก้บั SFO ในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่31 ตุลาคม 2021 มเิช่นนัน้ 
จะไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นตาํราเรยีนแมว้่าจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายได้
ของครวัเรอืน และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เ
ดนิทางสาํหรบันกัเรยีน 

(STS) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่1 พฤศจกิายน 2021 
และผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 
การจ่ายเงินช่วยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (ถา้ใชไ้ด)้ 
ใหก้บันกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่่านการคดัเลอืกอาจมผีลบงัคบัใช ้
ต ัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัใบสมคัรหรอืวนัทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนของนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(หรอืวนัสิน้สุดโครงการ CSSA สําหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัเงินชว่ยเหลอืในโครงการ CSSA 
มาก่อนหน้านี)้ ท ัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาพการณข์องแต่ละกรณี 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่
อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2022 (เชน่ 
ในครึง่หลงัของปีการศกึษา 2021/22) อาจมกีารจ่ายเงินช่วยเหลอืโครงการ SIA 
บางส่วนใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืก 
โดยทีผู่ส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 

(iv) SFO จะดําเนินการแจง้การไดร้บัใบสมคัรใหท้ราบทางขอ้ความ SMS ทีส่่งไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืฮ่องกงของผูส้มคัร 
หรอืออกหนังสอืแจง้ (สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ม่สามารถใหห้มายเลขโทรศพัทฮ่์องกงได)้ หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนใด  ๆ
เกีย่วกบัการไดร้บัใบสมคัรทางขอ้ความ SMS หรอืหนังสอืแจง้จากทาง SFO ภายใน 20 วนัทําการ หลงัจากสง่ใบสมคัร 
กรณุาตดิตอ่สอบถามทีส่ายดว่นของ SFO (2802 2345) เพือ่ตรวจสอบว่า SFO ไดร้บัใบสมคัรของท่านแลว้หรอืไม่ 
เพือ่หลกีเลีย่งการล่าชา้ในการสมคัร อนัเน่ืองจากการสง่มอบทีไ่ม่ถกูตอ้ง/ไม่สาํเรจ็ 

(v) หากมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัเกีย่วกบัรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัร (เชน่ องคป์ระกอบของครอบครวั 
และฐานะทางการเงนิ เป็นตน้) หลงัจากระยะเวลาประเมนิ (ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2020 ถงึ 31 มนีาคม 2021) 
ผูส้มคัรสามารถแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มยืน่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งได ้SFO 
จะพจิารณาแตล่ะกรณีของแตล่ะบุคคล  

การประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

(i) SFO จะใชก้ารคํานวณ“รายไดค้รอบครวัทีป่รบัแลว้“ (AFI) ในการประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนเพือ่ทําการประเมนิ 
สทิธิข์องครอบครวัทีจ่ะรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีจ่ะไดร้บัดงัสูตรต่อไปนี ้

AFI = รายไดท้ ัง้หมดตอ่ปีของครวัเรอืน 
จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน + (1) 
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(ii) รายไดท้ัง้หมดตอ่ปีของครวัเรอืน ประกอบดว้ยรายไดต้อ่ปีของผูส้มคัรและคูส่มรสและ  30% 
ของรายไดต้อ่ปีของบุตรทีย่งัไม่ไดส้มรสซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั (ถา้ม)ี และ เงนิอุดหนุนจากญาติ / เพือ่น (ถา้ม)ี 

(iii) โดยทัว่ไป สมาชกิในครวัเรอืนหมายถงึผูส้มคัร คูส่มรสของผูส้มคัร บุตรทีย่งัไม่ไดส้มรสซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั 
และบดิามารดาทีไ่ดร้บัการดแูลจากผูส้มคัร หรอืคู่สมรสของผูส้มคัร 

(iv) สําหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ 2 ถงึ 3 คน “+ (1)” เลข 1 ของตวัหารในสูตร AFI จะเพิม่ขึน้เป็นเลข 2  

(v) มาตรฐานการใหส้ทิธิจ์าก  AFI สําหรบัระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืระดบัต่างๆ ในปีการศกึษา 2021/22 
ระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง โปรดจาํไวว้า่ค่า AFI ไม่ใชร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของครวัเรอืน 

*  AFI สาํหรบัครอบครวัทีม่สีมาชกิ 3 คน และ 4 คนไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนในปีการศกึษา 2021/22 
เป็นเงนิจาํนวน $50,071 และ $46,066 ตามลาํดบั สําหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ 2 คน 
และครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ 3 คน จะไดร้บัพจิารณาเป็นครอบครวัทีม่สีมาชกิ 3 คน และครอบครวัทีม่สีมาชกิ 4 
คนตามลําดบั ในการกาํหนด AFI เงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนและการคํานวณ AFI 

# สาํหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ที ่3/4 
ของเงนิชว่ยเหลอื (75%) ถา้ AFI อยู่ระหว่าง $41,361 และ $50,664 
และระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ทีค่ร ึง่หน่ึงของเงนิชว่ยเหลอื (50%) ถา้ AFI อยู่ระหว่าง $50,665 และ $79,976 

 การจา่ยเงินชว่ยเหลอื    
 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา SFO 

จะออกเงนิชว่ยเหลอืโดยวธิกีารจา่ยอตัโนมตัใิหแ้กผู่ส้มคัรทีม่สีทิธิ ์(หมายเหตุ: 
โดยปกตจิาํนวนเงนิชว่ยเหลอืช ัว่คราวจากโครงการ TA และโครงการ SIA 
จะจา่ยใหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แต่ปลายเดอืนกรกฎาคม/สงิหาคม ในขณะที ่STS จะจา่ยในเดอืนตุลาคมเป็นตน้ไป ทัง้นี ้
ผูส้มคัรรายใหม่จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในเดอืนหรอืหลงัเดอืนตลุาคม) 

 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 
การคลงัจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาล/ศนูยด์ูแลเด็กเล็กทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ภายในประมาณ 
10 วนัทําการ นับแต่วนัทีอ่อกหนังสอืแจง้ผลพรอ้มกบัจาํนวนเงนิชว่ยเหลอื 
จากน้ันทางโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์แูลเด็กเล็กจะไดจ้ดัสรรการจา่ยชาํระใหก้บัผูส้มคัรตอ่ไป (หมายเหต:ุ SFO 
จะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
และทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการศกึษาสําหรบันักเรยีนอนุบาลจะจา่ยผ่านระบบจา่ยอตัโนมตัไิปยงับญัชธีนาคารของผูส้
มคัรทีม่สีทิธิ ์นับตัง้แตส่ิน้เดอืนกนัยายน 2020) 

ตดิตอ่สอบถาม   

 ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิและขัน้ตอนการสมคัร โทร. สายด่วน 24 ชัว่โมงที ่2802 
2345 หากผูส้มคัรตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัการสมคัรเป็นภาษาอืน่ทีน่อกเหนือไปจากภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
สามารถสอบถามได ้8 ภาษา (ไดแ้ก ่ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี ภาษาฮนิด ีภาษาเนปาล ภาษาปันจาบ ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย 
ภาษาอูรดู และภาษาเวยีดนาม) โทรหาสายด่วน กรณุาเลอืก “ภาษาอืน่” โดยกด ‘4’ หลงัเสยีงสญัญาณ  
นอกจากนี ้ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง SFO สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) 

 ผูส้มคัรสามารถตดิต่อศูนยใ์หบ้รกิารชนกลุ่มนอ้ยทีอ่าศยัอยูใ่นฮ่องกง (CHEER) ไดท้างโทรศพัท ์
หากจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารแปลและล่ามภาษาองักฤษและภาษาอืน่  ๆอกี 8 ภาษา ทัง้นี ้หมายเลขสายด่วนของ CHEER 
แสดงไวด้งัต่อไปนี ้- 
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี (3755 6811) ภาษาฮนิด ี(3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) ภาษาปัญจาบ (3755 6844) 
ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) ภาษาอูรดู (3755 6833) และภาษาเวยีดนาม (3755 6888) 
นอกจากนี ้ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง CHEER สําหรบัรายละเอยีดการใหบ้รกิารต่างๆ ไดท้ี ่
(http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 

ปีการศกึษา 2021/22 - 
AFI (HK$) 

ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

0 – 41,360 ทัง้หมด/เงนิชว่ยเหลอืเต็มจํานวน (100%) * 
ครึง่หน่ึง / 1/2 ของเงนิชว่ยเหลอื (50%) 

> 79,976 
ไม่มสีทิธิ ์

(การสมคัรไม่สําเรจ็) 

41,361 – 79,976#
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ตลุาคม 2021 
เป็นตน้ไป 

หลงัจากตรวจสอบใบรบัรอง EC ทีถู่กสง่กลบัมา  SFO 
จะดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โดยการจา่ยชาํระอตัโนมตั ิ
แกนั่กเรยีนทีไ่ดร้บัการยนืยนัสทิธิต์ามโครงการทีต่นไดส้มคัรไป 

*สาํหรบัผูส้มคัรทีม่บีุตรทีจ่ะสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในปี 
2021/22 ในคราวเดยีวกนั  SFO จะทาํการออก “หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหแ้กค่รอบครวัทีม่สีทิธิ ์
สาํหรบัรายละเอยีดโปรดดใูนขัน้ตอนการสมคัรสาํหรบัการสมคัรขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัก่
อนประถมศกึษา 

(ii) การสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 

เวลา ขัน้ตอน 
สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการเบกิจา่ยกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถ
มศกึษา เท่านัน้ในปี 2020/21  (ไม่รวมนกัเรยีนทีก่าํลงัจะเขา้เรยีนระดบั P1 ในปีการศกึษา 
2021/22)  
ภายในหรอืกอ่นสิ ้
นเดอืนมถิุนายน 

2021 

ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณ ์และส่งใบสมคัรพรอ้มกบัใบการประเมนิ 
“ความตอ้งการ 
ทางสงัคม” (ถา้ม)ี และสาํเนาเอกสารประกอบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บั SFO 
ทางไปรษณียโ์ดยจา่หนา้ตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลน ์

สงิหาคม 2021 
เป็นตน้ไป 

ถา้ผูส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่30 มถิุนายน 2021 
ไดใ้หข้อ้มูลทีจ่ําเป็นทัง้หมดพรอ้มกบัเอกสารประกอบตา่ง  ๆแลว้  SFO จะทาํการออก 
“หนังสอืแจง้ผล” พรอ้มกบั ใบรบัรองโรงเรยีน (SC) 
ใหแ้กนั่กเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่สีทิธิ ์ตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม 2021 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี ้ใบรบัรอง SC 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะใชไ้ดส้าํหรบันักเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีก่ําลงัจะยา้ยไปเขา้เรยีนยงัโรงเรยี
นอืน่ในปีการศกึษา 2021/22 เท่าน้ัน 
ซึง่มชี ัน้เรยีนหรอืหอ้งเรยีนทีแ่ตกตา่งไปจากใบรบัรองฉบบัทีเ่คยพมิพไ์ว ้
หรอืผูท้ีก่าํลงัจะสมคัรขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึ
ษาเป็นคร ัง้แรก ในกรณีดงักล่าว ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบรบัรอง SC 
ใหก้บัโรงเรยีนทีจ่ะเขา้ศกึษาสําหรบัปี 2021/22 ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2021 
หรอืภายใน 2 สปัดาหนั์บจากวนัทีอ่อกใบรบัรอง SC เพือ่ดําเนินการ 
(แลว้แตอ่นัไหนเกดิขึน้ทหีลงั)  

สําหรบัผูส้มคัรทีย่งัไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายกบัโครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสําหรบันกัเรยีนระ
ดบักอ่นประถมศกึษาในปี 2020/21 
กรกฎาคม 2021 

เป็นตน้ไป 
SFO จะแจก “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” 
พรอ้มกบัใบรบัรอง SC ใหก้บัผูส้มคัรทีส่นใจผ่านทางโรงเรยีนตา่งๆ 
และจะรบัสมคัรตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2021 
โดยผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้สรจ็สมบูรณแ์ละสง่คนืใหก้บั SFO 
โดยตรงทางไปรษณีย ์หรอืสง่ใบสมคัรอเิล็กทรอนิกสท์างออนไลนโ์ดยเรว็ทีส่ดุ 
และสง่ใบรบัรอง SC ใหก้บัโรงเรยีนทีจ่ะเขา้ศกึษาสาํหรบัปี 2021/22 กอ่นวนัที ่31 
สงิหาคม 2021 เพือ่ดาํเนินการตอ่ไป 

หมายเหต ุ

(i) ถา้ปัจจบุนัครอบครวัไดร้บัความชว่ยเหลอืของสวสัดกิารสงัคมแบบครอบคลมุ (CSSA) อยูแ่ลว้ 
โดยมบีุตรทีก่าํลงัเรยีนอยูใ่นโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหรอืโรงเรยีนอนุบาลและระดบัช ัน้อืน่ๆ 
ทีต่ํ่ากวา่ จะตอ้งสมคัรโดยตรงกบั SWD เพือ่ขอรบัเงนิชว่ยเหลอืดา้นคา่เลา่เรยีน คา่ธรรมเนียมการสอบ 
คา่ตาํราเรยีนและอปุกรณก์ารเรยีน คา่พาหนะ คา่อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัครวัเรอืน และอืน่ๆ สาํหรบัปีการศกึษา 
2021/22 โดยไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใบสมคัรกบัทาง SFO 

(ii) หากผูส้มคัรไดส้ง่ “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบันักเรยีน” สาํหรบัปี 2021/22 
ทางออนไลนแ์ลว้ ผูส้มคัรไม่จาํเป็นจะตอ้งสง่ใบสมคัรฉบบัเอกสารไปยงั SFO  
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(iii) SFO จะไมย่อมรบั  “ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินสําหรบันกัเรยีน”
 ทีส่่งในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่1 มนีาคม  
2022(ยกเวน้โครงการชว่ยเหลอืทางการเงินสาํหรบันกัเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา) ทัง้นี ้
กาํหนดสิน้สดุการรบัสมคัรสําหรบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงินแต่ละโครงการไดร้ะบุไวใ้นตารางตอ่
ไปนี ้– 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
การเงิน กาํหนดสิน้สุดการรบัสมคัร 

โครงการลดหย่อนคา่เล่าเ
รยีนโรงเรยีนอนุบาลและศู

นยเ์ดก็เล็ก (KCFR) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรใหก้บั  SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2021/22 หรอืไม ่
เกนิวนัที ่15 สงิหาคม 2022 แลว้แต่อนัไหนมากอ่น มเิชน่นัน้ 
จะไมไ่ดร้บัการลดหย่อนค่าเล่าเรยีนแมว้่าจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเร ื
อนและมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม ทัง้นี ้
เดอืนทีม่ผีลบงัคบัใชข้องการลดหย่อนค่าเล่าเรยีน จะเป็นเดอืนทีผู่ส้มคัรทําการสง่ใบสมคัร 
หรอืเดอืนทีน่กัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบา/ศูนย ์
ดูแลเด็กเล็ก ขึน้กบัวา่สิง่ใดจะเกดิขึน้ทหีลงั   

โครงการทุนชว่ยเหลอืคา่
ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ศกึษาสาํหรบันกัเรยีนระด ั

บอนุบาล (Grant-KG) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรใหก้บั SFO ก่อนวนัปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2021/22 หรอืไม ่
เกนิวนัที ่15 สงิหาคม 2022 แลว้แต่อนัไหนมาก่อน 
มเิช่นนัน้จะไม่ไดร้บัการเบกิจ่ายสําหรบัโครงการ Grant-KG 
แมว้่าผูส้มคัรจะผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการชว่ยเหลอืดา้น
ตาํราเรยีน (TA) 

ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรใหก้บั SFO ในวนัทีห่รอืกอ่นวนัที ่31 ตุลาคม 2021 มเิช่นนัน้ 
จะไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นตาํราเรยีนแมว้่าจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายได้
ของครวัเรอืน และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการก็ตาม 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่เ
ดนิทางสาํหรบันกัเรยีน 

(STS) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่1 พฤศจกิายน 2021 
และผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 
การจ่ายเงินช่วยเหลอืค่าเดนิทางสําหรบันกัเรยีน (ถา้ใชไ้ด)้ 
ใหก้บันกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการทีผ่่านการคดัเลอืกอาจมผีลบงัคบัใช ้
ต ัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัใบสมคัรหรอืวนัทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนของนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(หรอืวนัสิน้สุดโครงการ CSSA สําหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัเงินชว่ยเหลอืในโครงการ CSSA 
มาก่อนหน้านี)้ ท ัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาพการณข์องแต่ละกรณี 

โครงการเงินชว่ยเหลอืคา่
อนิเทอรเ์น็ต (SIA) 

สําหรบัผูส้มคัรทีส่่งใบสมคัรในวนัทีห่รอืหลงัวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2022 (เชน่ 
ในครึง่หลงัของปีการศกึษา 2021/22) อาจมกีารจ่ายเงินช่วยเหลอืโครงการ SIA 
บางส่วนใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืก 
โดยทีผู่ส้มคัรจะตอ้งผ่านเกณฑก์ารประมาณการรายไดข้องครวัเรอืน 
และมคีุณสมบตัผ่ิานเกณฑก์ารเขา้รว่มโครงการ 

(iv) SFO จะดําเนินการแจง้การไดร้บัใบสมคัรใหท้ราบทางขอ้ความ SMS ทีส่่งไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืฮ่องกงของผูส้มคัร 
หรอืออกหนังสอืแจง้ (สําหรบัผูส้มคัรทีไ่ม่สามารถใหห้มายเลขโทรศพัทฮ่์องกงได)้ หากผูส้มคัรไม่ไดร้บัการแจง้เตอืนใด  ๆ
เกีย่วกบัการไดร้บัใบสมคัรทางขอ้ความ SMS หรอืหนังสอืแจง้จากทาง SFO ภายใน 20 วนัทําการ หลงัจากสง่ใบสมคัร 
กรณุาตดิตอ่สอบถามทีส่ายดว่นของ SFO (2802 2345) เพือ่ตรวจสอบว่า SFO ไดร้บัใบสมคัรของท่านแลว้หรอืไม่ 
เพือ่หลกีเลีย่งการล่าชา้ในการสมคัร อนัเน่ืองจากการสง่มอบทีไ่ม่ถกูตอ้ง/ไม่สาํเรจ็ 

(v) หากมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัเกีย่วกบัรายละเอยีดครอบครวัของผูส้มคัร (เชน่ องคป์ระกอบของครอบครวั 
และฐานะทางการเงนิ เป็นตน้) หลงัจากระยะเวลาประเมนิ (ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2020 ถงึ 31 มนีาคม 2021) 
ผูส้มคัรสามารถแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มยืน่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งได ้SFO 
จะพจิารณาแตล่ะกรณีของแตล่ะบุคคล  

การประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

(i) SFO จะใชก้ารคํานวณ“รายไดค้รอบครวัทีป่รบัแลว้“ (AFI) ในการประมาณการรายไดข้องครวัเรอืนเพือ่ทําการประเมนิ 
สทิธิข์องครอบครวัทีจ่ะรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบันักเรยีนและระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีจ่ะไดร้บัดงัสูตรต่อไปนี ้

AFI = รายไดท้ ัง้หมดตอ่ปีของครวัเรอืน 
จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน + (1) 
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(ii) รายไดท้ัง้หมดตอ่ปีของครวัเรอืน ประกอบดว้ยรายไดต้อ่ปีของผูส้มคัรและคูส่มรสและ  30% 
ของรายไดต้อ่ปีของบุตรทีย่งัไม่ไดส้มรสซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั (ถา้ม)ี และ เงนิอุดหนุนจากญาติ / เพือ่น (ถา้ม)ี 

(iii) โดยทัว่ไป สมาชกิในครวัเรอืนหมายถงึผูส้มคัร คูส่มรสของผูส้มคัร บุตรทีย่งัไม่ไดส้มรสซึง่อาศยัอยู่กบัครอบครวั 
และบดิามารดาทีไ่ดร้บัการดแูลจากผูส้มคัร หรอืคู่สมรสของผูส้มคัร 

(iv) สําหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ 2 ถงึ 3 คน “+ (1)” เลข 1 ของตวัหารในสูตร AFI จะเพิม่ขึน้เป็นเลข 2  

(v) มาตรฐานการใหส้ทิธิจ์าก  AFI สําหรบัระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืระดบัต่างๆ ในปีการศกึษา 2021/22 
ระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง โปรดจาํไวว้า่ค่า AFI ไม่ใชร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของครวัเรอืน 

*  AFI สาํหรบัครอบครวัทีม่สีมาชกิ 3 คน และ 4 คนไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนในปีการศกึษา 2021/22 
เป็นเงนิจาํนวน $50,071 และ $46,066 ตามลาํดบั สําหรบัครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ 2 คน 
และครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีม่สีมาชกิ 3 คน จะไดร้บัพจิารณาเป็นครอบครวัทีม่สีมาชกิ 3 คน และครอบครวัทีม่สีมาชกิ 4 
คนตามลําดบั ในการกาํหนด AFI เงนิชว่ยเหลอืเต็มจาํนวนและการคํานวณ AFI 

# สาํหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืสาํหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ที ่3/4 
ของเงนิชว่ยเหลอื (75%) ถา้ AFI อยู่ระหว่าง $41,361 และ $50,664 
และระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืจะอยู่ทีค่ร ึง่หน่ึงของเงนิชว่ยเหลอื (50%) ถา้ AFI อยู่ระหว่าง $50,665 และ $79,976 

 การจา่ยเงินชว่ยเหลอื    
 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา SFO 

จะออกเงนิชว่ยเหลอืโดยวธิกีารจา่ยอตัโนมตัใิหแ้กผู่ส้มคัรทีม่สีทิธิ ์(หมายเหตุ: 
โดยปกตจิาํนวนเงนิชว่ยเหลอืช ัว่คราวจากโครงการ TA และโครงการ SIA 
จะจา่ยใหก้บัผูส้มคัรทีม่สีทิธินั์บตัง้แต่ปลายเดอืนกรกฎาคม/สงิหาคม ในขณะที ่STS จะจา่ยในเดอืนตุลาคมเป็นตน้ไป ทัง้นี ้
ผูส้มคัรรายใหม่จะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในเดอืนหรอืหลงัเดอืนตลุาคม) 

 สําหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบันักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 
การคลงัจะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืทีผ่่านการอนุมตัแิลว้ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาล/ศนูยด์ูแลเด็กเล็กทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ภายในประมาณ 
10 วนัทําการ นับแต่วนัทีอ่อกหนังสอืแจง้ผลพรอ้มกบัจาํนวนเงนิชว่ยเหลอื 
จากน้ันทางโรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์แูลเด็กเล็กจะไดจ้ดัสรรการจา่ยชาํระใหก้บัผูส้มคัรตอ่ไป (หมายเหต:ุ SFO 
จะจา่ยเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกผ่านทางโรงเรยีนตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
และทุนชว่ยเหลอืค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการศกึษาสําหรบันักเรยีนอนุบาลจะจา่ยผ่านระบบจา่ยอตัโนมตัไิปยงับญัชธีนาคารของผูส้
มคัรทีม่สีทิธิ ์นับตัง้แตส่ิน้เดอืนกนัยายน 2020) 

ตดิตอ่สอบถาม   

 ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิและขัน้ตอนการสมคัร โทร. สายด่วน 24 ชัว่โมงที ่2802 
2345 หากผูส้มคัรตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัการสมคัรเป็นภาษาอืน่ทีน่อกเหนือไปจากภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
สามารถสอบถามได ้8 ภาษา (ไดแ้ก ่ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี ภาษาฮนิด ีภาษาเนปาล ภาษาปันจาบ ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย 
ภาษาอูรดู และภาษาเวยีดนาม) โทรหาสายด่วน กรณุาเลอืก “ภาษาอืน่” โดยกด ‘4’ หลงัเสยีงสญัญาณ  
นอกจากนี ้ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง SFO สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) 

 ผูส้มคัรสามารถตดิต่อศูนยใ์หบ้รกิารชนกลุ่มนอ้ยทีอ่าศยัอยูใ่นฮ่องกง (CHEER) ไดท้างโทรศพัท ์
หากจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารแปลและล่ามภาษาองักฤษและภาษาอืน่  ๆอกี 8 ภาษา ทัง้นี ้หมายเลขสายด่วนของ CHEER 
แสดงไวด้งัต่อไปนี ้- 
ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยี (3755 6811) ภาษาฮนิด ี(3755 6877) ภาษาเนปาล (3755 6822) ภาษาปัญจาบ (3755 6844) 
ภาษาตากาล็อก (3755 6855) ภาษาไทย (3755 6866) ภาษาอูรดู (3755 6833) และภาษาเวยีดนาม (3755 6888) 
นอกจากนี ้ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง CHEER สําหรบัรายละเอยีดการใหบ้รกิารต่างๆ ไดท้ี ่
(http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 

ปีการศกึษา 2021/22 - 
AFI (HK$) 

ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

0 – 41,360 ทัง้หมด/เงนิชว่ยเหลอืเต็มจํานวน (100%) * 
ครึง่หน่ึง / 1/2 ของเงนิชว่ยเหลอื (50%) 

> 79,976 
ไม่มสีทิธิ ์

(การสมคัรไม่สําเรจ็) 

41,361 – 79,976#


