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ایک ایسا خاندانی درخواست فارم ہے جو ابتدائی اور ثانوی اسکول  "مالیاتی معاونت اسکیمز علمدرخواست فارم برائے طالب انہگھر"
(ز) یا چائلڈ کیئر سینڻر(ز) میں شریک طلباء اور خاندانوں کو طالب علم مالیاتی معاونت کے لیے درخواست دینے کنڈر گارڻن(اسکولوں) یا 

 ہے۔ میں سہولت فراہم کرتا

 معیار اہلیت 

(i)  درخواست گزار الزماً وسائل ڻیسٹ پاس کرے اور درخواست گزار طالب علم کے والدین یا سرپرست (جیسا کہ نابالغ افراد
تحت تسلیم شده) میں سے ہو۔ بصورت دیگر، درخواست دہندگان الزماً ثبوت کے  کے 13کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ 

 ساتھ تفصیل سے وضاحت بھی کرے کہ اس کی تعمیل درخواست فارم میں کیوں نہیں کی جا سکتی؛
(ii)  طلباء درخواست گزار الزماً ہانگ کانگ کے غیر شادی شده رہائشی ہوں، درخواست دہندگان کے خاندان کے ساتھ رہائش

درست  لیےپذیر ہوں، وه ہانگ کانگ میں قیام کے حق، زمین کے حق کے حامل ہوں، یا قیام کی بغیر کسی شرط رہنے کے 
کے  یزانامے، صرف طالب علم وا، دو طرفہ اخراج کے اجازت اجازت رکھتے ہوں (قیام کی حد کے عالوه)۔ وزیڻر ویز

 لیےکے  معاونت یاتیمال یطلباء ک یں،رکھنے والوں پر انحصار کرتے ہ یزاو یڻروز /یزاجو طالب علم و یاحامل طلباء 
 درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں؛

(iii) ) کنڈر گارڻن میںK1  سےK3 الزمی لیے) میں نرسری، لوئر اور اپر کالس میں شرکت کرنے والے طالب علموں کے ،
 –ہے کہ وه 

 31  کو یا اس سے قبل پیدا ہوئے ہوں)؛  2018 دسمبر 31ماه کی عمر کے ہوں (یعنی کہ  8سال  2کو کم از کم  2021اگست
 اور

 ایجوکیشن بیورو )EDBکے ساتھ رجسڻرڈ شده کنڈر گارڻن میں نرسری ( )K1(لوئر ، )K2 ،(اور اپر )K3(  کالسز میں
شرکت کر رہے ہوں۔ کنڈر گارڻن کو مفت معیاری کنڈر گارڻن تعلیمی اسکیم کے تحت مقامی نصاب کی پیشکش کرنے واال 

 ۔چاہیےایک غیر منافع بخش کنڈر گارڻن ہونا 
(iv)  سال) اور چائلڈ کیئر سینڻرز (گروپ عمر  2-0جو چائلڈ کیئر سینڻرز (گروپ عمر  لیےطالب علم درخواست دہندگان کے

 –سال) میں شرکت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے 2-3
  محکمہ سماجی بہبود(SWD)  میں ڈے کریش،  چائلڈ کیئر سینڻرزمع (کنڈر گارڻن  چائلڈ کیئر سینڻرزکے ساتھ رجسڻرڈ شده

 کر رہے ہوں؛ اور صلحاڈے نرسریوں یا متعلقہ عمر کے گروپ) میں پورے دن کی دیکھ بھال کی خدمات 
  ڻیسٹ پاس کیا ہو؛ اور "سماجی ضروریات"کے اندر  اسی تشخیصی مدت وسائل 

(v)  طلباء جن اسکولوں میں شرکت کر رہے ہیں، وه اس زمره سے متعلق ہوں جس کے بارے میں مندرجہ ذیل اسکیموں میں
 بیان کیا گیا ہے:

 مالی معاونت کی اسکیمیں  
  کنڈر گارڻن اور چائلڈ کیئر سینڻر فیس کی رعائتی(KCFR)  گارڻن ضروت مند خاندانوں کو ان کے مفت معیاری اسکیم

دن بچے کی نگہداشت کی خدمات حاصل کرنے والے مقامی غیر  -میں پورے چائلڈ کیئر سینڻرزکے تحت یا  یماسک یمیتعل
رعایت کی شکل  لیےنرسری، لوئر اور اپر کالسز میں شرکت کرنے والے بچوں کے کے  اسکولنفع بخش کنڈر گارڻن 

 میں مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔

  گرانٹ  لیےکنڈر گارڻن طلباء کے لیے اسکول سے متعلق اخراجات کے(Grant-KG)  ضرورت مند کنڈر گارڻن کے
طلباء کو ایک اضافی گرانٹ فراہم کرتی ہے جو وسائل کا ڻیسٹ پاس کرسکتے ہیں اور اسکول سے متعلق اخراجات کی 

کے تحت طالب علم کی کنڈر گارڻن کی تعلیم کے سبب واقع  یماسک یمیکنڈر گارڻن تعلواپس ادائیگی کرنے جو نئی معیاری 
 پورا اتر سکتے ہیں۔پر ہلیت کے معیار اسکیم کے تحت ا KCFRہیں، 

 ) اسکول ڻیکسٹ بک معاونتTA( ضروری نصابی کتابوں اور متفرق اسکول کے اخراجات کا احاطہ کرنے کے  اسکیم
براه راست سبسڈی اسکیم کے تحت سرکاری، ایڈ دئے جانے والے، فی فرد گرانٹ اسکولزاور مقامی اسکولز میں  لیے

 ضروت مند طالب علموں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 6ثانوی  /3سے سینئر سیکنڈری  1پرائمری 
  طالب علم سفر سبسڈی(STS) سکیم رسمی پرائمری یا ثانوی تعلیم حاصل کرنے والے یا ایک قابل قبول ادارے میں ا

پہلے درجے کی سطح پر ایک کل وقتی ڈے کورس میں شرکت کرنے والے ضرورت مند طلبہ کو سفری سبسڈی فراہم 
رانسپورٹ پر پبلک ڻ لیےمنٹ سے زیاده کے فاصلے پر رہتے ہیں اور انہیں اسکول کے  10کرتی ہے، جو اسکول سے 

 سفر کرنا پڑتا ہے۔
  سبسڈی  لیےانڻر نیٹ رسائی چارجز کے(SIA)  ای لرننگ کے  لیےضروت مند خاندانوں کو ان کے بچوں کے اسکیم

سبسڈی فراہم کرتی ہے جس کے بچے  لیےکے اخراجات پورا کرنے کے  چارجز گھر پر انڻر نیٹ تک رسائی لیے
سے  2016جسے  (DYJ)پرائمری یا ثانوی سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے کل وقتی طالب علم ہوں یا ڈپلومہ یہ جن 

کر  (VTC)کے طور پر جانا جاتا تھا) پروگراموں کا مساویانہ ووکیشنل ڻریننگ کے کورسز  (YJD)پہلے یہ جن ڈپلومہ 
ر، براڈ بینڈ انڻرنیٹ سروس پر چارجز یا فکسڈ یا موبائل ڻیلی کمیونیکیشن سروسز کے آپریڻرز (مثال کے طور پرہے ہوں

اہل خاندانوں میں بچوں کی تعداد سے سبسڈی گھرانے کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔کارڈز)۔  SIMکی طرف سے فراہم کرده 
 قطع نظر، گھریلو بنیاد پر ایک یکساں شرح نقد گرانٹ وصول کریں گے

 

 درخواست کا طریقہ ہائے کار
تو، گھریلو درخواست پر  چاہتے ہیں دینادرخواست  لیےطالب علم مالی مدد کے  لیےکے  22/2021 لیمی سالتعاگر خاندان 

کو مکمل کریں اور تمام ضروری ) SFO 106Bیا  SFO 7Bفارم ( درخواستمبنی بر کاغذ رہنمائی کے نوڻس کے مطابق 
یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل  و یا بذریعہ ڈاک واپس کریںک SFOدستاویزات کے ہمراه مکمل درخواست فارم براه راست 

۔ ایک ہی درخواست گزار کی کثیر درخواستوں چاہیےایک درخواست پیش کرنا ِصرف ۔ ہر خاندان کو کریں اور داخل کروائیں
 کر دیا جائے گا۔ درخواست کے طریقہ کار کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کو نظر انداز

(i) درخواستوں پر قابل اطالق لیےپرائمری اور سیکنڈری طلباء کی مالی معاونت کے 

 طریقہ ہائے کار وقت
میں یا  2021مئی 

اس کے اختتام سے 
 قبل

 پر کاغذ کرتے ہوئے اِستعمالہے کہ وه مہیا کرده لفافہ  کیا جاتا مطالبہدرخواست دہندگان سے 
پُر شده ضمنی فارم (اگر قابل اطالق ہو) اور تمام متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے  مبنی

یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل کریں  کروائیںکو پُر شده فارم جمع  SFOساتھ بذریعہ ڈاک 
 اور داخل کروائیں۔

 میں اسکول ڻیکسٹ بک معاونت دی گئی ہے 21/2020جنہیں لیےان درخواست دہندگان کے 

اگست  /جوالئی
 کا اختتام 2021

تک یا اس سے قبل درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، انہوں نے  2021مئی  31اگرامیدواران 
متعلقہ دستاویزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں، اہلیت کے معیار پر پورا 

اگست  /اختتام جوالئی SFOاترے ہیں اور وسائل امتحان میں کامیابی حاصل کرلی ہے تو 
معاونت اور  لباء کوعبوری اسکول ڻیکسٹ بککے ذریعے اہل ط خود کار ادائیگیمیں  2021

تقریباً اگست  SFOجاری کرے گا۔  یسبسڈ یےچارجز کے ل یرسائ یٹانڻر ن اہل خاندانوں کو
بھی جاری کرے گا۔ وسائل ڻیسٹ میں ناکام  "*کی اطالعنتیجے "میں امیدواران کو  2021

کی جانب سے مقرره مدت تک درکار اضافی معلومات کی فراہمی میں  SFOرہنے والے، 
ناکام رہنے والے یا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے والے خاندانوں کو "نا اہلیت کا 

 نوڻیفیکیشن" جاری کیا جائے گا؛
سے  2021اکتوبر 

 شروع
 لیےسبسڈیز کی رقم جس کے  SFOدیا گیا تھا،  TAجنہیں عبوری  لیےان طلباء کے 

 لیےدرخواست گزار اہل ہیں کا دوباره تخمینہ اور تعین کرے گی اور درخواست دہندگان کے 
باقی سبسڈی کی رقم جاری کرے گی یا درخواست دہندگان سے زائد ادائیگی کی وصولی کرے 

ً اکتوبر  لیےگی، جب بھی نئے تعلیمی سال کے   2021ڻیکسٹ بک گرانٹ کی شرح (تقریبا
کے ڈیڻا بیس کے ساتھ  EDBسے شروع  2021میں) دستیاب ہوں گے اور جب اکتوبر 

 درخواست گزار طلباء کی اسکول کی معلومات کی تصدیق ہو چکی ہو۔
 22/2021 میں اسکول ڻیکسٹ بک معاونت نہیں دی گئی یا جن کے بچے 21/2020جنہیں  لیےان درخواست دہندگان کے 

 میں شریک ہیں۔ P1میں 
2021 اگست تک یا اس سے قبل درخواستیں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے  2021مئی  31اگر  

اگست  SFOتمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو 
طالب علم کی بنیاد پر اہلیت  ،*"کی اطالعنتیجے "لیےسے اہل درخواست دہندگان کے  2021

کا  درخواست پر رہنما نوڻس" لیے"مالی معاونت کے منصوبوں کے  ) اورECکے سرڻیفکیٹ (
کی جانب سے مقرره مدت تک  SFOوسائل ڻیسٹ میں ناکام رہنے والے، اجراء کرے گا۔ 

درکار اضافی معلومات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے یا اپنی درخواستوں سے دستبردار 
 جاری کیا جائے گا؛ ن"ا اہلیت کا نوڻیفیکیش"نہونے والے خاندانوں کو 

 
2021 ستمبر  

ECs  ذاتی معلومات اور منتخب اسکیم (وں)  لیےوصول کرنے والے درخواست دہندگان کے
درخواست دہنده کو پر پہلے سے مطبوعہ ہیں۔ ECsکی توثیق احتیاط سے کرنا الزمی ہوگا، 

اسکول کے آغاز کی تاریخ کے بعد اندرون ایک ہفتہ جس میں بچے  لیےپراسیسنگ کے 
تاریخ کے جاری کرنے کی  ECsکو واپس کرنا ہے یا  ECsشرکت کر رہے ہوں، مکمل شده 

سے دو ہفتوں کے اندر (جو بھی بعد میں ہو)۔ اسکول طالب علم درخواست گزار کی حیثیت اور 
عام طور پر، کو بھجوائے گا۔ SFOکو  ECsحاضری کی تصدیق کریں اور اس کے بعد 

SFO داخل شده  یکے بعد کس یختار یحتمECs کرے گا۔ یںکو قبول نہ 

(Urdu) 

 گھرانہ درخواست برائے
 طالب علم مالیاتی معاونت اسکیمز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبہ مالیات آفس
 کام کرنے واال خاندان اور طلبہ کی مالی معاونت ایجنسی
  

(Urdu) 

 گھرانہ درخواست برائے
 طالب علم مالیاتی معاونت اسکیمز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبہ مالیات آفس
 کام کرنے واال خاندان اور طلبہ کی مالی معاونت ایجنسی
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ایک ایسا خاندانی درخواست فارم ہے جو ابتدائی اور ثانوی اسکول  "مالیاتی معاونت اسکیمز علمدرخواست فارم برائے طالب انہگھر"
(ز) یا چائلڈ کیئر سینڻر(ز) میں شریک طلباء اور خاندانوں کو طالب علم مالیاتی معاونت کے لیے درخواست دینے کنڈر گارڻن(اسکولوں) یا 

 ہے۔ میں سہولت فراہم کرتا

 معیار اہلیت 

(i)  درخواست گزار الزماً وسائل ڻیسٹ پاس کرے اور درخواست گزار طالب علم کے والدین یا سرپرست (جیسا کہ نابالغ افراد
تحت تسلیم شده) میں سے ہو۔ بصورت دیگر، درخواست دہندگان الزماً ثبوت کے  کے 13کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ 

 ساتھ تفصیل سے وضاحت بھی کرے کہ اس کی تعمیل درخواست فارم میں کیوں نہیں کی جا سکتی؛
(ii)  طلباء درخواست گزار الزماً ہانگ کانگ کے غیر شادی شده رہائشی ہوں، درخواست دہندگان کے خاندان کے ساتھ رہائش

درست  لیےپذیر ہوں، وه ہانگ کانگ میں قیام کے حق، زمین کے حق کے حامل ہوں، یا قیام کی بغیر کسی شرط رہنے کے 
کے  یزانامے، صرف طالب علم وا، دو طرفہ اخراج کے اجازت اجازت رکھتے ہوں (قیام کی حد کے عالوه)۔ وزیڻر ویز

 لیےکے  معاونت یاتیمال یطلباء ک یں،رکھنے والوں پر انحصار کرتے ہ یزاو یڻروز /یزاجو طالب علم و یاحامل طلباء 
 درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں؛

(iii) ) کنڈر گارڻن میںK1  سےK3 الزمی لیے) میں نرسری، لوئر اور اپر کالس میں شرکت کرنے والے طالب علموں کے ،
 –ہے کہ وه 

 31  کو یا اس سے قبل پیدا ہوئے ہوں)؛  2018 دسمبر 31ماه کی عمر کے ہوں (یعنی کہ  8سال  2کو کم از کم  2021اگست
 اور

 ایجوکیشن بیورو )EDBکے ساتھ رجسڻرڈ شده کنڈر گارڻن میں نرسری ( )K1(لوئر ، )K2 ،(اور اپر )K3(  کالسز میں
شرکت کر رہے ہوں۔ کنڈر گارڻن کو مفت معیاری کنڈر گارڻن تعلیمی اسکیم کے تحت مقامی نصاب کی پیشکش کرنے واال 

 ۔چاہیےایک غیر منافع بخش کنڈر گارڻن ہونا 
(iv)  سال) اور چائلڈ کیئر سینڻرز (گروپ عمر  2-0جو چائلڈ کیئر سینڻرز (گروپ عمر  لیےطالب علم درخواست دہندگان کے

 –سال) میں شرکت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے 2-3
  محکمہ سماجی بہبود(SWD)  میں ڈے کریش،  چائلڈ کیئر سینڻرزمع (کنڈر گارڻن  چائلڈ کیئر سینڻرزکے ساتھ رجسڻرڈ شده

 کر رہے ہوں؛ اور صلحاڈے نرسریوں یا متعلقہ عمر کے گروپ) میں پورے دن کی دیکھ بھال کی خدمات 
  ڻیسٹ پاس کیا ہو؛ اور "سماجی ضروریات"کے اندر  اسی تشخیصی مدت وسائل 

(v)  طلباء جن اسکولوں میں شرکت کر رہے ہیں، وه اس زمره سے متعلق ہوں جس کے بارے میں مندرجہ ذیل اسکیموں میں
 بیان کیا گیا ہے:

 مالی معاونت کی اسکیمیں  
  کنڈر گارڻن اور چائلڈ کیئر سینڻر فیس کی رعائتی(KCFR)  گارڻن ضروت مند خاندانوں کو ان کے مفت معیاری اسکیم

دن بچے کی نگہداشت کی خدمات حاصل کرنے والے مقامی غیر  -میں پورے چائلڈ کیئر سینڻرزکے تحت یا  یماسک یمیتعل
رعایت کی شکل  لیےنرسری، لوئر اور اپر کالسز میں شرکت کرنے والے بچوں کے کے  اسکولنفع بخش کنڈر گارڻن 

 میں مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔

  گرانٹ  لیےکنڈر گارڻن طلباء کے لیے اسکول سے متعلق اخراجات کے(Grant-KG)  ضرورت مند کنڈر گارڻن کے
طلباء کو ایک اضافی گرانٹ فراہم کرتی ہے جو وسائل کا ڻیسٹ پاس کرسکتے ہیں اور اسکول سے متعلق اخراجات کی 

کے تحت طالب علم کی کنڈر گارڻن کی تعلیم کے سبب واقع  یماسک یمیکنڈر گارڻن تعلواپس ادائیگی کرنے جو نئی معیاری 
 پورا اتر سکتے ہیں۔پر ہلیت کے معیار اسکیم کے تحت ا KCFRہیں، 

 ) اسکول ڻیکسٹ بک معاونتTA( ضروری نصابی کتابوں اور متفرق اسکول کے اخراجات کا احاطہ کرنے کے  اسکیم
براه راست سبسڈی اسکیم کے تحت سرکاری، ایڈ دئے جانے والے، فی فرد گرانٹ اسکولزاور مقامی اسکولز میں  لیے

 ضروت مند طالب علموں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 6ثانوی  /3سے سینئر سیکنڈری  1پرائمری 
  طالب علم سفر سبسڈی(STS) سکیم رسمی پرائمری یا ثانوی تعلیم حاصل کرنے والے یا ایک قابل قبول ادارے میں ا

پہلے درجے کی سطح پر ایک کل وقتی ڈے کورس میں شرکت کرنے والے ضرورت مند طلبہ کو سفری سبسڈی فراہم 
رانسپورٹ پر پبلک ڻ لیےمنٹ سے زیاده کے فاصلے پر رہتے ہیں اور انہیں اسکول کے  10کرتی ہے، جو اسکول سے 

 سفر کرنا پڑتا ہے۔
  سبسڈی  لیےانڻر نیٹ رسائی چارجز کے(SIA)  ای لرننگ کے  لیےضروت مند خاندانوں کو ان کے بچوں کے اسکیم

سبسڈی فراہم کرتی ہے جس کے بچے  لیےکے اخراجات پورا کرنے کے  چارجز گھر پر انڻر نیٹ تک رسائی لیے
سے  2016جسے  (DYJ)پرائمری یا ثانوی سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے کل وقتی طالب علم ہوں یا ڈپلومہ یہ جن 

کر  (VTC)کے طور پر جانا جاتا تھا) پروگراموں کا مساویانہ ووکیشنل ڻریننگ کے کورسز  (YJD)پہلے یہ جن ڈپلومہ 
ر، براڈ بینڈ انڻرنیٹ سروس پر چارجز یا فکسڈ یا موبائل ڻیلی کمیونیکیشن سروسز کے آپریڻرز (مثال کے طور پرہے ہوں

اہل خاندانوں میں بچوں کی تعداد سے سبسڈی گھرانے کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔کارڈز)۔  SIMکی طرف سے فراہم کرده 
 قطع نظر، گھریلو بنیاد پر ایک یکساں شرح نقد گرانٹ وصول کریں گے

 

 درخواست کا طریقہ ہائے کار
تو، گھریلو درخواست پر  چاہتے ہیں دینادرخواست  لیےطالب علم مالی مدد کے  لیےکے  22/2021 لیمی سالتعاگر خاندان 

کو مکمل کریں اور تمام ضروری ) SFO 106Bیا  SFO 7Bفارم ( درخواستمبنی بر کاغذ رہنمائی کے نوڻس کے مطابق 
یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل  و یا بذریعہ ڈاک واپس کریںک SFOدستاویزات کے ہمراه مکمل درخواست فارم براه راست 

۔ ایک ہی درخواست گزار کی کثیر درخواستوں چاہیےایک درخواست پیش کرنا ِصرف ۔ ہر خاندان کو کریں اور داخل کروائیں
 کر دیا جائے گا۔ درخواست کے طریقہ کار کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کو نظر انداز

(i) درخواستوں پر قابل اطالق لیےپرائمری اور سیکنڈری طلباء کی مالی معاونت کے 

 طریقہ ہائے کار وقت
میں یا  2021مئی 

اس کے اختتام سے 
 قبل

 پر کاغذ کرتے ہوئے اِستعمالہے کہ وه مہیا کرده لفافہ  کیا جاتا مطالبہدرخواست دہندگان سے 
پُر شده ضمنی فارم (اگر قابل اطالق ہو) اور تمام متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے  مبنی

یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل کریں  کروائیںکو پُر شده فارم جمع  SFOساتھ بذریعہ ڈاک 
 اور داخل کروائیں۔

 میں اسکول ڻیکسٹ بک معاونت دی گئی ہے 21/2020جنہیں لیےان درخواست دہندگان کے 

اگست  /جوالئی
 کا اختتام 2021

تک یا اس سے قبل درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، انہوں نے  2021مئی  31اگرامیدواران 
متعلقہ دستاویزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں، اہلیت کے معیار پر پورا 

اگست  /اختتام جوالئی SFOاترے ہیں اور وسائل امتحان میں کامیابی حاصل کرلی ہے تو 
معاونت اور  لباء کوعبوری اسکول ڻیکسٹ بککے ذریعے اہل ط خود کار ادائیگیمیں  2021

تقریباً اگست  SFOجاری کرے گا۔  یسبسڈ یےچارجز کے ل یرسائ یٹانڻر ن اہل خاندانوں کو
بھی جاری کرے گا۔ وسائل ڻیسٹ میں ناکام  "*کی اطالعنتیجے "میں امیدواران کو  2021

کی جانب سے مقرره مدت تک درکار اضافی معلومات کی فراہمی میں  SFOرہنے والے، 
ناکام رہنے والے یا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے والے خاندانوں کو "نا اہلیت کا 

 نوڻیفیکیشن" جاری کیا جائے گا؛
سے  2021اکتوبر 

 شروع
 لیےسبسڈیز کی رقم جس کے  SFOدیا گیا تھا،  TAجنہیں عبوری  لیےان طلباء کے 

 لیےدرخواست گزار اہل ہیں کا دوباره تخمینہ اور تعین کرے گی اور درخواست دہندگان کے 
باقی سبسڈی کی رقم جاری کرے گی یا درخواست دہندگان سے زائد ادائیگی کی وصولی کرے 

ً اکتوبر  لیےگی، جب بھی نئے تعلیمی سال کے   2021ڻیکسٹ بک گرانٹ کی شرح (تقریبا
کے ڈیڻا بیس کے ساتھ  EDBسے شروع  2021میں) دستیاب ہوں گے اور جب اکتوبر 

 درخواست گزار طلباء کی اسکول کی معلومات کی تصدیق ہو چکی ہو۔
 22/2021 میں اسکول ڻیکسٹ بک معاونت نہیں دی گئی یا جن کے بچے 21/2020جنہیں  لیےان درخواست دہندگان کے 

 میں شریک ہیں۔ P1میں 
2021 اگست تک یا اس سے قبل درخواستیں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے  2021مئی  31اگر  

اگست  SFOتمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو 
طالب علم کی بنیاد پر اہلیت  ،*"کی اطالعنتیجے "لیےسے اہل درخواست دہندگان کے  2021

کا  درخواست پر رہنما نوڻس" لیے"مالی معاونت کے منصوبوں کے  ) اورECکے سرڻیفکیٹ (
کی جانب سے مقرره مدت تک  SFOوسائل ڻیسٹ میں ناکام رہنے والے، اجراء کرے گا۔ 

درکار اضافی معلومات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے یا اپنی درخواستوں سے دستبردار 
 جاری کیا جائے گا؛ ن"ا اہلیت کا نوڻیفیکیش"نہونے والے خاندانوں کو 

 
2021 ستمبر  

ECs  ذاتی معلومات اور منتخب اسکیم (وں)  لیےوصول کرنے والے درخواست دہندگان کے
درخواست دہنده کو پر پہلے سے مطبوعہ ہیں۔ ECsکی توثیق احتیاط سے کرنا الزمی ہوگا، 

اسکول کے آغاز کی تاریخ کے بعد اندرون ایک ہفتہ جس میں بچے  لیےپراسیسنگ کے 
تاریخ کے جاری کرنے کی  ECsکو واپس کرنا ہے یا  ECsشرکت کر رہے ہوں، مکمل شده 

سے دو ہفتوں کے اندر (جو بھی بعد میں ہو)۔ اسکول طالب علم درخواست گزار کی حیثیت اور 
عام طور پر، کو بھجوائے گا۔ SFOکو  ECsحاضری کی تصدیق کریں اور اس کے بعد 

SFO داخل شده  یکے بعد کس یختار یحتمECs کرے گا۔ یںکو قبول نہ 

(Urdu) 

 گھرانہ درخواست برائے
 طالب علم مالیاتی معاونت اسکیمز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبہ مالیات آفس
 کام کرنے واال خاندان اور طلبہ کی مالی معاونت ایجنسی
  

(Urdu) 

 گھرانہ درخواست برائے
 طالب علم مالیاتی معاونت اسکیمز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبہ مالیات آفس
 کام کرنے واال خاندان اور طلبہ کی مالی معاونت ایجنسی
  



(Urdu)

2021/2022
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ایک ایسا خاندانی درخواست فارم ہے جو ابتدائی اور ثانوی اسکول  "مالیاتی معاونت اسکیمز علمدرخواست فارم برائے طالب انہگھر"
(ز) یا چائلڈ کیئر سینڻر(ز) میں شریک طلباء اور خاندانوں کو طالب علم مالیاتی معاونت کے لیے درخواست دینے کنڈر گارڻن(اسکولوں) یا 

 ہے۔ میں سہولت فراہم کرتا

 معیار اہلیت 

(i)  درخواست گزار الزماً وسائل ڻیسٹ پاس کرے اور درخواست گزار طالب علم کے والدین یا سرپرست (جیسا کہ نابالغ افراد
تحت تسلیم شده) میں سے ہو۔ بصورت دیگر، درخواست دہندگان الزماً ثبوت کے  کے 13کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ 

 ساتھ تفصیل سے وضاحت بھی کرے کہ اس کی تعمیل درخواست فارم میں کیوں نہیں کی جا سکتی؛
(ii)  طلباء درخواست گزار الزماً ہانگ کانگ کے غیر شادی شده رہائشی ہوں، درخواست دہندگان کے خاندان کے ساتھ رہائش

درست  لیےپذیر ہوں، وه ہانگ کانگ میں قیام کے حق، زمین کے حق کے حامل ہوں، یا قیام کی بغیر کسی شرط رہنے کے 
کے  یزانامے، صرف طالب علم وا، دو طرفہ اخراج کے اجازت اجازت رکھتے ہوں (قیام کی حد کے عالوه)۔ وزیڻر ویز

 لیےکے  معاونت یاتیمال یطلباء ک یں،رکھنے والوں پر انحصار کرتے ہ یزاو یڻروز /یزاجو طالب علم و یاحامل طلباء 
 درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں؛

(iii) ) کنڈر گارڻن میںK1  سےK3 الزمی لیے) میں نرسری، لوئر اور اپر کالس میں شرکت کرنے والے طالب علموں کے ،
 –ہے کہ وه 

 31  کو یا اس سے قبل پیدا ہوئے ہوں)؛  2018 دسمبر 31ماه کی عمر کے ہوں (یعنی کہ  8سال  2کو کم از کم  2021اگست
 اور

 ایجوکیشن بیورو )EDBکے ساتھ رجسڻرڈ شده کنڈر گارڻن میں نرسری ( )K1(لوئر ، )K2 ،(اور اپر )K3(  کالسز میں
شرکت کر رہے ہوں۔ کنڈر گارڻن کو مفت معیاری کنڈر گارڻن تعلیمی اسکیم کے تحت مقامی نصاب کی پیشکش کرنے واال 

 ۔چاہیےایک غیر منافع بخش کنڈر گارڻن ہونا 
(iv)  سال) اور چائلڈ کیئر سینڻرز (گروپ عمر  2-0جو چائلڈ کیئر سینڻرز (گروپ عمر  لیےطالب علم درخواست دہندگان کے

 –سال) میں شرکت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے 2-3
  محکمہ سماجی بہبود(SWD)  میں ڈے کریش،  چائلڈ کیئر سینڻرزمع (کنڈر گارڻن  چائلڈ کیئر سینڻرزکے ساتھ رجسڻرڈ شده

 کر رہے ہوں؛ اور صلحاڈے نرسریوں یا متعلقہ عمر کے گروپ) میں پورے دن کی دیکھ بھال کی خدمات 
  ڻیسٹ پاس کیا ہو؛ اور "سماجی ضروریات"کے اندر  اسی تشخیصی مدت وسائل 

(v)  طلباء جن اسکولوں میں شرکت کر رہے ہیں، وه اس زمره سے متعلق ہوں جس کے بارے میں مندرجہ ذیل اسکیموں میں
 بیان کیا گیا ہے:

 مالی معاونت کی اسکیمیں  
  کنڈر گارڻن اور چائلڈ کیئر سینڻر فیس کی رعائتی(KCFR)  گارڻن ضروت مند خاندانوں کو ان کے مفت معیاری اسکیم

دن بچے کی نگہداشت کی خدمات حاصل کرنے والے مقامی غیر  -میں پورے چائلڈ کیئر سینڻرزکے تحت یا  یماسک یمیتعل
رعایت کی شکل  لیےنرسری، لوئر اور اپر کالسز میں شرکت کرنے والے بچوں کے کے  اسکولنفع بخش کنڈر گارڻن 

 میں مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔

  گرانٹ  لیےکنڈر گارڻن طلباء کے لیے اسکول سے متعلق اخراجات کے(Grant-KG)  ضرورت مند کنڈر گارڻن کے
طلباء کو ایک اضافی گرانٹ فراہم کرتی ہے جو وسائل کا ڻیسٹ پاس کرسکتے ہیں اور اسکول سے متعلق اخراجات کی 

کے تحت طالب علم کی کنڈر گارڻن کی تعلیم کے سبب واقع  یماسک یمیکنڈر گارڻن تعلواپس ادائیگی کرنے جو نئی معیاری 
 پورا اتر سکتے ہیں۔پر ہلیت کے معیار اسکیم کے تحت ا KCFRہیں، 

 ) اسکول ڻیکسٹ بک معاونتTA( ضروری نصابی کتابوں اور متفرق اسکول کے اخراجات کا احاطہ کرنے کے  اسکیم
براه راست سبسڈی اسکیم کے تحت سرکاری، ایڈ دئے جانے والے، فی فرد گرانٹ اسکولزاور مقامی اسکولز میں  لیے

 ضروت مند طالب علموں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 6ثانوی  /3سے سینئر سیکنڈری  1پرائمری 
  طالب علم سفر سبسڈی(STS) سکیم رسمی پرائمری یا ثانوی تعلیم حاصل کرنے والے یا ایک قابل قبول ادارے میں ا

پہلے درجے کی سطح پر ایک کل وقتی ڈے کورس میں شرکت کرنے والے ضرورت مند طلبہ کو سفری سبسڈی فراہم 
رانسپورٹ پر پبلک ڻ لیےمنٹ سے زیاده کے فاصلے پر رہتے ہیں اور انہیں اسکول کے  10کرتی ہے، جو اسکول سے 

 سفر کرنا پڑتا ہے۔
  سبسڈی  لیےانڻر نیٹ رسائی چارجز کے(SIA)  ای لرننگ کے  لیےضروت مند خاندانوں کو ان کے بچوں کے اسکیم

سبسڈی فراہم کرتی ہے جس کے بچے  لیےکے اخراجات پورا کرنے کے  چارجز گھر پر انڻر نیٹ تک رسائی لیے
سے  2016جسے  (DYJ)پرائمری یا ثانوی سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے کل وقتی طالب علم ہوں یا ڈپلومہ یہ جن 

کر  (VTC)کے طور پر جانا جاتا تھا) پروگراموں کا مساویانہ ووکیشنل ڻریننگ کے کورسز  (YJD)پہلے یہ جن ڈپلومہ 
ر، براڈ بینڈ انڻرنیٹ سروس پر چارجز یا فکسڈ یا موبائل ڻیلی کمیونیکیشن سروسز کے آپریڻرز (مثال کے طور پرہے ہوں

اہل خاندانوں میں بچوں کی تعداد سے سبسڈی گھرانے کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔کارڈز)۔  SIMکی طرف سے فراہم کرده 
 قطع نظر، گھریلو بنیاد پر ایک یکساں شرح نقد گرانٹ وصول کریں گے

 

 درخواست کا طریقہ ہائے کار
تو، گھریلو درخواست پر  چاہتے ہیں دینادرخواست  لیےطالب علم مالی مدد کے  لیےکے  22/2021 لیمی سالتعاگر خاندان 

کو مکمل کریں اور تمام ضروری ) SFO 106Bیا  SFO 7Bفارم ( درخواستمبنی بر کاغذ رہنمائی کے نوڻس کے مطابق 
یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل  و یا بذریعہ ڈاک واپس کریںک SFOدستاویزات کے ہمراه مکمل درخواست فارم براه راست 

۔ ایک ہی درخواست گزار کی کثیر درخواستوں چاہیےایک درخواست پیش کرنا ِصرف ۔ ہر خاندان کو کریں اور داخل کروائیں
 کر دیا جائے گا۔ درخواست کے طریقہ کار کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کو نظر انداز

(i) درخواستوں پر قابل اطالق لیےپرائمری اور سیکنڈری طلباء کی مالی معاونت کے 

 طریقہ ہائے کار وقت
میں یا  2021مئی 

اس کے اختتام سے 
 قبل

 پر کاغذ کرتے ہوئے اِستعمالہے کہ وه مہیا کرده لفافہ  کیا جاتا مطالبہدرخواست دہندگان سے 
پُر شده ضمنی فارم (اگر قابل اطالق ہو) اور تمام متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے  مبنی

یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل کریں  کروائیںکو پُر شده فارم جمع  SFOساتھ بذریعہ ڈاک 
 اور داخل کروائیں۔

 میں اسکول ڻیکسٹ بک معاونت دی گئی ہے 21/2020جنہیں لیےان درخواست دہندگان کے 

اگست  /جوالئی
 کا اختتام 2021

تک یا اس سے قبل درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، انہوں نے  2021مئی  31اگرامیدواران 
متعلقہ دستاویزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں، اہلیت کے معیار پر پورا 

اگست  /اختتام جوالئی SFOاترے ہیں اور وسائل امتحان میں کامیابی حاصل کرلی ہے تو 
معاونت اور  لباء کوعبوری اسکول ڻیکسٹ بککے ذریعے اہل ط خود کار ادائیگیمیں  2021

تقریباً اگست  SFOجاری کرے گا۔  یسبسڈ یےچارجز کے ل یرسائ یٹانڻر ن اہل خاندانوں کو
بھی جاری کرے گا۔ وسائل ڻیسٹ میں ناکام  "*کی اطالعنتیجے "میں امیدواران کو  2021

کی جانب سے مقرره مدت تک درکار اضافی معلومات کی فراہمی میں  SFOرہنے والے، 
ناکام رہنے والے یا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے والے خاندانوں کو "نا اہلیت کا 

 نوڻیفیکیشن" جاری کیا جائے گا؛
سے  2021اکتوبر 

 شروع
 لیےسبسڈیز کی رقم جس کے  SFOدیا گیا تھا،  TAجنہیں عبوری  لیےان طلباء کے 

 لیےدرخواست گزار اہل ہیں کا دوباره تخمینہ اور تعین کرے گی اور درخواست دہندگان کے 
باقی سبسڈی کی رقم جاری کرے گی یا درخواست دہندگان سے زائد ادائیگی کی وصولی کرے 

ً اکتوبر  لیےگی، جب بھی نئے تعلیمی سال کے   2021ڻیکسٹ بک گرانٹ کی شرح (تقریبا
کے ڈیڻا بیس کے ساتھ  EDBسے شروع  2021میں) دستیاب ہوں گے اور جب اکتوبر 

 درخواست گزار طلباء کی اسکول کی معلومات کی تصدیق ہو چکی ہو۔
 22/2021 میں اسکول ڻیکسٹ بک معاونت نہیں دی گئی یا جن کے بچے 21/2020جنہیں  لیےان درخواست دہندگان کے 

 میں شریک ہیں۔ P1میں 
2021 اگست تک یا اس سے قبل درخواستیں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے  2021مئی  31اگر  

اگست  SFOتمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو 
طالب علم کی بنیاد پر اہلیت  ،*"کی اطالعنتیجے "لیےسے اہل درخواست دہندگان کے  2021

کا  درخواست پر رہنما نوڻس" لیے"مالی معاونت کے منصوبوں کے  ) اورECکے سرڻیفکیٹ (
کی جانب سے مقرره مدت تک  SFOوسائل ڻیسٹ میں ناکام رہنے والے، اجراء کرے گا۔ 

درکار اضافی معلومات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے یا اپنی درخواستوں سے دستبردار 
 جاری کیا جائے گا؛ ن"ا اہلیت کا نوڻیفیکیش"نہونے والے خاندانوں کو 

 
2021 ستمبر  

ECs  ذاتی معلومات اور منتخب اسکیم (وں)  لیےوصول کرنے والے درخواست دہندگان کے
درخواست دہنده کو پر پہلے سے مطبوعہ ہیں۔ ECsکی توثیق احتیاط سے کرنا الزمی ہوگا، 

اسکول کے آغاز کی تاریخ کے بعد اندرون ایک ہفتہ جس میں بچے  لیےپراسیسنگ کے 
تاریخ کے جاری کرنے کی  ECsکو واپس کرنا ہے یا  ECsشرکت کر رہے ہوں، مکمل شده 

سے دو ہفتوں کے اندر (جو بھی بعد میں ہو)۔ اسکول طالب علم درخواست گزار کی حیثیت اور 
عام طور پر، کو بھجوائے گا۔ SFOکو  ECsحاضری کی تصدیق کریں اور اس کے بعد 

SFO داخل شده  یکے بعد کس یختار یحتمECs کرے گا۔ یںکو قبول نہ 

(Urdu) 

 گھرانہ درخواست برائے
 طالب علم مالیاتی معاونت اسکیمز
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(Urdu) 

 گھرانہ درخواست برائے
 طالب علم مالیاتی معاونت اسکیمز
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یا  2021یا اکتوبر 
 اس کے بعد

اہل ہونے  لیےجن کا متعلقہ اسکیموں کے  لیےان طلباء کے  SFOکی تصدیق کے بعد  ECsواپس کرده 
 جاری کر دے گا۔ خود کار ادائیگیانہوں نے درخواست دی ہے،  لیےکی تصدیق ہو جائے گی، جن کے 

بالترتیب میں پری پرائمری طلباء کے لیے مالی مدد کی درخواست کرنے والے بچے ہیں،  22/2021وه درخواست دہندگان جن کے تعلیمی سال *
SFO  اہل خاندانوں کےSC  کی اطالع" جاری کر دے گا۔ برائے کرم تفصیالت کے لیے پری پرائمری طلباء کے لیے امداد کی   "نتیجےکے ساتھ

 درخواستوں پر قابل اطالق ہے، سے رجوع کریں۔
(ii) پر قابل اطالق ہے مالی معاونت کے لیے درخواستوںلیےپری پرائمری طلباء کے 

 طریقہ ہائے کار وقت
میں پری پرائمری طالب علموں کی حیثیت سے مالی معاونت  21/2020ِصرف جنہیں  لیےان درخواست دہندگان کے 

 میں شرکت کریں گے) P1تعلیمی سال میں  22/2021 دی گئی ہے (اس میں وه طالب علم شامل نہیں جو
 2021جون 

میں یا اس کے 
 اختتام سے قبل

مبنی بر  کرتے ہوئے اِستعمالدرخواست دہندگان سے درکار ہے کہ وه مہیا کرده لفافہ 
فارم (اگر قابل اطالق ہو) اور متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے  "سماجی ضروریات"کاغذ

یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل کروائینکو مکمل کرده فارم جمع  SFOساتھ ڈاک کے ذریعے 
 کریں اور داخل کروائیں۔

یا  2021اگست 
 اس کے بعد

تک یا قبل درخواستیں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے تمام معاونتی  2021جون  30اگر
طالب علم کی بنیاد پر  SFOدستاویزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو 

نتیجے "لیےسے شروع اہل درخواست دہندگان کے  2021) کے ساتھ اگست SCاسکول سرڻیفکیٹ (
 جاری کر دے گا۔ "کی اطالع
طالب علم درخواست گزاروں پر ہوتا ہے جنہیں تعلیمی سال ِصرف کا اطالق  SCمتعلقہ 

کے دوران کسی دیگر اسکول میں منتقل کیا جارہا ہے، جن کی جماعت اور سیشن  222021/
مالی معاونت  لیےپہلے سے طباعت شده سے مختلف ہیں یا جو پہلی بار پری پرائمری طلباء کے 

کی  SCیا  2021اگست  31کی درخواست دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں درخواست دہندگان 
 لیےپروسیسنگ کے  222021/ےتک شریک اسکول کوبرائے تاریخ اجراء کے اندرون دو ہفت

SC(جو بھی بعد میں ہے)  جمع کرائے گا 
میں پری پرائمری طلباء کی حیثیت سے مالی معاونت نہیں دی گئی  2020/21ان درخواست دہندگان کے لیے جنہیں  

 ہے
یا  2021جوالئی 

 اس کے بعد
SFO  اسکولوں کے ذریعےSC  درخواست فارم  انہگھر "لیےکے ساتھ درخواست دہندگان کے

سے شروع ہونے والی  2021اگست  1تقسیم کرے گا اور  "مالیاتی معاونت اسکیمز علمبرائے طالب
پُر  کو براه راست SFOدرخواستیں وصول کرے گا۔ درخواست دہندگان جتنا جلد ممکن ہو سکے 

یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل کریں  واپس کریںبذریعہ ڈاک درخواست فارم  مبنی پر کاغذ شده
کو تعلیمی سال  SCسے قبل  2021اگست 31لیےاور پروسیسنگ کے  اور داخل کروائیں

 ۔میں حاضر ہونے والے اسکولوں میں جمع کروانا الزمی ہوگا 22/2021

 نوڻس 
)i( ) حالیہ جامع سوشل سیکورڻی معاونت کی وصولیCSSA کے حامل خاندان کے بچوں کا پرائمری اور ثانوی (

اسکولوں یا کنڈرگارڻن اور دیگر جماعتوں کے درجات میں زیر تعلیم ہونے کی صورت میں انہیں برائے تعلیمی سال 
اسکول فیس، امتحانی فیس، نصابی ُکتب اور اسڻیشنری، نقل و حمل کے کرایوں، گھر میں میں انڻر نیٹ تک  22/2021

کو درخواست دینی ہے۔ انہیں  SWDبراه راست  لیےارجز وغیره کے لیے اسکول سے متعلق اعانت کے رسائی چ
SFO کو درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہیں۔ 

)ii( آن الئن "یمزسکامعاونت  یاتیفارم برائے طالب علم مال یپلیکیشنہاؤس ہولڈ ا یکڻرانک"الامیدواران کی جانب سے
 پر کاغذو علیحده سے ک SFOں جمع کرائے جانے کی صورت میں انہی 22/2021برائے سال  درخواست فارم

 ہے۔  نہیں نے کی ضرورتدرخواست فارم جمع کرا مبنی
  

 

)iii(   ماسوائے پری پرائمری طلباء کے) مالی معاونت)،  لیےعام حاالت میںSFO کو یا اس کے بعد پیش  2022مارچ  1 یکم
معاونت  یمالکو قبول نہیں کرے گا۔ انفرادی  "کسی بھی گھریلو درخواست لیےکے  طالب علم مالیاتی معاونت اسکیمز"کرده 

 – درخواست دینے کی آخری تاریخ کا اندراج درج ذیل جدول میں ہے لیےکے  ںیمواسک یک

یمیںاسک یمعاونت ک یمال  درخواست کی حتمی تاریخ 
کنڈر گارڻن اور چائلڈ کیئر 
سینڻر فیس کی رعائتی 

(KCFR) اسکیم 

میں شریک کالسز  22/2021تعلیمی سال  درخواست دہندگان اپنے درخواست فارمز
کو  SFOتک، جو کوئی بھی پہلے ہو،  22/2021اگست  15ا کی تکمیل سے قبل ی

جمع کرا دیں۔ بصورت دیگر فیس میں رعایت نہیں دی جائیگی چاہے وه وسائل 
کتے ہوں۔ فیس میں رعایت امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر پورا ہی کیوں نہ اتر س

کا مؤثر ماه وه مہینہ ہوگا جس میں درخواست دہنده کی جانب سے درخواست جمع 
چائلڈ  /کنڈر گارڻن کرائی گئی ہو یا وه مہینہ جس میں درخواست دہنده طالب علم کو 
 کیئر سینڻر میں داخل کرایا گیا ہو، یا ان میں سے جو بعد میں ہو۔

کنڈر گارڻن طلباء کے لیے 
اسکول سے متعلق اخراجات 

کے لیے گرانٹ 
(Grant-KG) 

 15 میں شریک کالسز کی تکمیل سے قبل یا 22/2021تعلیمی سال  درخواست گزار
کو جمع کروا  SFOتک، جو کوئی بھی پہلے ہو، اپنے درخواست فارم  2022اگست 

عموماً انہیں تقسیم نہیں کی جائے گی چاہے وه  (Grant-KG)دیں۔ بصورت دیگر 
 وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی کیوں نہ اتر سکتے ہیں۔ 

اسکول ڻیکسٹ بک معاونت 
)TA( اسکیم 

 SFOتک یا اس سے قبل اپنے درخواست فارم  2021اکتوبر  31 درخواست گزار
کو جمع کروا دیں۔ بصورت دیگر اسکول ڻیکسٹ بک معاونت عموماً انہیں جاری نہیں 
کی جائیں گی چاہے وه وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی کیوں نہ 

 اتر سکتے ہیں۔
طالب علم سفر سبسڈی 

(STS) اسکیم 
یا اس کے بعد اپنے درخواست  2021نومبر  1جنہوں نے ایسے درخواست دہندگان 

فارم جمع کرائے، وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر پورا اتر سکتے ہیں، 
(اگر قابل اطالق ہو)  یطالب علم سفر سبسڈکامیاب طالب علم درخواست دہندگان کو 

کی ادائیگی درخواست کی وصولی کی تاریخ یا اسکول میں درخواست دہنده طالب علم 
 لیےوصول کرنے والے طلباء کے  CSSAکی تاریخ (یا پہلے سے کے داخلے 

CSSA  کے خاتمے کی تاریخ) سے مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا انحصار مختلف
 افراد کے معامالت سے ہے۔

انڻر نیٹ رسائی چارجز کے 
 اسکیم (SIA)لیے سبسڈی 

کے  22/2021(یعنی کہ  2022فرروی  1 ایسے درخواست دہندگان کے لیے جنہوں نے
کامیاب درخواست دہندگان کو نصف آخر میں اپنے درخواست فارم جمع کرائے ہوں تو)، 

SIA  کی جزوی ادائیگی کی سکتی ہے، بشرطیکہ وه وسائل امتحان میں کامیابی حاصل
 کر سکتے ہوں۔

)iv( SFO  بذریعہ درخواست دہنده کے ہانگ کانگ موبائل فون نمبرز پرSMS  اس کا اطالق ایسے درخواست دہنده) یا تحریری
پر ہوتا ہے جو ہانگ کانگ کا فون نمبر دینے سے قاصر ہیں) درخواستوں کی وصولی تسلیم کرے گا۔ درخواست دہندگان 

یا تحریری، درخواست  SMSکی جانب سے بذریعہ  SFO کاروباری دنوں میں 20 کرائے گئے درخواست فارماپنے جمع 
پر  (2345 2802)کی انکوائری ہاٹ الئن  SFOکوئی جواب موصول نہ ہونے کی صورت میں براه کرم کی وصولی کا 

کو موصول ہو گئیں ہیں یا نہیں اور غلط یا فراہمی میں  SFOکال کریں تاکہ جانچ کی جائے کہ آیا انکی درخواستیں  
 ناکامی کے باعث درخواستوں میں تاخیر سے بچا جائے۔

)v( مثالً خاندان کی ہئیت ترکیب، مالی صورتحال، اگر درخواست گزار ک) ے خاندان کی تفصیالت میں قابل ذکر تبدیلیاں ہوتی ہیں
)، تو درخواست گزار متعلقہ معاونتی دستاویزات 2021مارچ  31تا  2020اپریل  1وغیره) جو کہ تخمینے کے بعد ہو (یعنی 

 .س کو انفرادی اہلیتوں کے حساب سے زیر غور الئے گا۔ہر کی SFOکے ساتھ ہمیں تحریری طور پر مطلع کر سکتا ہے۔  

 وسائل ڻیسٹ اور معاونتی درجہ 
)i( SFO  طالب علم مالیتی معاونت اور اس کی معاونتی درجہ کی اہلیت کی جانچ کے لیے "ایڈجسڻڈ فیملی  لیےایک خاندان کے

 ۔ اکے طریقہ کار کو بروئے کار الئے گ (AFI)انکم" 
  

AFI = یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن 
  (1) + خاندان کے افراد کی تعداد

 

 

)ii( کا شریک حیات کی ساالنہ آمدن شامل ہے؛ اگر قابل اطالق ہو /میں درخواست گزار اور اس کی یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن
دوستوں کی طرف سے /؛ اور رشتہ داروں%30بچوں کی ساالنہ آمدنی کا  /کے ساتھ رہائش پزیر غیر شادی شده بچےخاندان 

 امداد و شراکت اگر قابل اطالق ہو۔
)iii( خاندان کے ساتھ  /کی شریک حیات، غیر شادی شده بچے /ایک خاندان کے ارکان سے عام طور پر درخواست گزار، اس کا

 رہائش پذیر بچے اور درخواست گزار کی جانب  سے کی جاتی ہے۔
)iv( 2  ؛ لیےارکان کے ایک واحد والدین کے  3سےAFI  تک بڑھا دیا جائے گا۔ 2کو  "جمع عنصر"1فارموال کے تقسیم کار میں 
)v( 22/2021  لیےتعلیمی سال میں معاونت کی مختلف سطحوں کےAFI  براه کرم جدول میں درج ہیں۔ اہلیت معیارات مندرجہ ذیل

 نہیں ہے۔ یایک خاندان کی اوسط ماہانہ آمدن AFIنوٹ فرما لیں کہ 

*AFI  اور 50,071 $ه رکنی ارکان خاندان کے لیے ہے و -4رکنی اور  -3کا نقطہء آغاز جو کہ کلی سطح کی اعانت کے لیے $ 
والے  والدین -رکنی ایک -3رکنی خاندانوں اور  -2ے متعلقہ ہے۔ س 2021/22بالترتیب ہے جو کہ سکول سال  46,066

 -4رکنی خاندانوں اور  -3کے شمار کی غرض سے  AFIخاندانوں کے لیے، یہ صورت ہے کہ ان کو ُکلی سطح کی معاونت اور 
 نقطہء آغاز کا تعین کیا جا سکے۔ AFIرکنی خاندانوں کے طور پر بالترتیب تصور کیا جاتا ہے تاکہ 

ہے اگر خاندانوں کا  (%75)چھوٹ  3/4درجہ  پرائمری طالب علموں کی مالیاتی اعانت کے لیے، معاونت کا -پری #
AFI$41,361  ہے اگر  (%50)کے مابین ہو؛ اور معاونت کا درجہ نصف چھوٹ  50,664$اورAFI  50,665$جو ہے وه 

 کے مابین ہو۔ 79,976$اور 

 سبسڈی کا اجراء 
 لیے کے اعانت مالی لیے کے طلبا اورسیکنڈری پرائمری SFO فراہم اعانت مالی ذریعے کے پے آڻو کو دہندگان درخواست ہلا 

 کوعام دہندگان درخواست اہل والے ہونے شروع سے آخر کے اگست/ والئیج SIA ورا TA رقم عبوری کی :نوٹ( ۔ےگ کریں
 عام کو دہندگان درخواست نئے پر طور عام ہے۔ جاتا کیا جاری سے بعد کے اکتوبر پر طور عام STS ہے جاتا کیا تقسیم پر طور
 )جائےگی۔ کی فراہم سبسڈی کی بعد کے اس یا میں اکتوبر پر طور

 ینڻرس یئرچائلڈ ک /کنڈر گارڻنپرائمری طالب عملموں کے لیے مالیاتی معاونت کے لیے، فیس میں چھوٹ کے لیے منظور شده رقم  -پری 
باری ایام کے اندر دی جائے کارو 10کو ادا کی جائے گی جو کہ براه راست ڻریژری کی جانب نتیجے کی اطالع کے اجراء کے بعد 

 SFOکی طرف سے بندوبست کیا جائے گا۔ (نوٹ:  ینڻرس یئرچائلڈ ک /کنڈر گارڻنگی۔ درخواست گزاروں کے لیے ادائیگی بعد ازاں 
اسکول سے متعلق  یےکنڈر گارڻن طلباء کے لسکولوں کے اہل کامیاب درخواست گزاروں میں فیس ڈسبرس کریں گے اور امتعلقہ 

ایک از خود ادائیگی کے ذریعے درخواست گزاروں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی اور یہ ان بیچز  گرانٹ یےاخراجات کے ل
 سے ہو رہا ہے۔) 2020کے لیے ہے جن کا آغاز اواخر ستمبر 

 استفسار
  اور درخواست کے طریقہ ہائے کار سے متعلقہ ہوں تو، براه  یمیںاسک یمعاونت ک یمالایسے استفسارات کے لیے جو کہ

پر کال کریں۔  اگر درخواست گزاران انگریزی کے عالوه  2802 2345گھنڻے کی انکوائری ہاٹ الئن -24مہربانی ہماری 
اردو اور ویت  زبانوں (بشمول بھاشا انڈونیشیا، ہندی، نیپالی، پنجابی، تگالوگ، تھائی، 8درخواست کے مسائل کے حوالے سے 

کرنا چاہتے ہیں تو، جب وه ہاٹ الئن پر کال کریں تو، براه مہربانی "دیگر زبانوں" کا آپشن منتخب کریں جو  اِستعمالنامی) کو 
ہوم پیج  SFO' کے دبانے سے آئے گا جب کہ ڻیلیفون الئن کنکٹ ہو جائے گی۔ متبادل کے طور پر، درخواست گزاران4کہ '

(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پر 
 نسلی اقلیتی مرکز ہم آہنگی سے متعلقہ ندرخواست گزارا(CHEER)  سے بذریعہ فون رابطہ کر سکتے ہیں اگر ترجمہ اور

کے ہاٹ الئن نمبرز  CHEERدیگر زبانوں کے لیے معاونت مطلوب ہو۔  8ترجمانی کی سروسز انگریزی میں ہوں اور اگر 
 –ذیل میں درج ہیں 

 ;(6855 3755) تگالوگ ;(6844 3755)پنجابی;(6822 3755) نیپالی;(6877 3755) ہندی;(6811 3755) بھاشا انڈونیشیا
 یں۔ہ (6888 3755)اور ویت نامی(6833 3755) اردو;(6866 3755)تھائی

تاکہ اپنی پر رابطہ کر سکتے ہیں  (http://www.hkcs.org/en/services/cheer)کے ہوم پیج  CHEERدرخواست گزاران 
 خدمات کی تفصیل پیش کر سکے۔

2021/ 22 -سکول سال   
AFI گروپس (HK$)  معاونت کا درجہ 

 * (%100) مکمل / مکمل رعایت 41,360 – 0

 (%50) رعایت 1/2 / نصف 79,976# – 41,361

اہل نا 79,976 <  
 (درخواستیں ناکامیاب رہیں)
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یا  2021یا اکتوبر 
 اس کے بعد

اہل ہونے  لیےجن کا متعلقہ اسکیموں کے  لیےان طلباء کے  SFOکی تصدیق کے بعد  ECsواپس کرده 
 جاری کر دے گا۔ خود کار ادائیگیانہوں نے درخواست دی ہے،  لیےکی تصدیق ہو جائے گی، جن کے 

بالترتیب میں پری پرائمری طلباء کے لیے مالی مدد کی درخواست کرنے والے بچے ہیں،  22/2021وه درخواست دہندگان جن کے تعلیمی سال *
SFO  اہل خاندانوں کےSC  کی اطالع" جاری کر دے گا۔ برائے کرم تفصیالت کے لیے پری پرائمری طلباء کے لیے امداد کی   "نتیجےکے ساتھ

 درخواستوں پر قابل اطالق ہے، سے رجوع کریں۔
(ii) پر قابل اطالق ہے مالی معاونت کے لیے درخواستوںلیےپری پرائمری طلباء کے 

 طریقہ ہائے کار وقت
میں پری پرائمری طالب علموں کی حیثیت سے مالی معاونت  21/2020ِصرف جنہیں  لیےان درخواست دہندگان کے 

 میں شرکت کریں گے) P1تعلیمی سال میں  22/2021 دی گئی ہے (اس میں وه طالب علم شامل نہیں جو
 2021جون 

میں یا اس کے 
 اختتام سے قبل

مبنی بر  کرتے ہوئے اِستعمالدرخواست دہندگان سے درکار ہے کہ وه مہیا کرده لفافہ 
فارم (اگر قابل اطالق ہو) اور متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے  "سماجی ضروریات"کاغذ

یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل کروائینکو مکمل کرده فارم جمع  SFOساتھ ڈاک کے ذریعے 
 کریں اور داخل کروائیں۔

یا  2021اگست 
 اس کے بعد

تک یا قبل درخواستیں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے تمام معاونتی  2021جون  30اگر
طالب علم کی بنیاد پر  SFOدستاویزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو 

نتیجے "لیےسے شروع اہل درخواست دہندگان کے  2021) کے ساتھ اگست SCاسکول سرڻیفکیٹ (
 جاری کر دے گا۔ "کی اطالع
طالب علم درخواست گزاروں پر ہوتا ہے جنہیں تعلیمی سال ِصرف کا اطالق  SCمتعلقہ 

کے دوران کسی دیگر اسکول میں منتقل کیا جارہا ہے، جن کی جماعت اور سیشن  222021/
مالی معاونت  لیےپہلے سے طباعت شده سے مختلف ہیں یا جو پہلی بار پری پرائمری طلباء کے 

کی  SCیا  2021اگست  31کی درخواست دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں درخواست دہندگان 
 لیےپروسیسنگ کے  222021/ےتک شریک اسکول کوبرائے تاریخ اجراء کے اندرون دو ہفت

SC(جو بھی بعد میں ہے)  جمع کرائے گا 
میں پری پرائمری طلباء کی حیثیت سے مالی معاونت نہیں دی گئی  2020/21ان درخواست دہندگان کے لیے جنہیں  

 ہے
یا  2021جوالئی 

 اس کے بعد
SFO  اسکولوں کے ذریعےSC  درخواست فارم  انہگھر "لیےکے ساتھ درخواست دہندگان کے

سے شروع ہونے والی  2021اگست  1تقسیم کرے گا اور  "مالیاتی معاونت اسکیمز علمبرائے طالب
پُر  کو براه راست SFOدرخواستیں وصول کرے گا۔ درخواست دہندگان جتنا جلد ممکن ہو سکے 

یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل کریں  واپس کریںبذریعہ ڈاک درخواست فارم  مبنی پر کاغذ شده
کو تعلیمی سال  SCسے قبل  2021اگست 31لیےاور پروسیسنگ کے  اور داخل کروائیں

 ۔میں حاضر ہونے والے اسکولوں میں جمع کروانا الزمی ہوگا 22/2021

 نوڻس 
)i( ) حالیہ جامع سوشل سیکورڻی معاونت کی وصولیCSSA کے حامل خاندان کے بچوں کا پرائمری اور ثانوی (

اسکولوں یا کنڈرگارڻن اور دیگر جماعتوں کے درجات میں زیر تعلیم ہونے کی صورت میں انہیں برائے تعلیمی سال 
اسکول فیس، امتحانی فیس، نصابی ُکتب اور اسڻیشنری، نقل و حمل کے کرایوں، گھر میں میں انڻر نیٹ تک  22/2021

کو درخواست دینی ہے۔ انہیں  SWDبراه راست  لیےارجز وغیره کے لیے اسکول سے متعلق اعانت کے رسائی چ
SFO کو درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہیں۔ 

)ii( آن الئن "یمزسکامعاونت  یاتیفارم برائے طالب علم مال یپلیکیشنہاؤس ہولڈ ا یکڻرانک"الامیدواران کی جانب سے
 پر کاغذو علیحده سے ک SFOں جمع کرائے جانے کی صورت میں انہی 22/2021برائے سال  درخواست فارم

 ہے۔  نہیں نے کی ضرورتدرخواست فارم جمع کرا مبنی
  

 

)iii(   ماسوائے پری پرائمری طلباء کے) مالی معاونت)،  لیےعام حاالت میںSFO کو یا اس کے بعد پیش  2022مارچ  1 یکم
معاونت  یمالکو قبول نہیں کرے گا۔ انفرادی  "کسی بھی گھریلو درخواست لیےکے  طالب علم مالیاتی معاونت اسکیمز"کرده 

 – درخواست دینے کی آخری تاریخ کا اندراج درج ذیل جدول میں ہے لیےکے  ںیمواسک یک

یمیںاسک یمعاونت ک یمال  درخواست کی حتمی تاریخ 
کنڈر گارڻن اور چائلڈ کیئر 
سینڻر فیس کی رعائتی 

(KCFR) اسکیم 

میں شریک کالسز  22/2021تعلیمی سال  درخواست دہندگان اپنے درخواست فارمز
کو  SFOتک، جو کوئی بھی پہلے ہو،  22/2021اگست  15ا کی تکمیل سے قبل ی

جمع کرا دیں۔ بصورت دیگر فیس میں رعایت نہیں دی جائیگی چاہے وه وسائل 
کتے ہوں۔ فیس میں رعایت امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر پورا ہی کیوں نہ اتر س

کا مؤثر ماه وه مہینہ ہوگا جس میں درخواست دہنده کی جانب سے درخواست جمع 
چائلڈ  /کنڈر گارڻن کرائی گئی ہو یا وه مہینہ جس میں درخواست دہنده طالب علم کو 
 کیئر سینڻر میں داخل کرایا گیا ہو، یا ان میں سے جو بعد میں ہو۔

کنڈر گارڻن طلباء کے لیے 
اسکول سے متعلق اخراجات 

کے لیے گرانٹ 
(Grant-KG) 

 15 میں شریک کالسز کی تکمیل سے قبل یا 22/2021تعلیمی سال  درخواست گزار
کو جمع کروا  SFOتک، جو کوئی بھی پہلے ہو، اپنے درخواست فارم  2022اگست 

عموماً انہیں تقسیم نہیں کی جائے گی چاہے وه  (Grant-KG)دیں۔ بصورت دیگر 
 وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی کیوں نہ اتر سکتے ہیں۔ 

اسکول ڻیکسٹ بک معاونت 
)TA( اسکیم 

 SFOتک یا اس سے قبل اپنے درخواست فارم  2021اکتوبر  31 درخواست گزار
کو جمع کروا دیں۔ بصورت دیگر اسکول ڻیکسٹ بک معاونت عموماً انہیں جاری نہیں 
کی جائیں گی چاہے وه وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی کیوں نہ 

 اتر سکتے ہیں۔
طالب علم سفر سبسڈی 

(STS) اسکیم 
یا اس کے بعد اپنے درخواست  2021نومبر  1جنہوں نے ایسے درخواست دہندگان 

فارم جمع کرائے، وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر پورا اتر سکتے ہیں، 
(اگر قابل اطالق ہو)  یطالب علم سفر سبسڈکامیاب طالب علم درخواست دہندگان کو 

کی ادائیگی درخواست کی وصولی کی تاریخ یا اسکول میں درخواست دہنده طالب علم 
 لیےوصول کرنے والے طلباء کے  CSSAکی تاریخ (یا پہلے سے کے داخلے 

CSSA  کے خاتمے کی تاریخ) سے مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا انحصار مختلف
 افراد کے معامالت سے ہے۔

انڻر نیٹ رسائی چارجز کے 
 اسکیم (SIA)لیے سبسڈی 

کے  22/2021(یعنی کہ  2022فرروی  1 ایسے درخواست دہندگان کے لیے جنہوں نے
کامیاب درخواست دہندگان کو نصف آخر میں اپنے درخواست فارم جمع کرائے ہوں تو)، 

SIA  کی جزوی ادائیگی کی سکتی ہے، بشرطیکہ وه وسائل امتحان میں کامیابی حاصل
 کر سکتے ہوں۔

)iv( SFO  بذریعہ درخواست دہنده کے ہانگ کانگ موبائل فون نمبرز پرSMS  اس کا اطالق ایسے درخواست دہنده) یا تحریری
پر ہوتا ہے جو ہانگ کانگ کا فون نمبر دینے سے قاصر ہیں) درخواستوں کی وصولی تسلیم کرے گا۔ درخواست دہندگان 

یا تحریری، درخواست  SMSکی جانب سے بذریعہ  SFO کاروباری دنوں میں 20 کرائے گئے درخواست فارماپنے جمع 
پر  (2345 2802)کی انکوائری ہاٹ الئن  SFOکوئی جواب موصول نہ ہونے کی صورت میں براه کرم کی وصولی کا 

کو موصول ہو گئیں ہیں یا نہیں اور غلط یا فراہمی میں  SFOکال کریں تاکہ جانچ کی جائے کہ آیا انکی درخواستیں  
 ناکامی کے باعث درخواستوں میں تاخیر سے بچا جائے۔

)v( مثالً خاندان کی ہئیت ترکیب، مالی صورتحال، اگر درخواست گزار ک) ے خاندان کی تفصیالت میں قابل ذکر تبدیلیاں ہوتی ہیں
)، تو درخواست گزار متعلقہ معاونتی دستاویزات 2021مارچ  31تا  2020اپریل  1وغیره) جو کہ تخمینے کے بعد ہو (یعنی 

 .س کو انفرادی اہلیتوں کے حساب سے زیر غور الئے گا۔ہر کی SFOکے ساتھ ہمیں تحریری طور پر مطلع کر سکتا ہے۔  

 وسائل ڻیسٹ اور معاونتی درجہ 
)i( SFO  طالب علم مالیتی معاونت اور اس کی معاونتی درجہ کی اہلیت کی جانچ کے لیے "ایڈجسڻڈ فیملی  لیےایک خاندان کے

 ۔ اکے طریقہ کار کو بروئے کار الئے گ (AFI)انکم" 
  

AFI = یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن 
  (1) + خاندان کے افراد کی تعداد

 

 

)ii( کا شریک حیات کی ساالنہ آمدن شامل ہے؛ اگر قابل اطالق ہو /میں درخواست گزار اور اس کی یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن
دوستوں کی طرف سے /؛ اور رشتہ داروں%30بچوں کی ساالنہ آمدنی کا  /کے ساتھ رہائش پزیر غیر شادی شده بچےخاندان 

 امداد و شراکت اگر قابل اطالق ہو۔
)iii( خاندان کے ساتھ  /کی شریک حیات، غیر شادی شده بچے /ایک خاندان کے ارکان سے عام طور پر درخواست گزار، اس کا

 رہائش پذیر بچے اور درخواست گزار کی جانب  سے کی جاتی ہے۔
)iv( 2  ؛ لیےارکان کے ایک واحد والدین کے  3سےAFI  تک بڑھا دیا جائے گا۔ 2کو  "جمع عنصر"1فارموال کے تقسیم کار میں 
)v( 22/2021  لیےتعلیمی سال میں معاونت کی مختلف سطحوں کےAFI  براه کرم جدول میں درج ہیں۔ اہلیت معیارات مندرجہ ذیل

 نہیں ہے۔ یایک خاندان کی اوسط ماہانہ آمدن AFIنوٹ فرما لیں کہ 

*AFI  اور 50,071 $ه رکنی ارکان خاندان کے لیے ہے و -4رکنی اور  -3کا نقطہء آغاز جو کہ کلی سطح کی اعانت کے لیے $ 
والے  والدین -رکنی ایک -3رکنی خاندانوں اور  -2ے متعلقہ ہے۔ س 2021/22بالترتیب ہے جو کہ سکول سال  46,066

 -4رکنی خاندانوں اور  -3کے شمار کی غرض سے  AFIخاندانوں کے لیے، یہ صورت ہے کہ ان کو ُکلی سطح کی معاونت اور 
 نقطہء آغاز کا تعین کیا جا سکے۔ AFIرکنی خاندانوں کے طور پر بالترتیب تصور کیا جاتا ہے تاکہ 

ہے اگر خاندانوں کا  (%75)چھوٹ  3/4درجہ  پرائمری طالب علموں کی مالیاتی اعانت کے لیے، معاونت کا -پری #
AFI$41,361  ہے اگر  (%50)کے مابین ہو؛ اور معاونت کا درجہ نصف چھوٹ  50,664$اورAFI  50,665$جو ہے وه 

 کے مابین ہو۔ 79,976$اور 

 سبسڈی کا اجراء 
 لیے کے اعانت مالی لیے کے طلبا اورسیکنڈری پرائمری SFO فراہم اعانت مالی ذریعے کے پے آڻو کو دہندگان درخواست ہلا 

 کوعام دہندگان درخواست اہل والے ہونے شروع سے آخر کے اگست/ والئیج SIA ورا TA رقم عبوری کی :نوٹ( ۔ےگ کریں
 عام کو دہندگان درخواست نئے پر طور عام ہے۔ جاتا کیا جاری سے بعد کے اکتوبر پر طور عام STS ہے جاتا کیا تقسیم پر طور
 )جائےگی۔ کی فراہم سبسڈی کی بعد کے اس یا میں اکتوبر پر طور

 ینڻرس یئرچائلڈ ک /کنڈر گارڻنپرائمری طالب عملموں کے لیے مالیاتی معاونت کے لیے، فیس میں چھوٹ کے لیے منظور شده رقم  -پری 
باری ایام کے اندر دی جائے کارو 10کو ادا کی جائے گی جو کہ براه راست ڻریژری کی جانب نتیجے کی اطالع کے اجراء کے بعد 

 SFOکی طرف سے بندوبست کیا جائے گا۔ (نوٹ:  ینڻرس یئرچائلڈ ک /کنڈر گارڻنگی۔ درخواست گزاروں کے لیے ادائیگی بعد ازاں 
اسکول سے متعلق  یےکنڈر گارڻن طلباء کے لسکولوں کے اہل کامیاب درخواست گزاروں میں فیس ڈسبرس کریں گے اور امتعلقہ 

ایک از خود ادائیگی کے ذریعے درخواست گزاروں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی اور یہ ان بیچز  گرانٹ یےاخراجات کے ل
 سے ہو رہا ہے۔) 2020کے لیے ہے جن کا آغاز اواخر ستمبر 

 استفسار
  اور درخواست کے طریقہ ہائے کار سے متعلقہ ہوں تو، براه  یمیںاسک یمعاونت ک یمالایسے استفسارات کے لیے جو کہ

پر کال کریں۔  اگر درخواست گزاران انگریزی کے عالوه  2802 2345گھنڻے کی انکوائری ہاٹ الئن -24مہربانی ہماری 
اردو اور ویت  زبانوں (بشمول بھاشا انڈونیشیا، ہندی، نیپالی، پنجابی، تگالوگ، تھائی، 8درخواست کے مسائل کے حوالے سے 

کرنا چاہتے ہیں تو، جب وه ہاٹ الئن پر کال کریں تو، براه مہربانی "دیگر زبانوں" کا آپشن منتخب کریں جو  اِستعمالنامی) کو 
ہوم پیج  SFO' کے دبانے سے آئے گا جب کہ ڻیلیفون الئن کنکٹ ہو جائے گی۔ متبادل کے طور پر، درخواست گزاران4کہ '

(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پر 
 نسلی اقلیتی مرکز ہم آہنگی سے متعلقہ ندرخواست گزارا(CHEER)  سے بذریعہ فون رابطہ کر سکتے ہیں اگر ترجمہ اور

کے ہاٹ الئن نمبرز  CHEERدیگر زبانوں کے لیے معاونت مطلوب ہو۔  8ترجمانی کی سروسز انگریزی میں ہوں اور اگر 
 –ذیل میں درج ہیں 

 ;(6855 3755) تگالوگ ;(6844 3755)پنجابی;(6822 3755) نیپالی;(6877 3755) ہندی;(6811 3755) بھاشا انڈونیشیا
 یں۔ہ (6888 3755)اور ویت نامی(6833 3755) اردو;(6866 3755)تھائی

تاکہ اپنی پر رابطہ کر سکتے ہیں  (http://www.hkcs.org/en/services/cheer)کے ہوم پیج  CHEERدرخواست گزاران 
 خدمات کی تفصیل پیش کر سکے۔

2021/ 22 -سکول سال   
AFI گروپس (HK$)  معاونت کا درجہ 

 * (%100) مکمل / مکمل رعایت 41,360 – 0

 (%50) رعایت 1/2 / نصف 79,976# – 41,361

اہل نا 79,976 <  
 (درخواستیں ناکامیاب رہیں)
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یا  2021یا اکتوبر 
 اس کے بعد

اہل ہونے  لیےجن کا متعلقہ اسکیموں کے  لیےان طلباء کے  SFOکی تصدیق کے بعد  ECsواپس کرده 
 جاری کر دے گا۔ خود کار ادائیگیانہوں نے درخواست دی ہے،  لیےکی تصدیق ہو جائے گی، جن کے 

بالترتیب میں پری پرائمری طلباء کے لیے مالی مدد کی درخواست کرنے والے بچے ہیں،  22/2021وه درخواست دہندگان جن کے تعلیمی سال *
SFO  اہل خاندانوں کےSC  کی اطالع" جاری کر دے گا۔ برائے کرم تفصیالت کے لیے پری پرائمری طلباء کے لیے امداد کی   "نتیجےکے ساتھ

 درخواستوں پر قابل اطالق ہے، سے رجوع کریں۔
(ii) پر قابل اطالق ہے مالی معاونت کے لیے درخواستوںلیےپری پرائمری طلباء کے 

 طریقہ ہائے کار وقت
میں پری پرائمری طالب علموں کی حیثیت سے مالی معاونت  21/2020ِصرف جنہیں  لیےان درخواست دہندگان کے 

 میں شرکت کریں گے) P1تعلیمی سال میں  22/2021 دی گئی ہے (اس میں وه طالب علم شامل نہیں جو
 2021جون 

میں یا اس کے 
 اختتام سے قبل

مبنی بر  کرتے ہوئے اِستعمالدرخواست دہندگان سے درکار ہے کہ وه مہیا کرده لفافہ 
فارم (اگر قابل اطالق ہو) اور متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے  "سماجی ضروریات"کاغذ

یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل کروائینکو مکمل کرده فارم جمع  SFOساتھ ڈاک کے ذریعے 
 کریں اور داخل کروائیں۔

یا  2021اگست 
 اس کے بعد

تک یا قبل درخواستیں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے تمام معاونتی  2021جون  30اگر
طالب علم کی بنیاد پر  SFOدستاویزات کے ہمراه تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو 

نتیجے "لیےسے شروع اہل درخواست دہندگان کے  2021) کے ساتھ اگست SCاسکول سرڻیفکیٹ (
 جاری کر دے گا۔ "کی اطالع
طالب علم درخواست گزاروں پر ہوتا ہے جنہیں تعلیمی سال ِصرف کا اطالق  SCمتعلقہ 

کے دوران کسی دیگر اسکول میں منتقل کیا جارہا ہے، جن کی جماعت اور سیشن  222021/
مالی معاونت  لیےپہلے سے طباعت شده سے مختلف ہیں یا جو پہلی بار پری پرائمری طلباء کے 

کی  SCیا  2021اگست  31کی درخواست دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں درخواست دہندگان 
 لیےپروسیسنگ کے  222021/ےتک شریک اسکول کوبرائے تاریخ اجراء کے اندرون دو ہفت

SC(جو بھی بعد میں ہے)  جمع کرائے گا 
میں پری پرائمری طلباء کی حیثیت سے مالی معاونت نہیں دی گئی  2020/21ان درخواست دہندگان کے لیے جنہیں  

 ہے
یا  2021جوالئی 

 اس کے بعد
SFO  اسکولوں کے ذریعےSC  درخواست فارم  انہگھر "لیےکے ساتھ درخواست دہندگان کے

سے شروع ہونے والی  2021اگست  1تقسیم کرے گا اور  "مالیاتی معاونت اسکیمز علمبرائے طالب
پُر  کو براه راست SFOدرخواستیں وصول کرے گا۔ درخواست دہندگان جتنا جلد ممکن ہو سکے 

یا آن الئن الیکڻرانک فارم مکمل کریں  واپس کریںبذریعہ ڈاک درخواست فارم  مبنی پر کاغذ شده
کو تعلیمی سال  SCسے قبل  2021اگست 31لیےاور پروسیسنگ کے  اور داخل کروائیں

 ۔میں حاضر ہونے والے اسکولوں میں جمع کروانا الزمی ہوگا 22/2021

 نوڻس 
)i( ) حالیہ جامع سوشل سیکورڻی معاونت کی وصولیCSSA کے حامل خاندان کے بچوں کا پرائمری اور ثانوی (

اسکولوں یا کنڈرگارڻن اور دیگر جماعتوں کے درجات میں زیر تعلیم ہونے کی صورت میں انہیں برائے تعلیمی سال 
اسکول فیس، امتحانی فیس، نصابی ُکتب اور اسڻیشنری، نقل و حمل کے کرایوں، گھر میں میں انڻر نیٹ تک  22/2021

کو درخواست دینی ہے۔ انہیں  SWDبراه راست  لیےارجز وغیره کے لیے اسکول سے متعلق اعانت کے رسائی چ
SFO کو درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہیں۔ 

)ii( آن الئن "یمزسکامعاونت  یاتیفارم برائے طالب علم مال یپلیکیشنہاؤس ہولڈ ا یکڻرانک"الامیدواران کی جانب سے
 پر کاغذو علیحده سے ک SFOں جمع کرائے جانے کی صورت میں انہی 22/2021برائے سال  درخواست فارم

 ہے۔  نہیں نے کی ضرورتدرخواست فارم جمع کرا مبنی
  

 

)iii(   ماسوائے پری پرائمری طلباء کے) مالی معاونت)،  لیےعام حاالت میںSFO کو یا اس کے بعد پیش  2022مارچ  1 یکم
معاونت  یمالکو قبول نہیں کرے گا۔ انفرادی  "کسی بھی گھریلو درخواست لیےکے  طالب علم مالیاتی معاونت اسکیمز"کرده 

 – درخواست دینے کی آخری تاریخ کا اندراج درج ذیل جدول میں ہے لیےکے  ںیمواسک یک

یمیںاسک یمعاونت ک یمال  درخواست کی حتمی تاریخ 
کنڈر گارڻن اور چائلڈ کیئر 
سینڻر فیس کی رعائتی 

(KCFR) اسکیم 

میں شریک کالسز  22/2021تعلیمی سال  درخواست دہندگان اپنے درخواست فارمز
کو  SFOتک، جو کوئی بھی پہلے ہو،  22/2021اگست  15ا کی تکمیل سے قبل ی

جمع کرا دیں۔ بصورت دیگر فیس میں رعایت نہیں دی جائیگی چاہے وه وسائل 
کتے ہوں۔ فیس میں رعایت امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر پورا ہی کیوں نہ اتر س

کا مؤثر ماه وه مہینہ ہوگا جس میں درخواست دہنده کی جانب سے درخواست جمع 
چائلڈ  /کنڈر گارڻن کرائی گئی ہو یا وه مہینہ جس میں درخواست دہنده طالب علم کو 
 کیئر سینڻر میں داخل کرایا گیا ہو، یا ان میں سے جو بعد میں ہو۔

کنڈر گارڻن طلباء کے لیے 
اسکول سے متعلق اخراجات 

کے لیے گرانٹ 
(Grant-KG) 

 15 میں شریک کالسز کی تکمیل سے قبل یا 22/2021تعلیمی سال  درخواست گزار
کو جمع کروا  SFOتک، جو کوئی بھی پہلے ہو، اپنے درخواست فارم  2022اگست 

عموماً انہیں تقسیم نہیں کی جائے گی چاہے وه  (Grant-KG)دیں۔ بصورت دیگر 
 وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی کیوں نہ اتر سکتے ہیں۔ 

اسکول ڻیکسٹ بک معاونت 
)TA( اسکیم 

 SFOتک یا اس سے قبل اپنے درخواست فارم  2021اکتوبر  31 درخواست گزار
کو جمع کروا دیں۔ بصورت دیگر اسکول ڻیکسٹ بک معاونت عموماً انہیں جاری نہیں 
کی جائیں گی چاہے وه وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی کیوں نہ 

 اتر سکتے ہیں۔
طالب علم سفر سبسڈی 

(STS) اسکیم 
یا اس کے بعد اپنے درخواست  2021نومبر  1جنہوں نے ایسے درخواست دہندگان 

فارم جمع کرائے، وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر پورا اتر سکتے ہیں، 
(اگر قابل اطالق ہو)  یطالب علم سفر سبسڈکامیاب طالب علم درخواست دہندگان کو 

کی ادائیگی درخواست کی وصولی کی تاریخ یا اسکول میں درخواست دہنده طالب علم 
 لیےوصول کرنے والے طلباء کے  CSSAکی تاریخ (یا پہلے سے کے داخلے 

CSSA  کے خاتمے کی تاریخ) سے مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا انحصار مختلف
 افراد کے معامالت سے ہے۔

انڻر نیٹ رسائی چارجز کے 
 اسکیم (SIA)لیے سبسڈی 

کے  22/2021(یعنی کہ  2022فرروی  1 ایسے درخواست دہندگان کے لیے جنہوں نے
کامیاب درخواست دہندگان کو نصف آخر میں اپنے درخواست فارم جمع کرائے ہوں تو)، 

SIA  کی جزوی ادائیگی کی سکتی ہے، بشرطیکہ وه وسائل امتحان میں کامیابی حاصل
 کر سکتے ہوں۔

)iv( SFO  بذریعہ درخواست دہنده کے ہانگ کانگ موبائل فون نمبرز پرSMS  اس کا اطالق ایسے درخواست دہنده) یا تحریری
پر ہوتا ہے جو ہانگ کانگ کا فون نمبر دینے سے قاصر ہیں) درخواستوں کی وصولی تسلیم کرے گا۔ درخواست دہندگان 

یا تحریری، درخواست  SMSکی جانب سے بذریعہ  SFO کاروباری دنوں میں 20 کرائے گئے درخواست فارماپنے جمع 
پر  (2345 2802)کی انکوائری ہاٹ الئن  SFOکوئی جواب موصول نہ ہونے کی صورت میں براه کرم کی وصولی کا 

کو موصول ہو گئیں ہیں یا نہیں اور غلط یا فراہمی میں  SFOکال کریں تاکہ جانچ کی جائے کہ آیا انکی درخواستیں  
 ناکامی کے باعث درخواستوں میں تاخیر سے بچا جائے۔

)v( مثالً خاندان کی ہئیت ترکیب، مالی صورتحال، اگر درخواست گزار ک) ے خاندان کی تفصیالت میں قابل ذکر تبدیلیاں ہوتی ہیں
)، تو درخواست گزار متعلقہ معاونتی دستاویزات 2021مارچ  31تا  2020اپریل  1وغیره) جو کہ تخمینے کے بعد ہو (یعنی 

 .س کو انفرادی اہلیتوں کے حساب سے زیر غور الئے گا۔ہر کی SFOکے ساتھ ہمیں تحریری طور پر مطلع کر سکتا ہے۔  

 وسائل ڻیسٹ اور معاونتی درجہ 
)i( SFO  طالب علم مالیتی معاونت اور اس کی معاونتی درجہ کی اہلیت کی جانچ کے لیے "ایڈجسڻڈ فیملی  لیےایک خاندان کے

 ۔ اکے طریقہ کار کو بروئے کار الئے گ (AFI)انکم" 
  

AFI = یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن 
  (1) + خاندان کے افراد کی تعداد

 

 

)ii( کا شریک حیات کی ساالنہ آمدن شامل ہے؛ اگر قابل اطالق ہو /میں درخواست گزار اور اس کی یخاندان کی مجموعی ساالنہ آمدن
دوستوں کی طرف سے /؛ اور رشتہ داروں%30بچوں کی ساالنہ آمدنی کا  /کے ساتھ رہائش پزیر غیر شادی شده بچےخاندان 

 امداد و شراکت اگر قابل اطالق ہو۔
)iii( خاندان کے ساتھ  /کی شریک حیات، غیر شادی شده بچے /ایک خاندان کے ارکان سے عام طور پر درخواست گزار، اس کا

 رہائش پذیر بچے اور درخواست گزار کی جانب  سے کی جاتی ہے۔
)iv( 2  ؛ لیےارکان کے ایک واحد والدین کے  3سےAFI  تک بڑھا دیا جائے گا۔ 2کو  "جمع عنصر"1فارموال کے تقسیم کار میں 
)v( 22/2021  لیےتعلیمی سال میں معاونت کی مختلف سطحوں کےAFI  براه کرم جدول میں درج ہیں۔ اہلیت معیارات مندرجہ ذیل

 نہیں ہے۔ یایک خاندان کی اوسط ماہانہ آمدن AFIنوٹ فرما لیں کہ 

*AFI  اور 50,071 $ه رکنی ارکان خاندان کے لیے ہے و -4رکنی اور  -3کا نقطہء آغاز جو کہ کلی سطح کی اعانت کے لیے $ 
والے  والدین -رکنی ایک -3رکنی خاندانوں اور  -2ے متعلقہ ہے۔ س 2021/22بالترتیب ہے جو کہ سکول سال  46,066

 -4رکنی خاندانوں اور  -3کے شمار کی غرض سے  AFIخاندانوں کے لیے، یہ صورت ہے کہ ان کو ُکلی سطح کی معاونت اور 
 نقطہء آغاز کا تعین کیا جا سکے۔ AFIرکنی خاندانوں کے طور پر بالترتیب تصور کیا جاتا ہے تاکہ 

ہے اگر خاندانوں کا  (%75)چھوٹ  3/4درجہ  پرائمری طالب علموں کی مالیاتی اعانت کے لیے، معاونت کا -پری #
AFI$41,361  ہے اگر  (%50)کے مابین ہو؛ اور معاونت کا درجہ نصف چھوٹ  50,664$اورAFI  50,665$جو ہے وه 

 کے مابین ہو۔ 79,976$اور 

 سبسڈی کا اجراء 
 لیے کے اعانت مالی لیے کے طلبا اورسیکنڈری پرائمری SFO فراہم اعانت مالی ذریعے کے پے آڻو کو دہندگان درخواست ہلا 

 کوعام دہندگان درخواست اہل والے ہونے شروع سے آخر کے اگست/ والئیج SIA ورا TA رقم عبوری کی :نوٹ( ۔ےگ کریں
 عام کو دہندگان درخواست نئے پر طور عام ہے۔ جاتا کیا جاری سے بعد کے اکتوبر پر طور عام STS ہے جاتا کیا تقسیم پر طور
 )جائےگی۔ کی فراہم سبسڈی کی بعد کے اس یا میں اکتوبر پر طور

 ینڻرس یئرچائلڈ ک /کنڈر گارڻنپرائمری طالب عملموں کے لیے مالیاتی معاونت کے لیے، فیس میں چھوٹ کے لیے منظور شده رقم  -پری 
باری ایام کے اندر دی جائے کارو 10کو ادا کی جائے گی جو کہ براه راست ڻریژری کی جانب نتیجے کی اطالع کے اجراء کے بعد 

 SFOکی طرف سے بندوبست کیا جائے گا۔ (نوٹ:  ینڻرس یئرچائلڈ ک /کنڈر گارڻنگی۔ درخواست گزاروں کے لیے ادائیگی بعد ازاں 
اسکول سے متعلق  یےکنڈر گارڻن طلباء کے لسکولوں کے اہل کامیاب درخواست گزاروں میں فیس ڈسبرس کریں گے اور امتعلقہ 

ایک از خود ادائیگی کے ذریعے درخواست گزاروں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی اور یہ ان بیچز  گرانٹ یےاخراجات کے ل
 سے ہو رہا ہے۔) 2020کے لیے ہے جن کا آغاز اواخر ستمبر 

 استفسار
  اور درخواست کے طریقہ ہائے کار سے متعلقہ ہوں تو، براه  یمیںاسک یمعاونت ک یمالایسے استفسارات کے لیے جو کہ

پر کال کریں۔  اگر درخواست گزاران انگریزی کے عالوه  2802 2345گھنڻے کی انکوائری ہاٹ الئن -24مہربانی ہماری 
اردو اور ویت  زبانوں (بشمول بھاشا انڈونیشیا، ہندی، نیپالی، پنجابی، تگالوگ، تھائی، 8درخواست کے مسائل کے حوالے سے 

کرنا چاہتے ہیں تو، جب وه ہاٹ الئن پر کال کریں تو، براه مہربانی "دیگر زبانوں" کا آپشن منتخب کریں جو  اِستعمالنامی) کو 
ہوم پیج  SFO' کے دبانے سے آئے گا جب کہ ڻیلیفون الئن کنکٹ ہو جائے گی۔ متبادل کے طور پر، درخواست گزاران4کہ '

(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پر 
 نسلی اقلیتی مرکز ہم آہنگی سے متعلقہ ندرخواست گزارا(CHEER)  سے بذریعہ فون رابطہ کر سکتے ہیں اگر ترجمہ اور

کے ہاٹ الئن نمبرز  CHEERدیگر زبانوں کے لیے معاونت مطلوب ہو۔  8ترجمانی کی سروسز انگریزی میں ہوں اور اگر 
 –ذیل میں درج ہیں 

 ;(6855 3755) تگالوگ ;(6844 3755)پنجابی;(6822 3755) نیپالی;(6877 3755) ہندی;(6811 3755) بھاشا انڈونیشیا
 یں۔ہ (6888 3755)اور ویت نامی(6833 3755) اردو;(6866 3755)تھائی

تاکہ اپنی پر رابطہ کر سکتے ہیں  (http://www.hkcs.org/en/services/cheer)کے ہوم پیج  CHEERدرخواست گزاران 
 خدمات کی تفصیل پیش کر سکے۔

2021/ 22 -سکول سال   
AFI گروپس (HK$)  معاونت کا درجہ 

 * (%100) مکمل / مکمل رعایت 41,360 – 0

 (%50) رعایت 1/2 / نصف 79,976# – 41,361

اہل نا 79,976 <  
 (درخواستیں ناکامیاب رہیں)


