
e

2020/2021

211 

 

"विद्यार्थी वित्तीय सहायता योजनाहरूका लावि घरेलु आिेदन फाराम" पररिारमा आधाररत आिेदन फाराम हो जसले प्राइमरी (प्रार्थवमक) र सेकेण्डरी 
(माध्यवमक) विद्यालय(हरू) िा वकन्डरिार्टन(हरू)/बाल स्याहार केन्र(हरू) मा अध्ययन िने बच्चा(हरू) भएका पररिारहरूलाई विद्यार्थी वित्तीय 
सहायताको लावि आिेदन वदनमा सहजीकरण िर्ट । 

योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू 
 
(i)  आिेदकहरूले आयस्रोत जााँच (mean test) लाई उत्तीणट िनुटपर्ट र आिेदकहरू विद्यार्थी-आिेदकहरूको आमाबबुा िा अवभभािक 

(Guardianship of Minors Ordinance, Cap 13 अन्तिटत मान्य भए अनसुार) हुनपुर्ट । अन्यर्था, आिेदकहरूले आिेदन 
फाराममा यसलाई वकन पालना िनट सवकाँ दनै भन्ने बारेमा विस्ततृ रूपमा प्रमाणसवहत स्प� पानुटपर्ट; 

(ii) विद्यार्थी-आिेदकहरू हङकङको अवििावहत वनिासी हुनपुर्ट र उनीहरूसाँि हङकङमा काननूी रूपमा स्र्थायी आिासको अवधकार, 
बसोबास िने अवधकार िा बसाइको कुनै पवन शतटवबना (बसाइको सीमा बाहके) रहन ेिैध अनमुवत हुनपुर्ट । वभवजर् वभसा, दइुतफी 
वनकास अनमुवत, विद्यार्थी वभसा मात्र भएका विद्यार्थीहरू िा विद्यार्थी-वभसा/वभवजर्र-वभसा धारकहरूका आवित व्यविहरू विद्यार्थी 
वित्तीय सहायताको लावि आिेदन वदन योग्य हुाँदनैन ्। 

(iii) वकन्डरिार्टनमा नसटरी, तल्लो र मावर्थल्लो कक्षाहरू (K1 दवेि K3 सम्म) मा अध्ययन िरररहकेा विद्यार्थी-आिेदकहरू - 
 31 अिस्त 2020 मा कम्तीमा पवन 2 िर्ट 8 मवहना पिुेको हुनपुर्ट (अर्थाटत् 31 वडसेम्बर 2017 मा िा सोभन्दा अिावड जवन्मएको हुनपुर्ट); 

र  
 वशक्षा ब्यरुो (Education Bureau, EDB) मा दताट भएका वकन्डरिार्टनहरूमा नसटरी, तल्लो र मावर्थल्लो कक्षाहरू (K1 दवेि K3 

सम्म) मा अध्ययन िरररहकेो हुनपुर्ट । सो वकन्डरिार्टन िैर-नाफामलूक वकन्डरिार्टन हुनपुर्ट र त्यसले वकन्डरिार्टन वशक्षा योजना अन्तिटत 
स्र्थानीय पाठ्यक्रम प्रदान िने हुनपुर्ट । 

(iv) बाल स्याहार केन्रहरू (उमेर समहू 0-2) र बाल स्याहार केन्रहरू (उमरे समहू 2-3) मा अध्ययन िरररहकेा विद्यार्थी-आिेदकहरू - 
 सामावजक कल्याण विभाि (Social Welfare Department, SWD) मा दताट भएका बाल स्याहार सेिाहरू (वदिा वशशसुदन, वदिा 

नसटरी िा वकन्डरिार्टनसवहत बाल स्याहार केन्रहरूमा सम्बवन्धत उमरे समहूहरू) मा परूा-वदन स्याहार सेिाहरू प्राप्त िरररहकेो हुनपुर्ट; र 
 वशक्षण शलु्कमा रू्र्को लावि स्ियंलाई योग्य बनाउनको वनवम्त उहीं मलू्याङ्कन अिवध वभत्रमा उनीहरूले आयस्रोत जााँच र "सामावजक 

आिश्यकताहरू" जााँचलाई उत्तीणट िनुटपर्ट; र 
(v) विद्यार्थी-आिेदकहरू अध्ययन िरररहकेा विद्यालयहरू वनम्न योजनाहरूमा वनधाटररत िररएको िेणीमा पनुटपर्ट: 

वित्तीय सहायता योजनाहरू 

 वकन्डरिार्टन तर्था बाल स्याहार केन्र विक्षण िुल्क छूर् (Kindergarten and Child Care Centre Fee Remission, 
KCFR) योजनाले आिश्यकतामा रहकेा पररिारहरूलाई वकन्डरिार्टन वशक्षा योजना अन्तिटतका स्र्थानीय िैर-नाफामलूक 
वकन्डरिार्टनहरूमा नसटरी, तल्लो र मावर्थल्लो कक्षाहरूमा अध्ययन िने र/िा बाल स्याहार केन्रहरूमा परूा-वदन बाल स्याहार सेिाहरू 
प्राप्त िने उनीहरूको बच्चाहरूलाई वशक्षण शलु्कमा रु्र्को रूपमा वित्तीय सहायता उपलब्ध िराउाँर् । 

 वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्बन्धी खर्टहरूका लावि अनुदान (Grant for School-related Expenses for 
Kindergarten Students, Grant-KG) योजनाले KCFR योजना अन्तिटत आयस्रोत जााँच उत्तीणट िनट तर्था समान 
योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू परूा िनट सक्न ेआिश्यकतामा रहकेा वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरूलाई वकन्डरिार्टन वशक्षा योजना अन्तिटत 
विद्यार्थीहरूको वकन्डरिार्टन वशक्षामा लाग्न ेविद्यालयसम्बन्धी िचटहरू भिुानी िनट अवतररि अनदुान उपलब्ध िराउाँर् । 

 विद्यालय पाठ्यपुस्तक सहायता (School Textbook Assistance, TA) योजनाले आिश्यक पाठ्यपसु्तक र 
विद्यालयसम्बन्धी विविध िचटहरूको शलु्कहरूलाई समेर््नको लावि प्रत्यक्ष अनदुान योजना अन्तिटत सरकारी, आवर्थटक सहायता-प्राप्त, 
प्रवत व्यवि अनदुान-प्राप्त विद्यालयहरू (पर क्यापतु ग्रान्र् स्कूल) तर्था स्र्थानीय विद्यालयहरूमा रहकेा प्राइमरी (प्रार्थवमक) 1 दवेि 
वसवनयर सेकेण्डरी (माध्यवमक) 3/माध्यवमक 6 मा अध्ययनरत आिश्यकतामा रहकेा विद्यार्थीहरूलाई सहायता उपलब्ध िराउाँर् । 

 विद्यार्थी यात्रा अनुदान (Student Travel Subsidy, STS) योजनाले औपचाररक प्रार्थवमक िा माध्यवमक तर्थाको वशक्षा प्राप्त 
िरररहकेा िा कुन ै स्िीकायट संस्र्थामा फस्र्ट वडग्री तहसम्म पणूटकालीन वदिा पाठ्यक्रम अध्ययन िरररहकेा त्यस्ता विद्यार्थीहरू, जो 
विद्यालयबार् वहाँडेर जााँदा 10 वमनेर्भन्दा बढीको दरुीमा बस्र्न ् र विद्यालय जााँदा सािटजवनक यातयातको साधन प्रयोि िर्टन,् 
उनीहरूलाई यातायात अनदुान उपलब्ध िराउाँर् ।  
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 इन्र्रनेर् उपयोि िुल्कको लावि अनुदान योजना (Subsidy Scheme for Internet Access Charges, SIA) ले प्राइमरी 
िा सेकेण्डरी तहमा पणूट-कावलन अध्ययन िन ेबालबावलका, िा पणूट-कावलन वडप्लोमा Yi Jin (DYJ) (2016 भन्दा अिावड Yi Jin 
Diploma (YJD) भनेर वचवनने) कायटक्रमहरू िा सो सरहको व्यािसावयक तावलम पररर्दको कोसटहरू िद ैिरेका विद्यार्थीहरूलाई घरमा 
इ-लवनटङको लावि आिश्यक इन्र्रनेर्को उपयोि िराउन त्यस्ता बच्चाहरू भएका पररिारलाई अनदुान उपलब्ध िराउाँर् । योग्य पररिारहरूले 
घरमा बालबावलकाहरूको सङ््या जवत भए पवन घर-पररिारको वहसाबले वनधाटररत एक समान निद अनुदान प्राप्त िनेर्न ्। 

 आिेदनसम्बन्धी प्रवियाहरू 

यवद पररिारहरूले 2020/21 विद्यालय िर्टको वनवम्त विद्यार्थी वित्तीय सहायताको लावि आिेदन वदन चाहमेा कृपया घरेलु आिेदनमा 
मािटवनदशेन नोर्हरू अनसुार आिेदन फाराम (SFO 106B िा SFO 7B) भनुटहोस ् र सब ै आिश्यक सहायक कािजपत्रहरूको सार्थमा 
भररएको आिेदन फारामलाई हुलाकमाफट त सोझ ैSFO लाई पठाउनहुोस ्। हरेक पररिारले एउर्ा मात्र आिेदन बझुाउनपुर्ट । एउरै् आिेदकबार् 
एकभन्दा बढी आिेदनहरू प्राप्त भएमा सो आिेदनहरूलाई िारेज िररनरे् । आिेदनसम्बन्धी प्रवक्रयाको बारेमा तल विस्ततृमा व्या्या िररएको 
र् - 

(i) प्रार्थवमक तर्था माध्यवमक तहका विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको आिेदनहरूमा लािू हुने 

समय प्रवियाहरू 

मई 2020 को अन्त्यमा 
िा सोभन्दा अिावड 

आिेदकहरूले परूक फाराम (यवद लाि ूहुने भएमा) र सम्बद्ध सहायक कािजपत्रहरूको प्रवतवलवपहरूका सार्थमा परूा 
भररएको आिेदन फारामलाई बझुाउन उपलब्ध िराइएको ठेिानायिु िाम प्रयोि िरेर हुलाकमाफट त SFO लाई 
पठाउनपुर्ट । 

2019/20 मा विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता वितरण िररसवकएका आिेदकहरूका लावि 

2020 जलुाईको 
अन्त्य/अिस्तमा 

यवद 31 मई 2020 मा िा सोभन्दा अिावडसम्ममा आिेदन बझुाउने आिेदकहरूले सहायक कािजपत्रहरूका सार्थमा 
सबै जानकारी उपलब्ध िराएका र्न,् योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू परूा िरेका र्न ्र आयस्रोत जााँच उत्तीणट िरेका र्न ्
भने सन ्2020 जलुाईको अन्त्य/अिस्तमा SFO ले योग्य विद्यार्थीहरूलाई अर्ोपे (स्ित:-भुिानी) माफट त अस्र्थायी 
विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता र योग्य पररिारहरूलाई इन्र्रनेर् उपयोि शलु्कको लावि अनदुान वनकासा िनेर् । SFO 
ले अिस्त 2020 को िरपर आिेदकहरुलाई नवतजाको सचूना* पवन जारी िनेर् । आयस्रोत जााँचमा उत्तीणट हुन नसक्न,े 
SFO द्वारा तय िररएको अवन्तम वमवतसम्म आिश्यक परूक जानकारी उपलब्ध िराउन असफल हुने िा आफ्नो 
आिेदनहरू वफताट वलन ेपररिारहरूलाई "अयोग्यताको सचूना (Notification of Ineligibility)" जारी िररनरे् । 

अक्र्ोबर 2020 बार् सरुु 
हुन े

अस्र्थायी TA वितरण िररसवकएका विद्यार्थीहरूका लावि नयााँ विद्यालय िर्टको वनवम्त पाठ्यपसु्तक अनदुान 
दरहरू उपलब्ध भएपश्चात ्(अक्र्ोबर 2020 को िरपर) र अक्र्ोबर 2020 बार् सरुु हुनेिरी विद्यार्थी-आिेदकको 
विद्यालयसम्बन्धी जानकारी EDB को डेर्ाबेससाँि रुज ुिराएपश्चात ्SFO ले पनु: वहसाब िनेर् र आिेदकहरू 
कवत अनदुान रकम प्राप्त िनट योग्य र्न ्भनरे वनधाटरण िनरे् र आिेदकहरूलाई बााँकी अनदुान रकम वनकासा िनेर् 
र बढी भिुानी िररसवकएको िण्डमा आिेदकहरूबार् सो रकम वफताट वलनेर् । 

2019/20 मा विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता वितरण निररएका िा 2020/21 मा P1 मा अध्ययन िरररहेका बच्र्ाहरू भएका 
आिेदकहरूका लावि 

अिस्त 2020 यवद 31 मई 2020 मा िा सोभन्दा अिावडसम्ममा आिेदन बझुाउने आिेदकहरूले सहायक कािजपत्रहरूका 
सार्थमा सबै आिश्यक जानकारी उपलब्ध िराएका र्न ्भन ेअिस्त 2020 बार् सरुु हुनेिरी SFO ले योग्य 
आिेदकहरूलाई "नवतजाको सचूना (Notification of Result)" *, विद्यार्थी-आधाररत योग्यता प्रमाणपत्र 
(Eligibility Certificate, EC) र "वित्तीय सहायता योजनाहरूका लावि मािटवनदशेन नोर्हरू (Guidance 
Notes on Application for Financial Assistance Schemes" जारी िनरे् । आयस्रोत जााँचमा उत्तीणट 
हुन नसक्न,े SFO द्वारा तय िररएको अवन्तम वमवतसम्म आिश्यक परूक जानकारी उपलब्ध िराउन असफल हुन े
िा आफ्नो आिेदनहरू वफताट वलन ेपररिारहरूलाई "अयोग्यताको सचूना (Notification of Ineligibility)" 
जारी िररनरे् ।  

सेप्रे्म्बर 2020 EC प्राप्त िने आिेदकहरूले व्यविित जानकारी र EC मा पवहले न ै वप्रन्र् िररएको योजना(हरू) मा आफूले 
रोजेको योजना (हरू) लाई ध्यानपिूटक रुज ुिनुटपर्ट । आिेदकहरूल ेसो EC हरूलाई भरेर आिेदन प्रवक्रया अिावड 
बढाउन विद्यालय आरम्भ भएको एक हप्ता वभत्र िा EC हरू जारी िररएको वमवतबार् दईु हप्ता वभत्र (यी दईु मध्य े
जनु पवर् आउाँर्) बच्चाहरू अध्ययन िने विद्यालयलाई वफताट िनुटपर्ट । विद्यालयहरूले विद्यार्थी-आिेदकहरूको 
वस्र्थवत तर्था हावजरीलाई प्रमावणत िनेर्न ्र त्यसपवर् सो EC हरूलाई SFO समक्ष पठाउनरे्न ् । साधारणतः 
SFO ले अवन्तम वदनपवर् बझुाइएका कुन ैपवन EC हरूलाई स्िीकार िने रै्न । 
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"विद्यार्थी वित्तीय सहायता योजनाहरूका लावि घरेलु आिेदन फाराम" पररिारमा आधाररत आिेदन फाराम हो जसले प्राइमरी (प्रार्थवमक) र सेकेण्डरी 
(माध्यवमक) विद्यालय(हरू) िा वकन्डरिार्टन(हरू)/बाल स्याहार केन्र(हरू) मा अध्ययन िने बच्चा(हरू) भएका पररिारहरूलाई विद्यार्थी वित्तीय 
सहायताको लावि आिेदन वदनमा सहजीकरण िर्ट । 

योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू 
 
(i)  आिेदकहरूले आयस्रोत जााँच (mean test) लाई उत्तीणट िनुटपर्ट र आिेदकहरू विद्यार्थी-आिेदकहरूको आमाबबुा िा अवभभािक 

(Guardianship of Minors Ordinance, Cap 13 अन्तिटत मान्य भए अनसुार) हुनपुर्ट । अन्यर्था, आिेदकहरूले आिेदन 
फाराममा यसलाई वकन पालना िनट सवकाँ दनै भन्ने बारेमा विस्ततृ रूपमा प्रमाणसवहत स्प� पानुटपर्ट; 

(ii) विद्यार्थी-आिेदकहरू हङकङको अवििावहत वनिासी हुनपुर्ट र उनीहरूसाँि हङकङमा काननूी रूपमा स्र्थायी आिासको अवधकार, 
बसोबास िने अवधकार िा बसाइको कुनै पवन शतटवबना (बसाइको सीमा बाहके) रहन ेिैध अनमुवत हुनपुर्ट । वभवजर् वभसा, दइुतफी 
वनकास अनमुवत, विद्यार्थी वभसा मात्र भएका विद्यार्थीहरू िा विद्यार्थी-वभसा/वभवजर्र-वभसा धारकहरूका आवित व्यविहरू विद्यार्थी 
वित्तीय सहायताको लावि आिेदन वदन योग्य हुाँदनैन ्। 

(iii) वकन्डरिार्टनमा नसटरी, तल्लो र मावर्थल्लो कक्षाहरू (K1 दवेि K3 सम्म) मा अध्ययन िरररहकेा विद्यार्थी-आिेदकहरू - 
 31 अिस्त 2020 मा कम्तीमा पवन 2 िर्ट 8 मवहना पिुेको हुनपुर्ट (अर्थाटत् 31 वडसेम्बर 2017 मा िा सोभन्दा अिावड जवन्मएको हुनपुर्ट); 

र  
 वशक्षा ब्यरुो (Education Bureau, EDB) मा दताट भएका वकन्डरिार्टनहरूमा नसटरी, तल्लो र मावर्थल्लो कक्षाहरू (K1 दवेि K3 

सम्म) मा अध्ययन िरररहकेो हुनपुर्ट । सो वकन्डरिार्टन िैर-नाफामलूक वकन्डरिार्टन हुनपुर्ट र त्यसले वकन्डरिार्टन वशक्षा योजना अन्तिटत 
स्र्थानीय पाठ्यक्रम प्रदान िने हुनपुर्ट । 

(iv) बाल स्याहार केन्रहरू (उमेर समहू 0-2) र बाल स्याहार केन्रहरू (उमरे समहू 2-3) मा अध्ययन िरररहकेा विद्यार्थी-आिेदकहरू - 
 सामावजक कल्याण विभाि (Social Welfare Department, SWD) मा दताट भएका बाल स्याहार सेिाहरू (वदिा वशशसुदन, वदिा 

नसटरी िा वकन्डरिार्टनसवहत बाल स्याहार केन्रहरूमा सम्बवन्धत उमरे समहूहरू) मा परूा-वदन स्याहार सेिाहरू प्राप्त िरररहकेो हुनपुर्ट; र 
 वशक्षण शलु्कमा रू्र्को लावि स्ियंलाई योग्य बनाउनको वनवम्त उहीं मलू्याङ्कन अिवध वभत्रमा उनीहरूले आयस्रोत जााँच र "सामावजक 

आिश्यकताहरू" जााँचलाई उत्तीणट िनुटपर्ट; र 
(v) विद्यार्थी-आिेदकहरू अध्ययन िरररहकेा विद्यालयहरू वनम्न योजनाहरूमा वनधाटररत िररएको िेणीमा पनुटपर्ट: 

वित्तीय सहायता योजनाहरू 

 वकन्डरिार्टन तर्था बाल स्याहार केन्र विक्षण िुल्क छूर् (Kindergarten and Child Care Centre Fee Remission, 
KCFR) योजनाले आिश्यकतामा रहकेा पररिारहरूलाई वकन्डरिार्टन वशक्षा योजना अन्तिटतका स्र्थानीय िैर-नाफामलूक 
वकन्डरिार्टनहरूमा नसटरी, तल्लो र मावर्थल्लो कक्षाहरूमा अध्ययन िने र/िा बाल स्याहार केन्रहरूमा परूा-वदन बाल स्याहार सेिाहरू 
प्राप्त िने उनीहरूको बच्चाहरूलाई वशक्षण शलु्कमा रु्र्को रूपमा वित्तीय सहायता उपलब्ध िराउाँर् । 

 वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्बन्धी खर्टहरूका लावि अनुदान (Grant for School-related Expenses for 
Kindergarten Students, Grant-KG) योजनाले KCFR योजना अन्तिटत आयस्रोत जााँच उत्तीणट िनट तर्था समान 
योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू परूा िनट सक्न ेआिश्यकतामा रहकेा वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरूलाई वकन्डरिार्टन वशक्षा योजना अन्तिटत 
विद्यार्थीहरूको वकन्डरिार्टन वशक्षामा लाग्ने विद्यालयसम्बन्धी िचटहरू भिुानी िनट अवतररि अनदुान उपलब्ध िराउाँर् । 

 विद्यालय पाठ्यपुस्तक सहायता (School Textbook Assistance, TA) योजनाले आिश्यक पाठ्यपसु्तक र 
विद्यालयसम्बन्धी विविध िचटहरूको शलु्कहरूलाई समेर््नको लावि प्रत्यक्ष अनदुान योजना अन्तिटत सरकारी, आवर्थटक सहायता-प्राप्त, 
प्रवत व्यवि अनदुान-प्राप्त विद्यालयहरू (पर क्यापतु ग्रान्र् स्कूल) तर्था स्र्थानीय विद्यालयहरूमा रहकेा प्राइमरी (प्रार्थवमक) 1 दवेि 
वसवनयर सेकेण्डरी (माध्यवमक) 3/माध्यवमक 6 मा अध्ययनरत आिश्यकतामा रहकेा विद्यार्थीहरूलाई सहायता उपलब्ध िराउाँर् । 

 विद्यार्थी यात्रा अनुदान (Student Travel Subsidy, STS) योजनाले औपचाररक प्रार्थवमक िा माध्यवमक तर्थाको वशक्षा प्राप्त 
िरररहकेा िा कुन ै स्िीकायट संस्र्थामा फस्र्ट वडग्री तहसम्म पणूटकालीन वदिा पाठ्यक्रम अध्ययन िरररहकेा त्यस्ता विद्यार्थीहरू, जो 
विद्यालयबार् वहाँडेर जााँदा 10 वमनेर्भन्दा बढीको दरुीमा बस्र्न ् र विद्यालय जााँदा सािटजवनक यातयातको साधन प्रयोि िर्टन,् 
उनीहरूलाई यातायात अनदुान उपलब्ध िराउाँर् ।  
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 इन्र्रनेर् उपयोि िुल्कको लावि अनुदान योजना (Subsidy Scheme for Internet Access Charges, SIA) ले प्राइमरी 
िा सेकेण्डरी तहमा पणूट-कावलन अध्ययन िन ेबालबावलका, िा पणूट-कावलन वडप्लोमा Yi Jin (DYJ) (2016 भन्दा अिावड Yi Jin 
Diploma (YJD) भनेर वचवनने) कायटक्रमहरू िा सो सरहको व्यािसावयक तावलम पररर्दको कोसटहरू िद ैिरेका विद्यार्थीहरूलाई घरमा 
इ-लवनटङको लावि आिश्यक इन्र्रनेर्को उपयोि िराउन त्यस्ता बच्चाहरू भएका पररिारलाई अनदुान उपलब्ध िराउाँर् । योग्य पररिारहरूले 
घरमा बालबावलकाहरूको सङ््या जवत भए पवन घर-पररिारको वहसाबले वनधाटररत एक समान निद अनुदान प्राप्त िनेर्न ्। 

 आिेदनसम्बन्धी प्रवियाहरू 

यवद पररिारहरूले 2020/21 विद्यालय िर्टको वनवम्त विद्यार्थी वित्तीय सहायताको लावि आिेदन वदन चाहमेा कृपया घरेलु आिेदनमा 
मािटवनदशेन नोर्हरू अनसुार आिेदन फाराम (SFO 106B िा SFO 7B) भनुटहोस ् र सब ै आिश्यक सहायक कािजपत्रहरूको सार्थमा 
भररएको आिेदन फारामलाई हुलाकमाफट त सोझ ैSFO लाई पठाउनहुोस ्। हरेक पररिारले एउर्ा मात्र आिेदन बझुाउनपुर्ट । एउरै् आिेदकबार् 
एकभन्दा बढी आिेदनहरू प्राप्त भएमा सो आिेदनहरूलाई िारेज िररनरे् । आिेदनसम्बन्धी प्रवक्रयाको बारेमा तल विस्ततृमा व्या्या िररएको 
र् - 

(i) प्रार्थवमक तर्था माध्यवमक तहका विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको आिेदनहरूमा लािू हुने 

समय प्रवियाहरू 

मई 2020 को अन्त्यमा 
िा सोभन्दा अिावड 

आिेदकहरूले परूक फाराम (यवद लाि ूहुने भएमा) र सम्बद्ध सहायक कािजपत्रहरूको प्रवतवलवपहरूका सार्थमा परूा 
भररएको आिेदन फारामलाई बझुाउन उपलब्ध िराइएको ठेिानायिु िाम प्रयोि िरेर हुलाकमाफट त SFO लाई 
पठाउनपुर्ट । 

2019/20 मा विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता वितरण िररसवकएका आिेदकहरूका लावि 

2020 जलुाईको 
अन्त्य/अिस्तमा 

यवद 31 मई 2020 मा िा सोभन्दा अिावडसम्ममा आिेदन बझुाउने आिेदकहरूले सहायक कािजपत्रहरूका सार्थमा 
सबै जानकारी उपलब्ध िराएका र्न,् योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू परूा िरेका र्न ्र आयस्रोत जााँच उत्तीणट िरेका र्न ्
भने सन ्2020 जलुाईको अन्त्य/अिस्तमा SFO ले योग्य विद्यार्थीहरूलाई अर्ोपे (स्ित:-भुिानी) माफट त अस्र्थायी 
विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता र योग्य पररिारहरूलाई इन्र्रनेर् उपयोि शलु्कको लावि अनदुान वनकासा िनेर् । SFO 
ले अिस्त 2020 को िरपर आिेदकहरुलाई नवतजाको सचूना* पवन जारी िनेर् । आयस्रोत जााँचमा उत्तीणट हुन नसक्न,े 
SFO द्वारा तय िररएको अवन्तम वमवतसम्म आिश्यक परूक जानकारी उपलब्ध िराउन असफल हुने िा आफ्नो 
आिेदनहरू वफताट वलन ेपररिारहरूलाई "अयोग्यताको सचूना (Notification of Ineligibility)" जारी िररनरे् । 

अक्र्ोबर 2020 बार् सरुु 
हुन े

अस्र्थायी TA वितरण िररसवकएका विद्यार्थीहरूका लावि नयााँ विद्यालय िर्टको वनवम्त पाठ्यपसु्तक अनदुान 
दरहरू उपलब्ध भएपश्चात ्(अक्र्ोबर 2020 को िरपर) र अक्र्ोबर 2020 बार् सरुु हुनेिरी विद्यार्थी-आिेदकको 
विद्यालयसम्बन्धी जानकारी EDB को डेर्ाबेससाँि रुज ुिराएपश्चात ्SFO ले पनु: वहसाब िनेर् र आिेदकहरू 
कवत अनदुान रकम प्राप्त िनट योग्य र्न ्भनरे वनधाटरण िनरे् र आिेदकहरूलाई बााँकी अनदुान रकम वनकासा िनेर् 
र बढी भिुानी िररसवकएको िण्डमा आिेदकहरूबार् सो रकम वफताट वलनेर् । 

2019/20 मा विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता वितरण निररएका िा 2020/21 मा P1 मा अध्ययन िरररहेका बच्र्ाहरू भएका 
आिेदकहरूका लावि 

अिस्त 2020 यवद 31 मई 2020 मा िा सोभन्दा अिावडसम्ममा आिेदन बझुाउने आिेदकहरूले सहायक कािजपत्रहरूका 
सार्थमा सबै आिश्यक जानकारी उपलब्ध िराएका र्न ्भन ेअिस्त 2020 बार् सरुु हुनेिरी SFO ले योग्य 
आिेदकहरूलाई "नवतजाको सचूना (Notification of Result)" *, विद्यार्थी-आधाररत योग्यता प्रमाणपत्र 
(Eligibility Certificate, EC) र "वित्तीय सहायता योजनाहरूका लावि मािटवनदशेन नोर्हरू (Guidance 
Notes on Application for Financial Assistance Schemes" जारी िनरे् । आयस्रोत जााँचमा उत्तीणट 
हुन नसक्न,े SFO द्वारा तय िररएको अवन्तम वमवतसम्म आिश्यक परूक जानकारी उपलब्ध िराउन असफल हुन े
िा आफ्नो आिेदनहरू वफताट वलन ेपररिारहरूलाई "अयोग्यताको सचूना (Notification of Ineligibility)" 
जारी िररनरे् ।  

सेप्रे्म्बर 2020 EC प्राप्त िने आिेदकहरूले व्यविित जानकारी र EC मा पवहले न ै वप्रन्र् िररएको योजना(हरू) मा आफूले 
रोजेको योजना (हरू) लाई ध्यानपिूटक रुज ुिनुटपर्ट । आिेदकहरूल ेसो EC हरूलाई भरेर आिेदन प्रवक्रया अिावड 
बढाउन विद्यालय आरम्भ भएको एक हप्ता वभत्र िा EC हरू जारी िररएको वमवतबार् दईु हप्ता वभत्र (यी दईु मध्य े
जनु पवर् आउाँर्) बच्चाहरू अध्ययन िने विद्यालयलाई वफताट िनुटपर्ट । विद्यालयहरूले विद्यार्थी-आिेदकहरूको 
वस्र्थवत तर्था हावजरीलाई प्रमावणत िनेर्न ्र त्यसपवर् सो EC हरूलाई SFO समक्ष पठाउनरे्न ् । साधारणतः 
SFO ले अवन्तम वदनपवर् बझुाइएका कुन ैपवन EC हरूलाई स्िीकार िने रै्न । 

विद्यार्थी वित्तीय सहायता योजनाहरूका लावि 
घरेलु आिेदन 

Student Finance Office 
Working Family and Student Financial Assistance Agency 

(Nepali) 
  

Student Finance Office  
Working Family and Student Financial Assistance Agency

(Nepali)
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"विद्यार्थी वित्तीय सहायता योजनाहरूका लावि घरेलु आिेदन फाराम" पररिारमा आधाररत आिेदन फाराम हो जसले प्राइमरी (प्रार्थवमक) र सेकेण्डरी 
(माध्यवमक) विद्यालय(हरू) िा वकन्डरिार्टन(हरू)/बाल स्याहार केन्र(हरू) मा अध्ययन िने बच्चा(हरू) भएका पररिारहरूलाई विद्यार्थी वित्तीय 
सहायताको लावि आिेदन वदनमा सहजीकरण िर्ट । 

योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू 
 
(i)  आिेदकहरूले आयस्रोत जााँच (mean test) लाई उत्तीणट िनुटपर्ट र आिेदकहरू विद्यार्थी-आिेदकहरूको आमाबबुा िा अवभभािक 

(Guardianship of Minors Ordinance, Cap 13 अन्तिटत मान्य भए अनसुार) हुनपुर्ट । अन्यर्था, आिेदकहरूले आिेदन 
फाराममा यसलाई वकन पालना िनट सवकाँ दनै भन्ने बारेमा विस्ततृ रूपमा प्रमाणसवहत स्प� पानुटपर्ट; 

(ii) विद्यार्थी-आिेदकहरू हङकङको अवििावहत वनिासी हुनपुर्ट र उनीहरूसाँि हङकङमा काननूी रूपमा स्र्थायी आिासको अवधकार, 
बसोबास िने अवधकार िा बसाइको कुनै पवन शतटवबना (बसाइको सीमा बाहके) रहन ेिैध अनमुवत हुनपुर्ट । वभवजर् वभसा, दइुतफी 
वनकास अनमुवत, विद्यार्थी वभसा मात्र भएका विद्यार्थीहरू िा विद्यार्थी-वभसा/वभवजर्र-वभसा धारकहरूका आवित व्यविहरू विद्यार्थी 
वित्तीय सहायताको लावि आिेदन वदन योग्य हुाँदनैन ्। 

(iii) वकन्डरिार्टनमा नसटरी, तल्लो र मावर्थल्लो कक्षाहरू (K1 दवेि K3 सम्म) मा अध्ययन िरररहकेा विद्यार्थी-आिेदकहरू - 
 31 अिस्त 2020 मा कम्तीमा पवन 2 िर्ट 8 मवहना पिुेको हुनपुर्ट (अर्थाटत् 31 वडसेम्बर 2017 मा िा सोभन्दा अिावड जवन्मएको हुनपुर्ट); 

र  
 वशक्षा ब्यरुो (Education Bureau, EDB) मा दताट भएका वकन्डरिार्टनहरूमा नसटरी, तल्लो र मावर्थल्लो कक्षाहरू (K1 दवेि K3 

सम्म) मा अध्ययन िरररहकेो हुनपुर्ट । सो वकन्डरिार्टन िैर-नाफामलूक वकन्डरिार्टन हुनपुर्ट र त्यसले वकन्डरिार्टन वशक्षा योजना अन्तिटत 
स्र्थानीय पाठ्यक्रम प्रदान िने हुनपुर्ट । 

(iv) बाल स्याहार केन्रहरू (उमेर समहू 0-2) र बाल स्याहार केन्रहरू (उमरे समहू 2-3) मा अध्ययन िरररहकेा विद्यार्थी-आिेदकहरू - 
 सामावजक कल्याण विभाि (Social Welfare Department, SWD) मा दताट भएका बाल स्याहार सेिाहरू (वदिा वशशसुदन, वदिा 

नसटरी िा वकन्डरिार्टनसवहत बाल स्याहार केन्रहरूमा सम्बवन्धत उमरे समहूहरू) मा परूा-वदन स्याहार सेिाहरू प्राप्त िरररहकेो हुनपुर्ट; र 
 वशक्षण शलु्कमा रू्र्को लावि स्ियंलाई योग्य बनाउनको वनवम्त उहीं मलू्याङ्कन अिवध वभत्रमा उनीहरूले आयस्रोत जााँच र "सामावजक 

आिश्यकताहरू" जााँचलाई उत्तीणट िनुटपर्ट; र 
(v) विद्यार्थी-आिेदकहरू अध्ययन िरररहकेा विद्यालयहरू वनम्न योजनाहरूमा वनधाटररत िररएको िेणीमा पनुटपर्ट: 

वित्तीय सहायता योजनाहरू 

 वकन्डरिार्टन तर्था बाल स्याहार केन्र विक्षण िुल्क छूर् (Kindergarten and Child Care Centre Fee Remission, 
KCFR) योजनाले आिश्यकतामा रहकेा पररिारहरूलाई वकन्डरिार्टन वशक्षा योजना अन्तिटतका स्र्थानीय िैर-नाफामलूक 
वकन्डरिार्टनहरूमा नसटरी, तल्लो र मावर्थल्लो कक्षाहरूमा अध्ययन िने र/िा बाल स्याहार केन्रहरूमा परूा-वदन बाल स्याहार सेिाहरू 
प्राप्त िने उनीहरूको बच्चाहरूलाई वशक्षण शलु्कमा रु्र्को रूपमा वित्तीय सहायता उपलब्ध िराउाँर् । 

 वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्बन्धी खर्टहरूका लावि अनुदान (Grant for School-related Expenses for 
Kindergarten Students, Grant-KG) योजनाले KCFR योजना अन्तिटत आयस्रोत जााँच उत्तीणट िनट तर्था समान 
योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू परूा िनट सक्न ेआिश्यकतामा रहकेा वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरूलाई वकन्डरिार्टन वशक्षा योजना अन्तिटत 
विद्यार्थीहरूको वकन्डरिार्टन वशक्षामा लाग्ने विद्यालयसम्बन्धी िचटहरू भिुानी िनट अवतररि अनदुान उपलब्ध िराउाँर् । 

 विद्यालय पाठ्यपुस्तक सहायता (School Textbook Assistance, TA) योजनाले आिश्यक पाठ्यपसु्तक र 
विद्यालयसम्बन्धी विविध िचटहरूको शलु्कहरूलाई समेर््नको लावि प्रत्यक्ष अनदुान योजना अन्तिटत सरकारी, आवर्थटक सहायता-प्राप्त, 
प्रवत व्यवि अनदुान-प्राप्त विद्यालयहरू (पर क्यापतु ग्रान्र् स्कूल) तर्था स्र्थानीय विद्यालयहरूमा रहकेा प्राइमरी (प्रार्थवमक) 1 दवेि 
वसवनयर सेकेण्डरी (माध्यवमक) 3/माध्यवमक 6 मा अध्ययनरत आिश्यकतामा रहकेा विद्यार्थीहरूलाई सहायता उपलब्ध िराउाँर् । 

 विद्यार्थी यात्रा अनुदान (Student Travel Subsidy, STS) योजनाले औपचाररक प्रार्थवमक िा माध्यवमक तर्थाको वशक्षा प्राप्त 
िरररहकेा िा कुन ै स्िीकायट संस्र्थामा फस्र्ट वडग्री तहसम्म पणूटकालीन वदिा पाठ्यक्रम अध्ययन िरररहकेा त्यस्ता विद्यार्थीहरू, जो 
विद्यालयबार् वहाँडेर जााँदा 10 वमनेर्भन्दा बढीको दरुीमा बस्र्न ् र विद्यालय जााँदा सािटजवनक यातयातको साधन प्रयोि िर्टन,् 
उनीहरूलाई यातायात अनदुान उपलब्ध िराउाँर् ।  
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 इन्र्रनेर् उपयोि िुल्कको लावि अनुदान योजना (Subsidy Scheme for Internet Access Charges, SIA) ले प्राइमरी 
िा सेकेण्डरी तहमा पणूट-कावलन अध्ययन िन ेबालबावलका, िा पणूट-कावलन वडप्लोमा Yi Jin (DYJ) (2016 भन्दा अिावड Yi Jin 
Diploma (YJD) भनेर वचवनने) कायटक्रमहरू िा सो सरहको व्यािसावयक तावलम पररर्दको कोसटहरू िद ैिरेका विद्यार्थीहरूलाई घरमा 
इ-लवनटङको लावि आिश्यक इन्र्रनेर्को उपयोि िराउन त्यस्ता बच्चाहरू भएका पररिारलाई अनदुान उपलब्ध िराउाँर् । योग्य पररिारहरूले 
घरमा बालबावलकाहरूको सङ््या जवत भए पवन घर-पररिारको वहसाबले वनधाटररत एक समान निद अनुदान प्राप्त िनेर्न ्। 

 आिेदनसम्बन्धी प्रवियाहरू 

यवद पररिारहरूले 2020/21 विद्यालय िर्टको वनवम्त विद्यार्थी वित्तीय सहायताको लावि आिेदन वदन चाहमेा कृपया घरेलु आिेदनमा 
मािटवनदशेन नोर्हरू अनसुार आिेदन फाराम (SFO 106B िा SFO 7B) भनुटहोस ् र सब ै आिश्यक सहायक कािजपत्रहरूको सार्थमा 
भररएको आिेदन फारामलाई हुलाकमाफट त सोझै SFO लाई पठाउनहुोस ्। हरेक पररिारले एउर्ा मात्र आिेदन बझुाउनपुर्ट । एउरै् आिेदकबार् 
एकभन्दा बढी आिेदनहरू प्राप्त भएमा सो आिेदनहरूलाई िारेज िररनरे् । आिेदनसम्बन्धी प्रवक्रयाको बारेमा तल विस्ततृमा व्या्या िररएको 
र् - 

(i) प्रार्थवमक तर्था माध्यवमक तहका विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको आिेदनहरूमा लािू हुने 

समय प्रवियाहरू 

मई 2020 को अन्त्यमा 
िा सोभन्दा अिावड 

आिेदकहरूले परूक फाराम (यवद लाि ूहुने भएमा) र सम्बद्ध सहायक कािजपत्रहरूको प्रवतवलवपहरूका सार्थमा परूा 
भररएको आिेदन फारामलाई बझुाउन उपलब्ध िराइएको ठेिानायिु िाम प्रयोि िरेर हुलाकमाफट त SFO लाई 
पठाउनपुर्ट । 

2019/20 मा विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता वितरण िररसवकएका आिेदकहरूका लावि 

2020 जलुाईको 
अन्त्य/अिस्तमा 

यवद 31 मई 2020 मा िा सोभन्दा अिावडसम्ममा आिेदन बझुाउने आिेदकहरूले सहायक कािजपत्रहरूका सार्थमा 
सबै जानकारी उपलब्ध िराएका र्न,् योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू परूा िरेका र्न ्र आयस्रोत जााँच उत्तीणट िरेका र्न ्
भने सन ्2020 जलुाईको अन्त्य/अिस्तमा SFO ले योग्य विद्यार्थीहरूलाई अर्ोपे (स्ित:-भुिानी) माफट त अस्र्थायी 
विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता र योग्य पररिारहरूलाई इन्र्रनेर् उपयोि शलु्कको लावि अनदुान वनकासा िनेर् । SFO 
ले अिस्त 2020 को िरपर आिेदकहरुलाई नवतजाको सचूना* पवन जारी िनेर् । आयस्रोत जााँचमा उत्तीणट हुन नसक्न,े 
SFO द्वारा तय िररएको अवन्तम वमवतसम्म आिश्यक परूक जानकारी उपलब्ध िराउन असफल हुने िा आफ्नो 
आिेदनहरू वफताट वलन ेपररिारहरूलाई "अयोग्यताको सचूना (Notification of Ineligibility)" जारी िररनरे् । 

अक्र्ोबर 2020 बार् सरुु 
हुन े

अस्र्थायी TA वितरण िररसवकएका विद्यार्थीहरूका लावि नयााँ विद्यालय िर्टको वनवम्त पाठ्यपसु्तक अनदुान 
दरहरू उपलब्ध भएपश्चात ्(अक्र्ोबर 2020 को िरपर) र अक्र्ोबर 2020 बार् सरुु हुनेिरी विद्यार्थी-आिेदकको 
विद्यालयसम्बन्धी जानकारी EDB को डेर्ाबेससाँि रुज ुिराएपश्चात ्SFO ले पनु: वहसाब िनेर् र आिेदकहरू 
कवत अनदुान रकम प्राप्त िनट योग्य र्न ्भनरे वनधाटरण िनरे् र आिेदकहरूलाई बााँकी अनदुान रकम वनकासा िनेर् 
र बढी भिुानी िररसवकएको िण्डमा आिेदकहरूबार् सो रकम वफताट वलनेर् । 

2019/20 मा विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता वितरण निररएका िा 2020/21 मा P1 मा अध्ययन िरररहेका बच्र्ाहरू भएका 
आिेदकहरूका लावि 

अिस्त 2020 यवद 31 मई 2020 मा िा सोभन्दा अिावडसम्ममा आिेदन बझुाउने आिेदकहरूले सहायक कािजपत्रहरूका 
सार्थमा सबै आिश्यक जानकारी उपलब्ध िराएका र्न ्भन ेअिस्त 2020 बार् सरुु हुनेिरी SFO ले योग्य 
आिेदकहरूलाई "नवतजाको सचूना (Notification of Result)" *, विद्यार्थी-आधाररत योग्यता प्रमाणपत्र 
(Eligibility Certificate, EC) र "वित्तीय सहायता योजनाहरूका लावि मािटवनदशेन नोर्हरू (Guidance 
Notes on Application for Financial Assistance Schemes" जारी िनरे् । आयस्रोत जााँचमा उत्तीणट 
हुन नसक्न,े SFO द्वारा तय िररएको अवन्तम वमवतसम्म आिश्यक परूक जानकारी उपलब्ध िराउन असफल हुन े
िा आफ्नो आिेदनहरू वफताट वलन ेपररिारहरूलाई "अयोग्यताको सचूना (Notification of Ineligibility)" 
जारी िररनरे् ।  

सेप्रे्म्बर 2020 EC प्राप्त िने आिेदकहरूले व्यविित जानकारी र EC मा पवहले न ै वप्रन्र् िररएको योजना(हरू) मा आफूले 
रोजेको योजना (हरू) लाई ध्यानपिूटक रुज ुिनुटपर्ट । आिेदकहरूल ेसो EC हरूलाई भरेर आिेदन प्रवक्रया अिावड 
बढाउन विद्यालय आरम्भ भएको एक हप्ता वभत्र िा EC हरू जारी िररएको वमवतबार् दईु हप्ता वभत्र (यी दईु मध्य े
जनु पवर् आउाँर्) बच्चाहरू अध्ययन िने विद्यालयलाई वफताट िनुटपर्ट । विद्यालयहरूले विद्यार्थी-आिेदकहरूको 
वस्र्थवत तर्था हावजरीलाई प्रमावणत िनेर्न ्र त्यसपवर् सो EC हरूलाई SFO समक्ष पठाउनरे्न ् । साधारणतः 
SFO ले अवन्तम वदनपवर् बझुाइएका कुन ैपवन EC हरूलाई स्िीकार िने रै्न । 

विद्यार्थी वित्तीय सहायता योजनाहरूका लावि 
घरेलु आिेदन 

Student Finance Office 
Working Family and Student Financial Assistance Agency 

(Nepali) 
  

Student Finance Office  
Working Family and Student Financial Assistance Agency

(Nepali)
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(iii) सामान्य पररवस्र्थवतहरूमा (वप्र-प्राइमरीका विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहायता बाहेक), 1 मार्ट 2021 मा िा त्यसपवछ 
बुझाइएका कुनै "विद्यार्थीहरूका लावि आवर्थटक सहायता योजनाहरूका लावि घरेलु आिेदन फाराम (Household 
Application Form for Student Financial Assistance Schemes)" लाई SFO ले स्िीकार िने छैन । हरेक वित्तीय 
सहायता योजनाको लावि आिेदन बुझाउने अवन्तम वमवत तलको तावलकामा सरू्ीबद्ध िररएको छ – 

 

वित्तीय सहायता योजना आिेदन बुझाउने अवन्तम वमवत 
वकन्डरिार्टन तर्था बाल 
स्याहार केन्र िुल्क छुर् 

(KCFR) योजना 

आिेदकहरूले 2020/21 विद्यालय िर्टमा कक्षाहरूमा अध्ययन सक्काउनुभन्दा अिावडको 
वमवत िा 15 अिस्त 2021 भन्दा विलो नहुने वमवत मध्ये जुन वमवत अवघल्लो हुन्छ सो वमवत 
बमोवजम आफ्नो आिेदनलाई SFO लाई बुझाउनुपछट । अन्यर्था, उनीहरूले आयस्रोत जााँर् 
(means test) उत्तीणट िनट सक्ने र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउने भए तापवन िुल्क छुर् 
सामान्यतया वनकासा हुने छैन । आिेदकहरुले आिेदन फाराम बुझाउने मवहना िा विद्यार्थी-
आिेदकहरुलाई वकन्डरिारे्न/बाल स्याहार केन्रमा भनाट िररएको मवहना मध्ये जुन मवहना 
पवछ आउाँछ त्यही मवहनाबार् विक्षा िुल्कमा छुर् लािू हुन्छ । 

वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरू 
(Grant-KG) का 

विद्यालयसाँि सम्बवन्धत 
खर्टहरूका लावि अनुदान 

आिेदकहरूले 2020/21 विद्यालय िर्टमा कक्षाहरूमा अध्ययन सक्काउनुभन्दा अिावडको 
वमवत िा 15 अिस्त 2021 भन्दा विलो नहुने वमवत मध्ये जुन वमवत अवघल्लो हुन्छ सो वमवत 
बमोवजम आफ्नो आिेदनलाई SFO लाई बुझाउनुपछट । अन्यर्था, उनीहरूले आयस्रोत जााँर् 
उत्तीणट िनट सक्ने र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउने भए तापवन Grant-KG सामान्यतया 
वितरण िररने छैन । 

विद्यालय पाठ्यपसु्तक 
सहायता (TA) योजना 

आिेदकहरूले आफ्नो आिेदन 31 अक्रु्बर 2020 भन्दा विलो नहुने िरर SFO लाई 
बुझाउनुपछट  । अन्यर्था, उनीहरूले आयस्रोत जााँर् उत्तीणट िनट सक्ने र योग्यतासम्बन्धी 
मापदण्ड पुर् याउने भए तापवन विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता सामान्यतया वनकासा हुने छैन 
। 

विद्यार्थी यातायात अनुदान 
(STS) योजना 

1 नोभेम्बर 2020 मा िा त्यसपवछ आफ्नो आिेदन फारम बुझाउने र आयेस्रोत जााँर् पास िने 
र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउने आिेदकहरूको सम्बन्धमा, योग्य विद्यार्थी-
आिेदकहरूलाई विद्यार्थी यातायात अनुदान (यवद लािू हुने भएमा) भुक्त्तान िने कायट हरेक 
मावमलाहरूको पररवस्र्थवतहरूको आधारमा, आिेदन प्राप्त भएको वमवतबार् िा विद्यार्थी-
आिेदकलाई विद्यालयमा भनाट िरेको वमवतबार् (िा पवहले CSSA प्राप्त िरररहेका 
विद्यार्थीहरूको लावि CSSA प्राप्त हुन बन्द भएको वमवतबार्) सरुु िररनेछ । 

इन्र्रनेर् उपयोि िुल्क 
अनुदान योजना (SIA) 

1 फेब्रुअरी 2021 मा त्यसपवछ आफ्नो आिेदन फारम बुझाउने आिेदकहरूको सम्बन्धमा, 
यवद आिेदकहरू आयस्रोत जााँर् उत्तीणट िनट र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउन सक्ने 
योग्य आिेदकहरूलाई SIA को आवंिक भुक्तानी िररन सक्छ । 

(iv) SFO ले आिेदनहरू प्राप्त भएको जानकारी आिेदकको हङकङको मोबाइल फोन नम्बरमा SMS पठाएर िा वलवित रूपमा (हङकङको 
मोबाइल फोन नम्बर उपलब्ध िराउन असमर्थट आिेदकहरूलाई लाि)ू वदनेर् । यवद आिेदकहरूले आिेदन फाराम बझुाएको 20 कायट 
वदन वभत्रमा SFO बार् SMS िा वलवित रूपमा आिेदन प्राप्त िरेको जानकारी प्राप्त िरेनन ्भन ेिलत डेवलभरी भएको िा डेवलभरी न ै
नभएको कारणले आिेदन प्रवक्रयामा वढलाइ हुन नवदनका लावि SFO ले आिेदन प्राप्त िरेको र् वक रै्न भनेर जााँच्न कृपया SFO को 
सोधपरु् हर्लाइन (2802 2345) मा फोन िनुटहोस ्। 

 

आयस्रोत जााँर् (MEANS TEST) तर्था सहायताका तहहरू  
(i) विद्यार्थी वित्तीय सहायता र यसको सहायता तहको लावि पररिारको योग्यता वनधाटरण िनट SFO ले "समायोवजत पाररिाररक आय" 

(Adjusted Family Income AFI) पद्धवतको प्रयोि िनरे् । यसको सतू्र यस्तो र्:  

AFI = पररिारको कुल िावर्टक आय 
पररिारको सदस्य सङ््या + (1)  

(ii) पररिारको कुल िावर्टक आयमा आिेदक र उनको पवत/पत्नीको िावर्टक आय; यवद हुन ेलाि ूभएमा पररिारसाँि ैबसोबास िन ेअवििावहत 
सन्तान/सन्तानहरूको िावर्टक आयको 30%; यवद लाि ूहुन ेभएमा आफन्त/सावर्थहरूल ेिरेका आवर्थटक योिदानहरू पदटर्न ्। 
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(iii) सामान्यतया पररिारका सदस्यहरू भन्नाले आिेदक, उनको पवत/पत्नी, पररिारसाँि ै बसोबास िन ेअवििावहत सन्तान/सन्तानहरू र 
आिेदक िा उनको पवत/पत्नीले सहारा प्रदान िरररहकेा आवित आमाबबुा(हरू) लाई बवुझन्र् । 

(iv) 2 दवेि 3 जनासम्म सदस्यहरू भएका आमा िा बबुामात्र हुने पररिारहरूको सम्बन्धमा, AFI सतू्रको भाजक "प्लस 1 फ्याक्र्र" बढरे 2 
हुनेर् । 

(v) 2020/21 विद्यालय िर्टमा सहायताका विवभन्न तहहरूका लावि योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू तलको तावलकामा सचूीबद्ध िररएको र् 
। कृपया AFI भनेको पररिारको औसत आय होइन भन्ने कुरा ध्यानमा रा्नहुोस ्। 

*      2020/21 विद्यालय िर्टमा 3-सदस्यीय तर्था 4-सदस्यीय पररिारहरूको सम्बन्धमा, पणूट सहायता तहको लावि AFI सीमा क्रमश: 
$50,323 तर्था $46,297 रहकेो र् । आमा िा बबुा मात्र रहकेो 2-सदस्यीय तर्था 3-सदस्यीय पररिारहरूको सम्बन्धमा, पणूट सहायता 
तहको लावि AFI सीमा वनधाटरण िनट र AFI को वहसाब िनटका लावि उनीहरूलाई क्रमश: 3-सदस्यीय तर्था 4-सदस्यीय पररिारहरूको 
रूपमा मावननरे् । 

#        वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहायताको लावि, यवद पररिारको AFI $41,569 तर्था $50,919 को बीचमा र् भने सहायताको 
तह 3/4 (75%) हुन्र्; र यवद AFI $50,920 तर्था $80,378 को बीचमा र् भने सहायताको स्तर आधा रु्र् (50%) हुन्र् । 

अनुदान वनकासा 
 प्राइमरी तर्था सेकेण्डरी विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको लावि, SFO ले योग्य आिेदकहरूलाई अर्ोपे (autopay) माफट त वित्तीय 

सहायता वितरण िनरे् । (नोर्: सामान्यतया योग्य आिेदकहरूलाई TA तर्था SIA को अस्र्थायी रकम जलुाई/अिस्तको अन्त्यवतरबार् 
वितरण िररन्र् तर STS भन ेअक्र्ोबरपवर् मात्र वनकासा िररन्र् । नयााँ आिेदकहरूलाई सामान्यतया अक्र्ोबरमा िा अक्र्ोबरपवर् मात्र 
अनदुान रकम वितरण िररनरे् ।) 

 वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूका लावि, शलु्क रु्र् रकमको नवतजाको सचूना (notification of result) जारी भएको 10 कायट वदन वभत्रमा 
वशक्षा शलु्क रु्र्को लावि स्िीकृत रकम टे्रजरीले सोझै वकन्डरिार्टन/बाल स्याहार केन्रहरूलाई भकु्त्तान िनरे् । त्यसपवर् 
वकन्डरिार्टन/बाल स्याहार केन्रहरूले आिेदकहरूलाई भिुानी िने व्यिस्र्था वमलाउनरे्न ्। (नोर्: सेप्रे्म्बर 2020 को अन्त्यवतरबार् 
सरुु िद ैSFO ले योग्य आिेदकहरूको शलु्क रु्र् सम्बवन्धत विद्यालयमाफट त र वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरूका लावि विद्यालयसम्बन्धी 
िचटहरूका लावि अनदुान योग्य आिेदकहरूका बैंक िातामा अर्ोपेमाफट त िण्ड-िण्ड िरेर वितरण िनेर् । 

सोधपछु 
 

 वित्तीय सहयता योजना तर्था आिेदन प्रवक्रयासाँि सम्बवन्धत सोधपरु्को लावि, कृपया हाम्रो 24 घण्रे् सोधपरु् हर्लाइन 2802 2345 
मा फोन िनुटहोस ्। हर्लाइनमा फोन िदाट यवद आिेदकहरूले जातीय अल्पसं्यक भार्ा (बाहासा इन्डोनवेसया, वहन्दी, नेपाली, पञ्जाबी, 
र्ािालोि, र्थाई र उदुटसमते) मा आिेदनसम्बन्धी सोधपरु् िनट चाहन्र्न ्भन ेकृपया रे्वलफोन लाइनमा सम्पकट  स्र्थावपत भइसकेपवर् '4' 
नम्बरलाई वर्थचरे 'अन्य भार्ाहरू' को विकल्प चयन िनुटहोस ्। िैकवल्पक रूपमा, र्थप जानकारीको लावि आिेदकहरू SFO को िहृपषृ्ट 
(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) जान सक्र्न ्। 

 आिेदकहरूलाई अङ्गे्रजी तर्था अन्य जातीय अल्पसं्यक भार्ाहरूमा अनिुाद तर्था दोभार् ेसेिाको आिश्यकता परेमा त्यसको लावि 
अल्पसं्यक जावतका वनिासीहरूका मधरु सम्बन्ध तर्था संिद्धटन केन्र (Centre for Harmony and Enhancement of Ethnic 
Minority Residents, CHEER) लाई फोनबार् सम्पकट  िनट सवकन्र् । CHEER को हर्लाइन नम्बरहरू तल सचूीबद्ध िररएका 
र्न-् 
बाहासा इन्डोनेवसया (3755 6811); वहन्दी (3755 6877); नेपाली (3755 6822); पञ्जाबी (3755 6844); र्ािालोि (3755 
6855); र्थाई (3755 6866) र उदुट (3755 6833) 
CHEER का सेिाहरूको विस्ततृ वििरणहरूका लावि आिेदकहरू यसको िहृपषृ्ट (http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 
मा पवन जान सक्र्न ्। 

2020/21 विद्यालय िर्ट -  
AFI समूहहरू (HK$)  

सहायताको तह 

0 – 41,568 पणूट / पणूट रु्र् (100%) * 
41,569 – 80,378 # आधा /1/2 रु्र् (50%) * 

> 80,378 
अयोग्य  

(योग्य नभएका आिेदनहरू) 
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अक्र्ोबर 2020 िा 
त्यसपवर् 

वफताट िररएका EC हरूलाई रुज ुिरेपश्चात,् SFO ले आिेदन वदएर सम्बवन्धत योजनाहरूका लावि योग्य ठहर 
भएका विद्यार्थीहरूलाई अर्ोपमेाफट त वित्तीय सहायता वनकासा िनरे् । 

*2020/21 मा पिूट-प्रार्थवमक तहका विद्यार्थीहरूका लावि वित्तीय सहयोिको वनवम्तएउरै् समयमा आिेदन वदने बच्चाहरू भएका 
आिेदकहरूका लावि, SFO ले योग्य पररिारहरूलाई SC सवहत "नवतजाको सचूना (Notification of Result)" जारी िनरे् । वििरणको 
लावि, कृपया पिूट-प्रार्थवमक तहका विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायतामा लाि ूहुने आिेदनसम्बन्धी प्रवक्रयाहरू हनेुटहोस ्। 

(ii) पूिट-प्रार्थवमक तहका विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको आिेदनहरूमा लािू हुने 

समय प्रवियाहरू 

2019/20 मा वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूका लावि मात्र (विद्यालय िर्ट 2020/21 मा P1 मा अध्ययन िने विद्यार्थीहरूलाई यसमा 
नपने) वित्तीय सहायता वितरण िररएका आिेदकहरूका लावि 

जनू 2020 मा िा सो 
मवहनाको अन्त्यभन्दा 

अिावड 

आिेदकहरूले "सामावजक आिश्यकताहरू" मलू्याङ्कन फाराम (यवद लाि ूहुने भएमा) र सम्बद्ध सहायक 
कािजपत्रहरूको प्रवतवलवपहरूका सार्थमा परूा भररएको आिेदन फारामलाई बझुाउन उपलब्ध िराइएको 
ठेिानायिु िाम प्रयोि िरेर हुलाकमाफट त SFO लाई पठाउनपुर्ट । 

अिस्त 2020 िा 
त्यसपवर् 

यवद 30 जनू 2020 मा िा सोभन्दा अिावडसम्ममा आिेदन बझुाउने आिेदकहरूले सहायक कािजपत्रहरूका 
सार्थमा सबै आिश्यक जानकारी उपलब्ध िराएका र्न ्भने अिस्त 2020 बार् सरुु हुनेिरी SFO ले योग्य 
आिेदकहरूलाई विद्यार्थी-आधाररत योग्यता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate, EC) सवहत "नवतजाको 
सचूना (Notification of Result)" जारी िनेर् । 
सम्बद्ध SC को आिश्यकता 2020/21 विद्यालय िर्टमा अको विद्यालयमा स्र्थानान्तरण भएर जाने, पवहले 
नै र्ावपएकाभन्दा वभन्न ैकक्षा र सत्र भएका र वप्र-प्राइमरीको लावि पवहलो पर्क वित्तीय सहयोिको लावि 
आिेदन िरेका विद्यार्थी-आिेदकहरूलाई मात्र लाि ूर् । यस्ता मावमलाहरूमा, आिेदकहरूले SC लाई 
2020/21 मा अध्ययनरत विद्यालयमा 31 अिस्त 2020 िा SC जारी िररएको वमवतबार् दईु हप्ता वभत्र (जनु 
पवर् हुन्र् त्यो) मा प्रोसेवसङको लावि अवनिायट रूपमा बझुाउनपुर्ट । 

2019/20 मा वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूका लावि वित्तीय सहायता वितरण निररएका आिेदकहरूका लावि 
जलुाई 2020 िा 

त्यसपवर् 
SFO ले विद्यालयमाफट त सम्बवन्धत आिेदकहरूलाई SC सवहत "विद्यार्थीहरूका लावि आवर्थटक सहायता 
योजनाहरूका लावि घरेल ुआिेदन फाराम (Household Application Form for Student Financial 
Assistance Schemes)" वितरण िनेर् र 1 अिस्त 2020 बार् आिेदनहरू वलन सरुु िनेर् । परूा भररएका 
आिेदन फारमहरूलाई आिेदकहरूले सकेसम्म चााँडो हुलाकद्वारा सोझै SFO लाई पठाउनपुर्ट र प्रोसेवसङको 
लावि SC लाई िर्ट 2020/21 मा अध्ययनरत विद्यालयमा 31 अिस्त 2020 भन्दा अिावड बझुाउनपुर्ट । 

 
ध्यान वदनुपने कुराहरू: 

(i) हाल व्यापक सामावजक सरुक्षा सहायता (Comprehensive Social Security Assistance, CSSA) प्राप्त िरररहकेा 
पररिारहरूमा प्रार्थवमक र माध्यवमक विद्यालय िा वकन्डरिार्टन र सोभन्दा मवुनका अन्य कक्षा तहहरूमा अध्ययनरत 
बालबावलकाहरू र्न ् भन े 2020/21 विद्यालय िर्टको लावि उनीहरूको विद्यालयको वशक्षा शलु्कमा रु्र्, परीक्षा 
शलु्क,पाठ्यपसु्तक तर्था स्रे्शनरीहरूको िचट, यातायात िचट, घरमा इन्र्रनेर् उपयोिको लावि लाग्न ेिचट, इत्यावदको लावि 
विद्यालयसम्बन्धी सहायता प्राप्त िनट उनीहरूले सोझ ै SWD मा आिेदन बझुाउनपुर्ट । उनीहरूले SFO मा आिेदन बझुाउन 
आिश्यक रै्न । 

(ii) पवहले नै र्ावपएका कािजी फाराम बझुाउनकुा अवतररि 2020/21 विद्यालय िर्टबार् सरुु हुनेिरी अिावडको विद्यालय िर्टमा पवहले 
नै र्ावपएका फारामहरू जारी िररएका र विद्यतुीय आिेदन फाराम (SFO 7B(E)) मा बझुाएका चाल ूआिेदकहरूले पवहला नै 
भररएका विद्यतुीय फाराम (SFO 107B(E)) (अर्थाटत ्पवहले नै र्ावपएको फारामको विद्यतुीय संस्करण) डाउनलोड िनट र अनलाइन 
बझुाउन रोज्न सक्नेर्न ्। त्यसका अवतररि, कुनै पवन आिेदकहरूले आफ्नो आिेदनहरूलाई अनलाइन बझुाउन विद्यतुीय आिेदन 
फाराम (SFO 7B(E)) पवन प्रयोि िनट सक्नेर्न ् । वििरणहरू SFO को िेबसाइर् 
(https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm) मा उपलब्ध र्न ् । यवद आिेदकहरूले अनलाइनबार् आिेदन 
फारामको विद्यतुीय संस्करण बझुाएका र्न ्भन ेउनीहरूले SFO लाई रु्टै्ट कािजी आिेदन फाराम बुझाउनपुदनै । 
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(iii) सामान्य पररवस्र्थवतहरूमा (वप्र-प्राइमरीका विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहायता बाहेक), 1 मार्ट 2021 मा िा त्यसपवछ 
बुझाइएका कुनै "विद्यार्थीहरूका लावि आवर्थटक सहायता योजनाहरूका लावि घरेलु आिेदन फाराम (Household 
Application Form for Student Financial Assistance Schemes)" लाई SFO ले स्िीकार िने छैन । हरेक वित्तीय 
सहायता योजनाको लावि आिेदन बुझाउने अवन्तम वमवत तलको तावलकामा सरू्ीबद्ध िररएको छ – 

 

वित्तीय सहायता योजना आिेदन बुझाउने अवन्तम वमवत 
वकन्डरिार्टन तर्था बाल 
स्याहार केन्र िुल्क छुर् 

(KCFR) योजना 

आिेदकहरूले 2020/21 विद्यालय िर्टमा कक्षाहरूमा अध्ययन सक्काउनुभन्दा अिावडको 
वमवत िा 15 अिस्त 2021 भन्दा विलो नहुने वमवत मध्ये जुन वमवत अवघल्लो हुन्छ सो वमवत 
बमोवजम आफ्नो आिेदनलाई SFO लाई बुझाउनुपछट । अन्यर्था, उनीहरूले आयस्रोत जााँर् 
(means test) उत्तीणट िनट सक्ने र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउने भए तापवन िुल्क छुर् 
सामान्यतया वनकासा हुने छैन । आिेदकहरुले आिेदन फाराम बुझाउने मवहना िा विद्यार्थी-
आिेदकहरुलाई वकन्डरिारे्न/बाल स्याहार केन्रमा भनाट िररएको मवहना मध्ये जुन मवहना 
पवछ आउाँछ त्यही मवहनाबार् विक्षा िुल्कमा छुर् लािू हुन्छ । 

वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरू 
(Grant-KG) का 

विद्यालयसाँि सम्बवन्धत 
खर्टहरूका लावि अनुदान 

आिेदकहरूले 2020/21 विद्यालय िर्टमा कक्षाहरूमा अध्ययन सक्काउनुभन्दा अिावडको 
वमवत िा 15 अिस्त 2021 भन्दा विलो नहुने वमवत मध्ये जुन वमवत अवघल्लो हुन्छ सो वमवत 
बमोवजम आफ्नो आिेदनलाई SFO लाई बुझाउनुपछट । अन्यर्था, उनीहरूले आयस्रोत जााँर् 
उत्तीणट िनट सक्ने र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउने भए तापवन Grant-KG सामान्यतया 
वितरण िररने छैन । 

विद्यालय पाठ्यपसु्तक 
सहायता (TA) योजना 

आिेदकहरूले आफ्नो आिेदन 31 अक्रु्बर 2020 भन्दा विलो नहुने िरर SFO लाई 
बुझाउनुपछट  । अन्यर्था, उनीहरूले आयस्रोत जााँर् उत्तीणट िनट सक्ने र योग्यतासम्बन्धी 
मापदण्ड पुर् याउने भए तापवन विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता सामान्यतया वनकासा हुने छैन 
। 

विद्यार्थी यातायात अनुदान 
(STS) योजना 

1 नोभेम्बर 2020 मा िा त्यसपवछ आफ्नो आिेदन फारम बुझाउने र आयेस्रोत जााँर् पास िने 
र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउने आिेदकहरूको सम्बन्धमा, योग्य विद्यार्थी-
आिेदकहरूलाई विद्यार्थी यातायात अनुदान (यवद लािू हुने भएमा) भुक्त्तान िने कायट हरेक 
मावमलाहरूको पररवस्र्थवतहरूको आधारमा, आिेदन प्राप्त भएको वमवतबार् िा विद्यार्थी-
आिेदकलाई विद्यालयमा भनाट िरेको वमवतबार् (िा पवहले CSSA प्राप्त िरररहेका 
विद्यार्थीहरूको लावि CSSA प्राप्त हुन बन्द भएको वमवतबार्) सरुु िररनेछ । 

इन्र्रनेर् उपयोि िुल्क 
अनुदान योजना (SIA) 

1 फेब्रुअरी 2021 मा त्यसपवछ आफ्नो आिेदन फारम बुझाउने आिेदकहरूको सम्बन्धमा, 
यवद आिेदकहरू आयस्रोत जााँर् उत्तीणट िनट र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउन सक्ने 
योग्य आिेदकहरूलाई SIA को आवंिक भुक्तानी िररन सक्छ । 

(iv) SFO ले आिेदनहरू प्राप्त भएको जानकारी आिेदकको हङकङको मोबाइल फोन नम्बरमा SMS पठाएर िा वलवित रूपमा (हङकङको 
मोबाइल फोन नम्बर उपलब्ध िराउन असमर्थट आिेदकहरूलाई लाि)ू वदनेर् । यवद आिेदकहरूले आिेदन फाराम बझुाएको 20 कायट 
वदन वभत्रमा SFO बार् SMS िा वलवित रूपमा आिेदन प्राप्त िरेको जानकारी प्राप्त िरेनन ्भन ेिलत डेवलभरी भएको िा डेवलभरी न ै
नभएको कारणले आिेदन प्रवक्रयामा वढलाइ हुन नवदनका लावि SFO ले आिेदन प्राप्त िरेको र् वक रै्न भनेर जााँच्न कृपया SFO को 
सोधपरु् हर्लाइन (2802 2345) मा फोन िनुटहोस ्। 

 

आयस्रोत जााँर् (MEANS TEST) तर्था सहायताका तहहरू  
(i) विद्यार्थी वित्तीय सहायता र यसको सहायता तहको लावि पररिारको योग्यता वनधाटरण िनट SFO ले "समायोवजत पाररिाररक आय" 

(Adjusted Family Income AFI) पद्धवतको प्रयोि िनरे् । यसको सतू्र यस्तो र्:  

AFI = पररिारको कुल िावर्टक आय 
पररिारको सदस्य सङ््या + (1)  

(ii) पररिारको कुल िावर्टक आयमा आिेदक र उनको पवत/पत्नीको िावर्टक आय; यवद हुन ेलाि ूभएमा पररिारसाँि ैबसोबास िन ेअवििावहत 
सन्तान/सन्तानहरूको िावर्टक आयको 30%; यवद लाि ूहुन ेभएमा आफन्त/सावर्थहरूल ेिरेका आवर्थटक योिदानहरू पदटर्न ्। 
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(iii) सामान्यतया पररिारका सदस्यहरू भन्नाले आिेदक, उनको पवत/पत्नी, पररिारसाँि ै बसोबास िन ेअवििावहत सन्तान/सन्तानहरू र 
आिेदक िा उनको पवत/पत्नीले सहारा प्रदान िरररहकेा आवित आमाबबुा(हरू) लाई बवुझन्र् । 

(iv) 2 दवेि 3 जनासम्म सदस्यहरू भएका आमा िा बबुामात्र हुने पररिारहरूको सम्बन्धमा, AFI सतू्रको भाजक "प्लस 1 फ्याक्र्र" बढरे 2 
हुनेर् । 

(v) 2020/21 विद्यालय िर्टमा सहायताका विवभन्न तहहरूका लावि योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू तलको तावलकामा सचूीबद्ध िररएको र् 
। कृपया AFI भनेको पररिारको औसत आय होइन भन्ने कुरा ध्यानमा रा्नहुोस ्। 

*      2020/21 विद्यालय िर्टमा 3-सदस्यीय तर्था 4-सदस्यीय पररिारहरूको सम्बन्धमा, पणूट सहायता तहको लावि AFI सीमा क्रमश: 
$50,323 तर्था $46,297 रहकेो र् । आमा िा बबुा मात्र रहकेो 2-सदस्यीय तर्था 3-सदस्यीय पररिारहरूको सम्बन्धमा, पणूट सहायता 
तहको लावि AFI सीमा वनधाटरण िनट र AFI को वहसाब िनटका लावि उनीहरूलाई क्रमश: 3-सदस्यीय तर्था 4-सदस्यीय पररिारहरूको 
रूपमा मावननरे् । 

#        वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहायताको लावि, यवद पररिारको AFI $41,569 तर्था $50,919 को बीचमा र् भने सहायताको 
तह 3/4 (75%) हुन्र्; र यवद AFI $50,920 तर्था $80,378 को बीचमा र् भने सहायताको स्तर आधा रु्र् (50%) हुन्र् । 

अनुदान वनकासा 
 प्राइमरी तर्था सेकेण्डरी विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको लावि, SFO ले योग्य आिेदकहरूलाई अर्ोपे (autopay) माफट त वित्तीय 

सहायता वितरण िनरे् । (नोर्: सामान्यतया योग्य आिेदकहरूलाई TA तर्था SIA को अस्र्थायी रकम जलुाई/अिस्तको अन्त्यवतरबार् 
वितरण िररन्र् तर STS भन ेअक्र्ोबरपवर् मात्र वनकासा िररन्र् । नयााँ आिेदकहरूलाई सामान्यतया अक्र्ोबरमा िा अक्र्ोबरपवर् मात्र 
अनदुान रकम वितरण िररनरे् ।) 

 वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूका लावि, शलु्क रु्र् रकमको नवतजाको सचूना (notification of result) जारी भएको 10 कायट वदन वभत्रमा 
वशक्षा शलु्क रु्र्को लावि स्िीकृत रकम टे्रजरीले सोझै वकन्डरिार्टन/बाल स्याहार केन्रहरूलाई भकु्त्तान िनरे् । त्यसपवर् 
वकन्डरिार्टन/बाल स्याहार केन्रहरूले आिेदकहरूलाई भिुानी िने व्यिस्र्था वमलाउनरे्न ्। (नोर्: सेप्रे्म्बर 2020 को अन्त्यवतरबार् 
सरुु िद ैSFO ले योग्य आिेदकहरूको शलु्क रु्र् सम्बवन्धत विद्यालयमाफट त र वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरूका लावि विद्यालयसम्बन्धी 
िचटहरूका लावि अनदुान योग्य आिेदकहरूका बैंक िातामा अर्ोपेमाफट त िण्ड-िण्ड िरेर वितरण िनेर् । 

सोधपछु 
 

 वित्तीय सहयता योजना तर्था आिेदन प्रवक्रयासाँि सम्बवन्धत सोधपरु्को लावि, कृपया हाम्रो 24 घण्रे् सोधपरु् हर्लाइन 2802 2345 
मा फोन िनुटहोस ्। हर्लाइनमा फोन िदाट यवद आिेदकहरूले जातीय अल्पसं्यक भार्ा (बाहासा इन्डोनवेसया, वहन्दी, नपेाली, पञ्जाबी, 
र्ािालोि, र्थाई र उदुटसमते) मा आिेदनसम्बन्धी सोधपरु् िनट चाहन्र्न ्भन ेकृपया रे्वलफोन लाइनमा सम्पकट  स्र्थावपत भइसकेपवर् '4' 
नम्बरलाई वर्थचरे 'अन्य भार्ाहरू' को विकल्प चयन िनुटहोस ्। िैकवल्पक रूपमा, र्थप जानकारीको लावि आिेदकहरू SFO को िहृपषृ्ट 
(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) जान सक्र्न ्। 

 आिेदकहरूलाई अङ्गे्रजी तर्था अन्य जातीय अल्पसं्यक भार्ाहरूमा अनिुाद तर्था दोभार्े सेिाको आिश्यकता परेमा त्यसको लावि 
अल्पसं्यक जावतका वनिासीहरूका मधरु सम्बन्ध तर्था संिद्धटन केन्र (Centre for Harmony and Enhancement of Ethnic 
Minority Residents, CHEER) लाई फोनबार् सम्पकट  िनट सवकन्र् । CHEER को हर्लाइन नम्बरहरू तल सचूीबद्ध िररएका 
र्न-् 
बाहासा इन्डोनेवसया (3755 6811); वहन्दी (3755 6877); नेपाली (3755 6822); पञ्जाबी (3755 6844); र्ािालोि (3755 
6855); र्थाई (3755 6866) र उदुट (3755 6833) 
CHEER का सेिाहरूको विस्ततृ वििरणहरूका लावि आिेदकहरू यसको िहृपषृ्ट (http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 
मा पवन जान सक्र्न ्। 

2020/21 विद्यालय िर्ट -  
AFI समूहहरू (HK$)  

सहायताको तह 

0 – 41,568 पणूट / पणूट रु्र् (100%) * 
41,569 – 80,378 # आधा /1/2 रु्र् (50%) * 

> 80,378 
अयोग्य  

(योग्य नभएका आिेदनहरू) 
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अक्र्ोबर 2020 िा 
त्यसपवर् 

वफताट िररएका EC हरूलाई रुज ुिरेपश्चात,् SFO ले आिेदन वदएर सम्बवन्धत योजनाहरूका लावि योग्य ठहर 
भएका विद्यार्थीहरूलाई अर्ोपमेाफट त वित्तीय सहायता वनकासा िनरे् । 

*2020/21 मा पिूट-प्रार्थवमक तहका विद्यार्थीहरूका लावि वित्तीय सहयोिको वनवम्तएउरै् समयमा आिेदन वदने बच्चाहरू भएका 
आिेदकहरूका लावि, SFO ले योग्य पररिारहरूलाई SC सवहत "नवतजाको सचूना (Notification of Result)" जारी िनरे् । वििरणको 
लावि, कृपया पिूट-प्रार्थवमक तहका विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायतामा लाि ूहुने आिेदनसम्बन्धी प्रवक्रयाहरू हनेुटहोस ्। 

(ii) पूिट-प्रार्थवमक तहका विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको आिेदनहरूमा लािू हुने 

समय प्रवियाहरू 

2019/20 मा वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूका लावि मात्र (विद्यालय िर्ट 2020/21 मा P1 मा अध्ययन िने विद्यार्थीहरूलाई यसमा 
नपने) वित्तीय सहायता वितरण िररएका आिेदकहरूका लावि 

जनू 2020 मा िा सो 
मवहनाको अन्त्यभन्दा 

अिावड 

आिेदकहरूले "सामावजक आिश्यकताहरू" मलू्याङ्कन फाराम (यवद लाि ूहुने भएमा) र सम्बद्ध सहायक 
कािजपत्रहरूको प्रवतवलवपहरूका सार्थमा परूा भररएको आिेदन फारामलाई बझुाउन उपलब्ध िराइएको 
ठेिानायिु िाम प्रयोि िरेर हुलाकमाफट त SFO लाई पठाउनपुर्ट । 

अिस्त 2020 िा 
त्यसपवर् 

यवद 30 जनू 2020 मा िा सोभन्दा अिावडसम्ममा आिेदन बझुाउने आिेदकहरूले सहायक कािजपत्रहरूका 
सार्थमा सबै आिश्यक जानकारी उपलब्ध िराएका र्न ्भने अिस्त 2020 बार् सरुु हुनेिरी SFO ले योग्य 
आिेदकहरूलाई विद्यार्थी-आधाररत योग्यता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate, EC) सवहत "नवतजाको 
सचूना (Notification of Result)" जारी िनेर् । 
सम्बद्ध SC को आिश्यकता 2020/21 विद्यालय िर्टमा अको विद्यालयमा स्र्थानान्तरण भएर जान,े पवहले 
नै र्ावपएकाभन्दा वभन्न ैकक्षा र सत्र भएका र वप्र-प्राइमरीको लावि पवहलो पर्क वित्तीय सहयोिको लावि 
आिेदन िरेका विद्यार्थी-आिेदकहरूलाई मात्र लाि ूर् । यस्ता मावमलाहरूमा, आिेदकहरूले SC लाई 
2020/21 मा अध्ययनरत विद्यालयमा 31 अिस्त 2020 िा SC जारी िररएको वमवतबार् दईु हप्ता वभत्र (जनु 
पवर् हुन्र् त्यो) मा प्रोसेवसङको लावि अवनिायट रूपमा बझुाउनपुर्ट । 

2019/20 मा वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूका लावि वित्तीय सहायता वितरण निररएका आिेदकहरूका लावि 
जलुाई 2020 िा 

त्यसपवर् 
SFO ले विद्यालयमाफट त सम्बवन्धत आिेदकहरूलाई SC सवहत "विद्यार्थीहरूका लावि आवर्थटक सहायता 
योजनाहरूका लावि घरेल ुआिेदन फाराम (Household Application Form for Student Financial 
Assistance Schemes)" वितरण िनेर् र 1 अिस्त 2020 बार् आिेदनहरू वलन सरुु िनेर् । परूा भररएका 
आिेदन फारमहरूलाई आिेदकहरूले सकेसम्म चााँडो हुलाकद्वारा सोझै SFO लाई पठाउनपुर्ट र प्रोसेवसङको 
लावि SC लाई िर्ट 2020/21 मा अध्ययनरत विद्यालयमा 31 अिस्त 2020 भन्दा अिावड बझुाउनपुर्ट । 

 
ध्यान वदनुपने कुराहरू: 

(i) हाल व्यापक सामावजक सरुक्षा सहायता (Comprehensive Social Security Assistance, CSSA) प्राप्त िरररहकेा 
पररिारहरूमा प्रार्थवमक र माध्यवमक विद्यालय िा वकन्डरिार्टन र सोभन्दा मवुनका अन्य कक्षा तहहरूमा अध्ययनरत 
बालबावलकाहरू र्न ् भन े 2020/21 विद्यालय िर्टको लावि उनीहरूको विद्यालयको वशक्षा शलु्कमा रु्र्, परीक्षा 
शलु्क,पाठ्यपसु्तक तर्था स्रे्शनरीहरूको िचट, यातायात िचट, घरमा इन्र्रनेर् उपयोिको लावि लाग्न ेिचट, इत्यावदको लावि 
विद्यालयसम्बन्धी सहायता प्राप्त िनट उनीहरूले सोझ ै SWD मा आिेदन बझुाउनपुर्ट । उनीहरूले SFO मा आिेदन बझुाउन 
आिश्यक रै्न । 

(ii) पवहले नै र्ावपएका कािजी फाराम बझुाउनकुा अवतररि 2020/21 विद्यालय िर्टबार् सरुु हुनेिरी अिावडको विद्यालय िर्टमा पवहले 
नै र्ावपएका फारामहरू जारी िररएका र विद्यतुीय आिेदन फाराम (SFO 7B(E)) मा बझुाएका चाल ूआिेदकहरूले पवहला नै 
भररएका विद्यतुीय फाराम (SFO 107B(E)) (अर्थाटत ्पवहले नै र्ावपएको फारामको विद्यतुीय संस्करण) डाउनलोड िनट र अनलाइन 
बझुाउन रोज्न सक्नेर्न ्। त्यसका अवतररि, कुनै पवन आिेदकहरूले आफ्नो आिेदनहरूलाई अनलाइन बझुाउन विद्यतुीय आिेदन 
फाराम (SFO 7B(E)) पवन प्रयोि िनट सक्नेर्न ् । वििरणहरू SFO को िेबसाइर् 
(https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm) मा उपलब्ध र्न ् । यवद आिेदकहरूले अनलाइनबार् आिेदन 
फारामको विद्यतुीय संस्करण बझुाएका र्न ्भन ेउनीहरूले SFO लाई रु्टै्ट कािजी आिेदन फाराम बुझाउनपुदनै । 
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(iii) सामान्य पररवस्र्थवतहरूमा (वप्र-प्राइमरीका विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहायता बाहेक), 1 मार्ट 2021 मा िा त्यसपवछ 
बुझाइएका कुनै "विद्यार्थीहरूका लावि आवर्थटक सहायता योजनाहरूका लावि घरेलु आिेदन फाराम (Household 
Application Form for Student Financial Assistance Schemes)" लाई SFO ले स्िीकार िने छैन । हरेक वित्तीय 
सहायता योजनाको लावि आिेदन बुझाउने अवन्तम वमवत तलको तावलकामा सरू्ीबद्ध िररएको छ – 

 

वित्तीय सहायता योजना आिेदन बुझाउने अवन्तम वमवत 
वकन्डरिार्टन तर्था बाल 
स्याहार केन्र िुल्क छुर् 

(KCFR) योजना 

आिेदकहरूले 2020/21 विद्यालय िर्टमा कक्षाहरूमा अध्ययन सक्काउनुभन्दा अिावडको 
वमवत िा 15 अिस्त 2021 भन्दा विलो नहुने वमवत मध्ये जुन वमवत अवघल्लो हुन्छ सो वमवत 
बमोवजम आफ्नो आिेदनलाई SFO लाई बुझाउनुपछट । अन्यर्था, उनीहरूले आयस्रोत जााँर् 
(means test) उत्तीणट िनट सक्ने र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउने भए तापवन िुल्क छुर् 
सामान्यतया वनकासा हुने छैन । आिेदकहरुले आिेदन फाराम बुझाउने मवहना िा विद्यार्थी-
आिेदकहरुलाई वकन्डरिारे्न/बाल स्याहार केन्रमा भनाट िररएको मवहना मध्ये जुन मवहना 
पवछ आउाँछ त्यही मवहनाबार् विक्षा िुल्कमा छुर् लािू हुन्छ । 

वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरू 
(Grant-KG) का 

विद्यालयसाँि सम्बवन्धत 
खर्टहरूका लावि अनुदान 

आिेदकहरूले 2020/21 विद्यालय िर्टमा कक्षाहरूमा अध्ययन सक्काउनुभन्दा अिावडको 
वमवत िा 15 अिस्त 2021 भन्दा विलो नहुने वमवत मध्ये जुन वमवत अवघल्लो हुन्छ सो वमवत 
बमोवजम आफ्नो आिेदनलाई SFO लाई बुझाउनुपछट । अन्यर्था, उनीहरूले आयस्रोत जााँर् 
उत्तीणट िनट सक्ने र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउने भए तापवन Grant-KG सामान्यतया 
वितरण िररने छैन । 

विद्यालय पाठ्यपसु्तक 
सहायता (TA) योजना 

आिेदकहरूले आफ्नो आिेदन 31 अक्रु्बर 2020 भन्दा विलो नहुने िरर SFO लाई 
बुझाउनुपछट  । अन्यर्था, उनीहरूले आयस्रोत जााँर् उत्तीणट िनट सक्ने र योग्यतासम्बन्धी 
मापदण्ड पुर् याउने भए तापवन विद्यालय पाठ्यपसु्तक सहायता सामान्यतया वनकासा हुने छैन 
। 

विद्यार्थी यातायात अनुदान 
(STS) योजना 

1 नोभेम्बर 2020 मा िा त्यसपवछ आफ्नो आिेदन फारम बुझाउने र आयेस्रोत जााँर् पास िने 
र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउने आिेदकहरूको सम्बन्धमा, योग्य विद्यार्थी-
आिेदकहरूलाई विद्यार्थी यातायात अनुदान (यवद लािू हुने भएमा) भुक्त्तान िने कायट हरेक 
मावमलाहरूको पररवस्र्थवतहरूको आधारमा, आिेदन प्राप्त भएको वमवतबार् िा विद्यार्थी-
आिेदकलाई विद्यालयमा भनाट िरेको वमवतबार् (िा पवहले CSSA प्राप्त िरररहेका 
विद्यार्थीहरूको लावि CSSA प्राप्त हुन बन्द भएको वमवतबार्) सरुु िररनेछ । 

इन्र्रनेर् उपयोि िुल्क 
अनुदान योजना (SIA) 

1 फेब्रुअरी 2021 मा त्यसपवछ आफ्नो आिेदन फारम बुझाउने आिेदकहरूको सम्बन्धमा, 
यवद आिेदकहरू आयस्रोत जााँर् उत्तीणट िनट र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड पुर् याउन सक्ने 
योग्य आिेदकहरूलाई SIA को आवंिक भुक्तानी िररन सक्छ । 

(iv) SFO ले आिेदनहरू प्राप्त भएको जानकारी आिेदकको हङकङको मोबाइल फोन नम्बरमा SMS पठाएर िा वलवित रूपमा (हङकङको 
मोबाइल फोन नम्बर उपलब्ध िराउन असमर्थट आिेदकहरूलाई लाि)ू वदनेर् । यवद आिेदकहरूले आिेदन फाराम बझुाएको 20 कायट 
वदन वभत्रमा SFO बार् SMS िा वलवित रूपमा आिेदन प्राप्त िरेको जानकारी प्राप्त िरेनन ्भन ेिलत डेवलभरी भएको िा डेवलभरी न ै
नभएको कारणले आिेदन प्रवक्रयामा वढलाइ हुन नवदनका लावि SFO ले आिेदन प्राप्त िरेको र् वक रै्न भनेर जााँच्न कृपया SFO को 
सोधपरु् हर्लाइन (2802 2345) मा फोन िनुटहोस ्। 

 

आयस्रोत जााँर् (MEANS TEST) तर्था सहायताका तहहरू  
(i) विद्यार्थी वित्तीय सहायता र यसको सहायता तहको लावि पररिारको योग्यता वनधाटरण िनट SFO ले "समायोवजत पाररिाररक आय" 

(Adjusted Family Income AFI) पद्धवतको प्रयोि िनरे् । यसको सतू्र यस्तो र्:  

AFI = पररिारको कुल िावर्टक आय 
पररिारको सदस्य सङ््या + (1)  

(ii) पररिारको कुल िावर्टक आयमा आिेदक र उनको पवत/पत्नीको िावर्टक आय; यवद हुन ेलाि ूभएमा पररिारसाँि ैबसोबास िन ेअवििावहत 
सन्तान/सन्तानहरूको िावर्टक आयको 30%; यवद लाि ूहुन ेभएमा आफन्त/सावर्थहरूल ेिरेका आवर्थटक योिदानहरू पदटर्न ्। 
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(iii) सामान्यतया पररिारका सदस्यहरू भन्नाले आिेदक, उनको पवत/पत्नी, पररिारसाँि ै बसोबास िन ेअवििावहत सन्तान/सन्तानहरू र 
आिेदक िा उनको पवत/पत्नीले सहारा प्रदान िरररहकेा आवित आमाबबुा(हरू) लाई बवुझन्र् । 

(iv) 2 दवेि 3 जनासम्म सदस्यहरू भएका आमा िा बबुामात्र हुने पररिारहरूको सम्बन्धमा, AFI सतू्रको भाजक "प्लस 1 फ्याक्र्र" बढरे 2 
हुनेर् । 

(v) 2020/21 विद्यालय िर्टमा सहायताका विवभन्न तहहरूका लावि योग्यतासम्बन्धी मापदण्डहरू तलको तावलकामा सचूीबद्ध िररएको र् 
। कृपया AFI भनेको पररिारको औसत आय होइन भन्ने कुरा ध्यानमा रा्नहुोस ्। 

*      2020/21 विद्यालय िर्टमा 3-सदस्यीय तर्था 4-सदस्यीय पररिारहरूको सम्बन्धमा, पणूट सहायता तहको लावि AFI सीमा क्रमश: 
$50,323 तर्था $46,297 रहकेो र् । आमा िा बबुा मात्र रहकेो 2-सदस्यीय तर्था 3-सदस्यीय पररिारहरूको सम्बन्धमा, पणूट सहायता 
तहको लावि AFI सीमा वनधाटरण िनट र AFI को वहसाब िनटका लावि उनीहरूलाई क्रमश: 3-सदस्यीय तर्था 4-सदस्यीय पररिारहरूको 
रूपमा मावननरे् । 

#        वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहायताको लावि, यवद पररिारको AFI $41,569 तर्था $50,919 को बीचमा र् भने सहायताको 
तह 3/4 (75%) हुन्र्; र यवद AFI $50,920 तर्था $80,378 को बीचमा र् भने सहायताको स्तर आधा रु्र् (50%) हुन्र् । 

अनुदान वनकासा 
 प्राइमरी तर्था सेकेण्डरी विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको लावि, SFO ले योग्य आिेदकहरूलाई अर्ोपे (autopay) माफट त वित्तीय 

सहायता वितरण िनरे् । (नोर्: सामान्यतया योग्य आिेदकहरूलाई TA तर्था SIA को अस्र्थायी रकम जलुाई/अिस्तको अन्त्यवतरबार् 
वितरण िररन्र् तर STS भन ेअक्र्ोबरपवर् मात्र वनकासा िररन्र् । नयााँ आिेदकहरूलाई सामान्यतया अक्र्ोबरमा िा अक्र्ोबरपवर् मात्र 
अनदुान रकम वितरण िररनरे् ।) 

 वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूका लावि, शलु्क रु्र् रकमको नवतजाको सचूना (notification of result) जारी भएको 10 कायट वदन वभत्रमा 
वशक्षा शलु्क रु्र्को लावि स्िीकृत रकम टे्रजरीले सोझै वकन्डरिार्टन/बाल स्याहार केन्रहरूलाई भकु्त्तान िनरे् । त्यसपवर् 
वकन्डरिार्टन/बाल स्याहार केन्रहरूले आिेदकहरूलाई भिुानी िने व्यिस्र्था वमलाउनरे्न ्। (नोर्: सेप्रे्म्बर 2020 को अन्त्यवतरबार् 
सरुु िद ैSFO ले योग्य आिेदकहरूको शलु्क रु्र् सम्बवन्धत विद्यालयमाफट त र वकन्डरिार्टन विद्यार्थीहरूका लावि विद्यालयसम्बन्धी 
िचटहरूका लावि अनदुान योग्य आिेदकहरूका बैंक िातामा अर्ोपेमाफट त िण्ड-िण्ड िरेर वितरण िनेर् । 

सोधपछु 
 

 वित्तीय सहयता योजना तर्था आिेदन प्रवक्रयासाँि सम्बवन्धत सोधपरु्को लावि, कृपया हाम्रो 24 घण्रे् सोधपरु् हर्लाइन 2802 2345 
मा फोन िनुटहोस ्। हर्लाइनमा फोन िदाट यवद आिेदकहरूले जातीय अल्पसं्यक भार्ा (बाहासा इन्डोनवेसया, वहन्दी, नपेाली, पञ्जाबी, 
र्ािालोि, र्थाई र उदुटसमते) मा आिेदनसम्बन्धी सोधपरु् िनट चाहन्र्न ्भन ेकृपया रे्वलफोन लाइनमा सम्पकट  स्र्थावपत भइसकेपवर् '4' 
नम्बरलाई वर्थचरे 'अन्य भार्ाहरू' को विकल्प चयन िनुटहोस ्। िैकवल्पक रूपमा, र्थप जानकारीको लावि आिेदकहरू SFO को िहृपषृ्ट 
(www.wfsfaa.gov.hk/sfo) जान सक्र्न ्। 

 आिेदकहरूलाई अङ्गे्रजी तर्था अन्य जातीय अल्पसं्यक भार्ाहरूमा अनिुाद तर्था दोभार्े सेिाको आिश्यकता परेमा त्यसको लावि 
अल्पसं्यक जावतका वनिासीहरूका मधरु सम्बन्ध तर्था संिद्धटन केन्र (Centre for Harmony and Enhancement of Ethnic 
Minority Residents, CHEER) लाई फोनबार् सम्पकट  िनट सवकन्र् । CHEER को हर्लाइन नम्बरहरू तल सचूीबद्ध िररएका 
र्न-् 
बाहासा इन्डोनेवसया (3755 6811); वहन्दी (3755 6877); नेपाली (3755 6822); पञ्जाबी (3755 6844); र्ािालोि (3755 
6855); र्थाई (3755 6866) र उदुट (3755 6833) 
CHEER का सेिाहरूको विस्ततृ वििरणहरूका लावि आिेदकहरू यसको िहृपषृ्ट (http://www.hkcs.org/en/services/cheer) 
मा पवन जान सक्र्न ्। 

2020/21 विद्यालय िर्ट -  
AFI समूहहरू (HK$)  

सहायताको तह 

0 – 41,568 पणूट / पणूट रु्र् (100%) * 
41,569 – 80,378 # आधा /1/2 रु्र् (50%) * 

> 80,378 
अयोग्य  

(योग्य नभएका आिेदनहरू) 
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अक्र्ोबर 2020 िा 
त्यसपवर् 

वफताट िररएका EC हरूलाई रुज ुिरेपश्चात,् SFO ले आिेदन वदएर सम्बवन्धत योजनाहरूका लावि योग्य ठहर 
भएका विद्यार्थीहरूलाई अर्ोपमेाफट त वित्तीय सहायता वनकासा िनरे् । 

*2020/21 मा पिूट-प्रार्थवमक तहका विद्यार्थीहरूका लावि वित्तीय सहयोिको वनवम्तएउरै् समयमा आिेदन वदने बच्चाहरू भएका 
आिेदकहरूका लावि, SFO ले योग्य पररिारहरूलाई SC सवहत "नवतजाको सचूना (Notification of Result)" जारी िनरे् । वििरणको 
लावि, कृपया पिूट-प्रार्थवमक तहका विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायतामा लाि ूहुने आिेदनसम्बन्धी प्रवक्रयाहरू हनेुटहोस ्। 

(ii) पूिट-प्रार्थवमक तहका विद्यार्थीहरूको वित्तीय सहायताको आिेदनहरूमा लािू हुने 

समय प्रवियाहरू 

2019/20 मा वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूका लावि मात्र (विद्यालय िर्ट 2020/21 मा P1 मा अध्ययन िने विद्यार्थीहरूलाई यसमा 
नपने) वित्तीय सहायता वितरण िररएका आिेदकहरूका लावि 

जनू 2020 मा िा सो 
मवहनाको अन्त्यभन्दा 

अिावड 

आिेदकहरूले "सामावजक आिश्यकताहरू" मलू्याङ्कन फाराम (यवद लाि ूहुने भएमा) र सम्बद्ध सहायक 
कािजपत्रहरूको प्रवतवलवपहरूका सार्थमा परूा भररएको आिेदन फारामलाई बझुाउन उपलब्ध िराइएको 
ठेिानायिु िाम प्रयोि िरेर हुलाकमाफट त SFO लाई पठाउनपुर्ट । 

अिस्त 2020 िा 
त्यसपवर् 

यवद 30 जनू 2020 मा िा सोभन्दा अिावडसम्ममा आिेदन बझुाउने आिेदकहरूले सहायक कािजपत्रहरूका 
सार्थमा सबै आिश्यक जानकारी उपलब्ध िराएका र्न ्भने अिस्त 2020 बार् सरुु हुनेिरी SFO ले योग्य 
आिेदकहरूलाई विद्यार्थी-आधाररत योग्यता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate, EC) सवहत "नवतजाको 
सचूना (Notification of Result)" जारी िनेर् । 
सम्बद्ध SC को आिश्यकता 2020/21 विद्यालय िर्टमा अको विद्यालयमा स्र्थानान्तरण भएर जाने, पवहले 
नै र्ावपएकाभन्दा वभन्न ैकक्षा र सत्र भएका र वप्र-प्राइमरीको लावि पवहलो पर्क वित्तीय सहयोिको लावि 
आिेदन िरेका विद्यार्थी-आिेदकहरूलाई मात्र लाि ूर् । यस्ता मावमलाहरूमा, आिेदकहरूले SC लाई 
2020/21 मा अध्ययनरत विद्यालयमा 31 अिस्त 2020 िा SC जारी िररएको वमवतबार् दईु हप्ता वभत्र (जनु 
पवर् हुन्र् त्यो) मा प्रोसेवसङको लावि अवनिायट रूपमा बझुाउनपुर्ट । 

2019/20 मा वप्र-प्राइमरी विद्यार्थीहरूका लावि वित्तीय सहायता वितरण निररएका आिेदकहरूका लावि 
जलुाई 2020 िा 

त्यसपवर् 
SFO ले विद्यालयमाफट त सम्बवन्धत आिेदकहरूलाई SC सवहत "विद्यार्थीहरूका लावि आवर्थटक सहायता 
योजनाहरूका लावि घरेल ुआिेदन फाराम (Household Application Form for Student Financial 
Assistance Schemes)" वितरण िनेर् र 1 अिस्त 2020 बार् आिेदनहरू वलन सरुु िनेर् । परूा भररएका 
आिेदन फारमहरूलाई आिेदकहरूले सकेसम्म चााँडो हुलाकद्वारा सोझै SFO लाई पठाउनपुर्ट र प्रोसेवसङको 
लावि SC लाई िर्ट 2020/21 मा अध्ययनरत विद्यालयमा 31 अिस्त 2020 भन्दा अिावड बझुाउनपुर्ट । 

 
ध्यान वदनुपने कुराहरू: 

(i) हाल व्यापक सामावजक सरुक्षा सहायता (Comprehensive Social Security Assistance, CSSA) प्राप्त िरररहकेा 
पररिारहरूमा प्रार्थवमक र माध्यवमक विद्यालय िा वकन्डरिार्टन र सोभन्दा मवुनका अन्य कक्षा तहहरूमा अध्ययनरत 
बालबावलकाहरू र्न ् भन े 2020/21 विद्यालय िर्टको लावि उनीहरूको विद्यालयको वशक्षा शलु्कमा रु्र्, परीक्षा 
शलु्क,पाठ्यपसु्तक तर्था स्रे्शनरीहरूको िचट, यातायात िचट, घरमा इन्र्रनेर् उपयोिको लावि लाग्न ेिचट, इत्यावदको लावि 
विद्यालयसम्बन्धी सहायता प्राप्त िनट उनीहरूले सोझ ै SWD मा आिेदन बझुाउनपुर्ट । उनीहरूले SFO मा आिेदन बझुाउन 
आिश्यक रै्न । 

(ii) पवहले नै र्ावपएका कािजी फाराम बझुाउनकुा अवतररि 2020/21 विद्यालय िर्टबार् सरुु हुनेिरी अिावडको विद्यालय िर्टमा पवहले 
नै र्ावपएका फारामहरू जारी िररएका र विद्यतुीय आिेदन फाराम (SFO 7B(E)) मा बझुाएका चाल ूआिेदकहरूले पवहला नै 
भररएका विद्यतुीय फाराम (SFO 107B(E)) (अर्थाटत ्पवहले नै र्ावपएको फारामको विद्यतुीय संस्करण) डाउनलोड िनट र अनलाइन 
बझुाउन रोज्न सक्नेर्न ्। त्यसका अवतररि, कुनै पवन आिेदकहरूले आफ्नो आिेदनहरूलाई अनलाइन बझुाउन विद्यतुीय आिेदन 
फाराम (SFO 7B(E)) पवन प्रयोि िनट सक्नेर्न ् । वििरणहरू SFO को िेबसाइर् 
(https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm) मा उपलब्ध र्न ् । यवद आिेदकहरूले अनलाइनबार् आिेदन 
फारामको विद्यतुीय संस्करण बझुाएका र्न ्भन ेउनीहरूले SFO लाई रु्टै्ट कािजी आिेदन फाराम बुझाउनपुदनै । 

Printed by the Government Logistics Department


