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“ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ”  ਇਿੱ ਕ  ਪਵਰਿਾਰ-ਆਧਾਵਰਤ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਹੈ,  ਜੋ ਪਰਾਈਮਰੀ  
ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਸਕਲੂ (ਲਾਂ )  ਜਾਂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ (ਨਾਂ )/ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰ (ਰਾਂ )  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਣ  ਿਾਲੇ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਿੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱਤੀ  
ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣ ਨੰੂ  ਆਸਾਨ  ਬਣਾਉਂਿਾ  ਹੈ। 

ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ
(i)  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  (ਮ ੀਨਸ  ਟੈਸਟ,  ਵਜਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਮਾਵਪਆਂ  ਿੀ  ਆਰਵਥਕ  ਸਮਰਿੱ ਥਾ  ਿਾ  ਆਕਲਨ  ਕੀਤਾ  ਜਾਂਿਾ  ਹੈ )  ਪਾਸ  ਕਰਨਾ  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੇ  ਮਾਤਾ  ਜਾਂ  ਵਪਤਾ  ਜਾਂ  ਸਰਪਰਸਤ  ( ਵਜਿੇਂ  ਵਕ  ਗਾਰਡੀਅਨਵਿਪ  ਆਫ  ਮਾਈਨਰਸ  ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ,  ਚੈਪਟਰ  13 ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਮਾਨਤਾ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਗਈ  ਹੈ )  ਹੋਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਸਬੂਤ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਵਿਸਤਾਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿਿੱ ਸਣਾ  ਹੋਿੇਗਾ  ਵਕ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਵਿਿੱ ਚ  ਇਸਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਵਕਉਂ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕਿਾ; 
(ii) ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਰਹਾਇਿ  ਿੇ  ਹਿੱ ਕ  ਨਾਲ,  ਉੱਥੇ  ਪਹ ੰ ਚਣ  ਿੇ  ਹਿੱ ਕ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਜਾਂ  ਵਬਨਾਂ  ਵਕਸੇ  ਿਰਤ  ਰਵਹਣ  (ਠਵਹਰਣ  ਿੀ ਸੀਮਾ  ਿੇ  ਇਲਾਿਾ )  ਲਈ  ਿੈਧ  ਇਜਾਜਤ  ਿੇ  ਨਾਲ,  ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਿੇ  ਅਣਵਿਆਹੇ ਵਨਿਾਸੀ  ਹੋਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ।  ਵਿਜੀਟਰ  ਿੀਜਾ  ਿੋ -ਪਾਸੇ  ਐਗਵਜਟ  ਪਰਵਮਟਾਂ,  ਵਸਰਫ ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਿੀਜਾ  ਰਿੱ ਖਣ  ਿਾਲੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਜਾਂ  ਜੋ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਿੀਜਾ/ਵਿਵਜਟਰ�ਿੀਜਾ  ਧਾਰਕ  ਿੇ  ਆਿਵਰਤ  ਹਨ,  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣ  ਲਈ  ਪਾਤਰ   ਹਨ; 
(iii) ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ,  ਜੋ  ਨਰਸਰੀ,  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਿਿੱ ਚ  ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ  ਿਿੱ ਡੀਆਂ  ਕਲਾਸਾਂ  ( K1 ਤੌ K3 )  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹਨ,  ਲਈ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ  -  
 ਉਹਨਾਂ  ਿੀ  ਉਮਰ  31 ਅਗਸਤ  2021  ਨੰੂ  ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ  2 ਸਾਲ  ਅਤੇ  8 ਮਹੀਨੇ  ਹੋਿੇ  (ਉਿਾਹਰਨ  ਲਈ  ਉਹਨਾਂ  ਿਾ  ਜਨਮ  31 ਵਿਸੰਬਰ  2018  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਹੋਇਆ  ਹੋਿੇ ) ;  ਅਤੇ   
 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ਵਬਊਰੋ  ( EDB )  ਵਿਿੱ ਚ  ਰਵਜਸਟਰ  ਕੀਤੇ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਨਰਸਰੀ (K1),  ਛੋਟੀਆਂ (K2)  ਅਤੇ  ਿਿੱ ਡੀਆਂ  ਕਲਾਸਾਂ  ( K3 )  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹੋਣ।   ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਸਥਾਨਕ  ਪਾਠਕਰਮ  ਪੇਿ  ਕਰਨ  ਿਾਲਾ,  ਗੈਰ-ਲਾਭ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਿਾ  ਹੈ। 
(iv) ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਜੋ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  (ਉਮਰ ਿਰਗ  0-2)  ਅਤੇ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  (ਉਮਰ  ਿਰਗ  2-3)  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂਿੇ  ਹਨ,  ਉਹਨਾਂ  ਲਈ ਲਾਜਮੀ  ਹੈ  –  
 ਸਮਾਵਜਕ  ਕਵਲਆਣ  ਵਿਭਾਗ  (SWD) ਵਿਿੱ ਚ  ਰਵਜਸਟਰਡ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ( ਡੇ  ਕਰੈਚ,  ਡੇ  ਨਰਸਰੀਆਂ  ਜਾਂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਯ ਕਤ-ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਉਮਰ  ਿਰਗ )  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੂਰਾ-ਵਿਨ  ਿੇਖਭਾਲ  ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਹੋਣ;  ਅਤੇ 
 ਉਹੀ  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਿੀ  ਵਮਆਿ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  "ਸਮਾਜਕ  ਜਰੂਰਤਾਂ "  ਿੀ  ਪਰੀਵਖਆ  ਪਾਸ  ਕਰੋ | 

(v) ਵਜਹੜ੍ੇ  ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹਨ,  ਉਹਨਾਂ  ਲਈ  ਉਸ  ਿਰੇਣੀ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਹੋਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ,  ਜੋ  ਵਕ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ  ਸਕੀਮਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਤੈਅ  ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਹਨ: 

ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ
 ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਅਤੇ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ( )  ਸਕੀਮ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  

ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਸਥਾਨਕ  ਗੈਰ-ਲਾਭ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ ਨਰਸਰੀ,  ਛੋਟੀਆਂ  ਅਤੇ  ਿਿੱ ਡੀਆਂ  ਕਲਾਸਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਨ  ਿਾਲੇ  ਅਤੇ  
ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੂਰਾ-ਵਿਨ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਸੇਿਾਿਾਂ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਲਈ  ਫੀਸ  ਿੀ  ਛੋਟ  ਿੇ  ਰੂਪ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ।    

 ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ( )  ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ ਗਰਾਂਟ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਿੇ  ਉਹਨਾਂ  
ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਇਿੱ ਕ  ਿਾਧੂ  ਗਰਾਂਟ  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ,  ਜੋ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  
ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਸਕੀਮ  ਹੇਠ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿੀ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਣ  ਿਾਲੇ  ਸਕੂਲ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਿਾ  
ਭ ਗਤਾਨ  ਕਰਨ  ਲਈ  K���  ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਇਿੱ ਕੋ ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ।   

 ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ   ਸਕੀਮ  ਜਰੂਰੀ  ਵਕਤਾਬਾਂ  ਅਤੇ  ਸਕੂਲ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ  ਤਰਹਾਂ  ਿੇ  ਖਰਵਚਆਂ  ਿੀਆਂ  
ਲਾਗਤਾਂ  ਨੰੂ  ਿਾਮਲ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਡਾਇਰੈਕਟ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਸਰਕਾਰੀ,  ਸਹਾਇਤਾ  ਪਰਾਪਤ,  ਪਰਤੀ  ਵਿਅਕਤੀ  ਗਰਾਂਟ  
ਸਕੂਲਾਂ  ਅਤੇ  ਸਥਾਨਕ  ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪਰਾਈਮਰੀ  1 ਤੋਂ  ਸੀਨੀਅਰ  ਸੈਕੰਡਰੀ  3/ਸਕੰੈਡਰੀ  6 ਿੇ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਹਾਇਤਾ  
ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ। 

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਯਾਤਰਾ  ਸਬਵਸਡੀ   ਸਕੀਮ  ਇਿੱ ਕ  ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ  ਇੰਸਟੀਵਟਊਿਨ  ਵਿਿੱ ਚ  ਰਸਮੀ  ਪਰਾਈਮਰੀ  ਜਾਂ  ਸੈਕੰਡਰੀ  
ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਜਾਂ  ਪਵਹਲੀ  ਵਡਗਰੀ  ਪਿੱ ਧਰ  ਤਿੱ ਕ  ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ  (ਫ ਲ-ਟਾਈਮ)  ਡੇ  ਕੋਰਸ  ਪੜ੍ਹਨ  ਿਾਲੇ,  ਸਕੂਲ  ਤੋਂ  10 
ਵਮੰਟ ਵਜਹਨਾਂ  ਿੀ  ਪੈਿਲ  ਿੂਰੀ ਤੋਂ  ਿਿੱ ਧ  ਿੂਰ  ਰਵਹਣ  ਿਾਲੇ  ਅਤੇ  ਪਬਵਲਕ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ  ਿ ਆਰਾ  ਸਕੂਲਆਉਣ-ਿਾਲੇ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਯਾਤਰਾ ਸਬਵਸਡੀ  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ। 

 ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ  ( )  ਉਹਨਾਂ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਸਬਵਸਡੀ  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕਰਿੀ ਹੈ ,   
ਵਜਹਨਾਂ ਿੇ  ਬਿੱ ਚੇ  ਪਰਾਈਮਰੀ  ਜਾਂ  ਸਕੰੈਡਰੀ  ਪਿੱ ਧਰ  ਤੇ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਹਨ,  ਜਾਂ  ਵਡਪਲੋਮਾ  �i 
�i� (D��)  ( 201� ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ ਇਸਨੰੂ  �� �i� ਵਡਪਲੋਮਾ  ( ��D )  ਵਕਹਾ  ਜਾਂਿਾ  ਸੀ )  ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ  ਜਾਂ  ਇਸਿੇ  ਬਰਾਬਰ  ਿੋਕੇਿਨਲ  
ਟਰਵੇਨੰਗ  ਕਾਉਂਵਸਲ  (��� )  ਿੇ  ਕੋਰਸਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹਨ,  ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਲਈ  ਘਰ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਈ-ਲਰਵਨੰਗ  (ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਤੋਂ  ਪੜ੍ਹਾਈ )  ਲਈ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਸਬੰਧੀ  ਖਰਵਚਆਂ  ਨੰੂ  ਪਰੂਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਮ ਹਿੱਈਆ  
ਕਰਿੀ  ਹੈ (ਉਿਾਹਰਣ  ਿੇ  ਲਈ� ਬਰਡੌਬੈਂਡ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਸੇਿਾ  ਜਾਂ  ਚਾਲਕਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਪਰਿਾਨ  ਕੀਤੇ  ਵਸਮ  ਕਾਰਡ  ਜਾਂ  ਮੋਬਾਈਲ  ਿੂਰਸੰਚਾਰ  
ਸੇਿਾਿਾਂ  ਿੇ  ਸੰਚਾਲਕਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਪਰਿਾਨ  ਕੀਤੇ  ਖਰਚੇ) । ਸਬਵਸਡੀ  ਘਰੇਲੂ   ਅਧਾਰ  �ਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਜਾਂਿੀ  ਹੈ  । ਪਾਤਰ  ਪਵਰਿਾਰ  ਘਰ  ਿੇ  
ਅਧਾਰ  ਤੇ  ਫਲੈਟ-ਰੇਟ  ਨਕਿ  ਗਰਾਂਟ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨਗੇ,  ਭਾਿੇਂ  ਪਵਰਿਾਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਿੀ  ਸੰਵਖਆ  ਵਕੰਨੀ  ਿੀ  ਹੋਿੇ। 
  

 

 

 

ਅਰਜੀ  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ
ਜਕੇਰ  ਪਵਰਿਾਰ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਲਈ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾਸਤੇ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣਾ ਚਾਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ,  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  
ਅਰਜੀ  ਵਿਿੱ ਤੇ  ਮਾਰਗਿਰਿਨ  ਨੋਟਸ  ਿੇ  ਮ ਤਾਬਕ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  (S�� 10�B ਜਾਂ S�� �B)  ਨੰੂ  ਪਰੂਾ  ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਪੂਰੇ  ਕੀਤੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ  

ਸਾਰੇ  ਜਰੂਰੀ  ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ  ਵਸਿੱ ਧੇ  S�� ਨੰੂ  ਿਾਪਸ  ਭੇਜ  ਿੇਣ।  ਹਰੇਕ  ਪਵਰਿਾਰ  ਨੰੂ  ਵਸਰਫ  ਇਿੱ ਕ  ਅਰਜੀ  ਜਮਹਾਂ  
ਕਰਨੀ  ਹੋਿੇਗੀ।  ਇਿੱ ਕੋ  ਵਬਨੈਕਾਰ ਤੋਂ  ਕਈ  ਅਰਜੀਆਂ  ਰਿੱ ਿ  ਕਰ  ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ  ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਅਰਜੀ  ਪਰਵਕਵਰਆ  ਿੇ  ਿੇਰਿੇ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੇ  ਗਏ  ਹਨ  – 
( i )  ਪਰਾਈਮਰੀ  ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ  ਅਰਜੀਆਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ  

ਸਮਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ
ਮਈ  2021  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂ   
ਇਸਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਨੰੂ  ਪੂਰੇਕੀਤੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ  ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ  ਫਾਰਮ  ( ਜਕੇਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ )  ਅਤੇ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਹਾਇਕ  
ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  ਿੀਆਂ  ਨਕਲਾਂ  ( ਕਾਪੀਆਂ )  ਿੇ  ਨਾਲ,  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕੀਤੇ  ਪਤਾ  ਵਲਖੇ  ਵਲਫਾਫੇ  ਿੀ  ਿਰਤੋਂ   
ਕਰਿੇ  ਹੋਏ,  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ S�� ਨੰੂ  ਭੇਜਣ  ਿੀ  ਲੋੜ੍ ਹੈ।  

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈ  ਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ     ਵਿਿੱ ਚ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ  
ਵਗਆ  ਹੈ  

ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ  2021  
ਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਜਕੇਰ  31  ਮਈ  2021  ਨੰੂ  ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ  ਸਹਾਇਕ  
ਿਸਤਾਿਜੇਾਂ  ਨਾਲ  ਸਾਰੀ  ਜਰੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕੀਤਾ  
ਹੈ  ਅਤੇ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ  ਹੈ,  ਤਾਂ  S�� ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ2021  ਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪਾਤਰ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਿ ਆਰਾ  ਅਰਜੀ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰ  
ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਸੰਬੰਧੀ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਵਰਲੀਜ  ਕਰੇਗਾ।  S�� 
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਿੀ  ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸਚੂਨਾ�  ਅਗਸਤ  2021  ਿੇ  ਕਰੀਬ  ਜਾਰੀ  ਕਰੇਗੀ।  “ਅਪਾਤਰਤਾ  
ਿੀ  ਸੂਚਨਾ”  ਉਹਨਾਂ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ  ਜੋ  ਸਾਧਨ  ਪਰੀਵਖਆ  ਨੰੂ  ਪਾਸ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  
ਸਕਿੇ;  ਜੋ  S�� ਿ ਆਰਾ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ਕੀਤੀ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ਜਰੂਰੀ  ਪੂਰਕ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੇਣ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਅਸਫਲ  ਰਹੇ  ਹਨ;  ਜਾਂ  ਵਜੰਨਹ ਾਂ  ਨੇ  ਆਪਣੀਆਂ  ਐਪਲੀਕੇਿਨਾਂ  ਿਾਵਪਸ  ਲੈ  ਲਈਆਂ  ਹਨ। 

ਅਕਤਬੂਰ  2021  ਿ ਰੂ  
ਕਰਿੇ  ਹੋਏ 

ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  ਅਰਜੀ  �� ਸਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ,  S�� 
ਮ ੜ੍-ਗਣਨਾ  ਕਰੇਗਾ  ਅਤੇ  ਸਬਵਸਡੀ  ਿੀ  ਰਕਮ  ਵਨਰਧਾਰਤ  ਕਰਗੇਾ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਲਈ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਪਾਤਰ  
ਹਨ  ਅਤੇ  ਸਬਵਸਡੀ  ਿੀ  ਬਾਕੀ  ਰਕਮ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਰਲੀਜ  ਕਰਗੇਾ  ਜਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਤੋਂ  ਿਿੱਧ  ਭ ਗਤਾਨ  
ਿਾਪਸ  ਲਿੇਗਾ,  ਜਿੋਂ  ਿੀ  ਨਿੇਂ  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਲਈ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਗਰਾਂਟ  ਰੇਟ  ਉਪਲਬਧ  ਹੋਣਗੇ  
(ਅਕਤੂਬਰ  2021  ਿੇ  ਆਸਪਾਸ )  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੀ  ਸਕੂਲ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੀ  
ਅਕਤੂਬਰ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  EDB  ਿੇ  ਡੇਟਾਬੇਸ  ਨਾਲ  ਤਸਿੀਕ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ   ਵਿਿੱ ਚ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਨਹੀਂ  
ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਵਜੰਨਹ ਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਚੇ  ਹਨ  ਜੋ   ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਚ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ 

ਅਗਸਤ 2021 ਜੇਕਰ  31 ਮਈ  2021  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੇ  ਸਹਾਇਕ  

ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਸਾਰੀ  ਜਰੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ ਿੱ ਹਈਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਤਾਂ  S�� ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  
ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  “ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸੂਚਨਾ”�,  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਆਧਾਵਰਤ ਪਾਤਰਤਾ  
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ  (E�)  ਅਤੇ  “ਵਿਿੱ ਤ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਬਾਰੇ  ਮਾਰਗਿਰਿਨ  ਨੋਵਟਸ”  ਜਾਰੀ  
ਕਰਗੇਾ।  “ਅਪਾਤਰਤਾ  ਿੀ  ਸੂਚਨਾ”  ਉਹਨਾਂ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ  ਜੋ  ਸਾਧਨ  ਪਰੀਵਖਆ  ਨੰੂ  

ਪਾਸ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  ਸਕਿੇ;  ਜੋ  S�� ਿ ਆਰਾ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ਕੀਤੀ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ਜਰਰੂੀ  ਪੂਰਕ  
ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੇਣ  ਵਿਿੱ ਚ  ਅਸਫਲ ਰਹੇ  ਹਨ;  ਜਾਂ  ਵਜੰਨਹ ਾਂ  ਨੇ  ਆਪਣੀਆਂ  ਐਪਲੀਕੇਿਨਾਂ  ਿਾਵਪਸ  ਲੈ  ਲਈਆਂ  
ਹਨ। 

ਸਤੰਬਰ 2021 E��  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  E��  ਤੇ  ਪੂਰਿ-ਵਪਰੰ ਟ  ਕੀਤੀ  ਵਨੈੱਜੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਤੇ  ਚੋਣਿੀ  
ਸਕੀਮ (ਮਾਂ )  ਿੀ  ਵਧਆਨ  ਨਾਲ  ਤਸਿੀਕ  ਕਰਨੀ  ਲਾਜਮੀ  ਹ।ੈ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਪੂਰੇ  ਕੀਤੇ  E��  ਉਸ  ਸਕੂਲ,  

ਵਜਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਬਿੱ ਚੇ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹਨ  ਨੰੂ  ਸਕੂਲ  ਿੀ  ਿ ਰੂਆਤੀ  ਤਾਰੀਖ  ਿੇ  ਬਾਅਿ  ਇਿੱ ਕ  ਹਫਤੇ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ਜਾਂ  
ਪਰਵਕਵਰਆ  ਲਈ  E��  ਜਾਰੀ  ਕਰਨ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  ਿੋ  ਹਫਵਤਆਂ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ( ਜੋ  ਿੀ  ਬਾਅਿ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਿੇ )  
ਿਾਪਸ  ਕਰਨੇ  ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਸਕੂਲ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੀ  ਸਵਥਤੀ  ਅਤੇ  ਹਾਜਰੀ  ਨੰੂ  ਪਰਮਾਵਣਤ  

ਕਰਨਗੇ  ਅਤੇ  ਵਫਰ  E��  ਨੰੂ  S�� ਕੋਲ  ਭੇਜ  ਿੇਣਗੇ।  ਆਮ  ਤੌਰ  ‘ਤੇ,  S�� ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾਂ  ਤੋਂ  
ਬਾਅਿ  ਜਮਹਾਂ  ਕੀਤੇ  E��  ਸਿੀਕਾਰ  ਨਹੀਂ  ਕਰੇਗਾ। 

(Punjabi (Indian)) 

 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ
ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਸਟੂਡੈਂਟ  ਫਾਈਨੈਂ ਸ  ਆਿੱ ਵਫਸ
ਕੰਮਕਾਜੀ  ਪਵਰਿਾਰ  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਬੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਏਜੰਸੀ 

  (Punjabi (Indian)) 

 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ
ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਸਟੂਡੈਂਟ  ਫਾਈਨੈਂ ਸ  ਆਿੱ ਵਫਸ
ਕੰਮਕਾਜੀ  ਪਵਰਿਾਰ  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਬੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਏਜੰਸੀ 
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“ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ”  ਇਿੱ ਕ  ਪਵਰਿਾਰ-ਆਧਾਵਰਤ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਹੈ,  ਜੋ ਪਰਾਈਮਰੀ  
ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਸਕਲੂ (ਲਾਂ )  ਜਾਂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ (ਨਾਂ )/ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰ (ਰਾਂ )  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਣ  ਿਾਲੇ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਿੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱਤੀ  
ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣ ਨੰੂ  ਆਸਾਨ  ਬਣਾਉਂਿਾ  ਹੈ। 

ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ
(i)  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  (ਮ ੀਨਸ  ਟੈਸਟ,  ਵਜਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਮਾਵਪਆਂ  ਿੀ  ਆਰਵਥਕ  ਸਮਰਿੱ ਥਾ  ਿਾ  ਆਕਲਨ  ਕੀਤਾ  ਜਾਂਿਾ  ਹੈ )  ਪਾਸ  ਕਰਨਾ  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੇ  ਮਾਤਾ  ਜਾਂ  ਵਪਤਾ  ਜਾਂ  ਸਰਪਰਸਤ  ( ਵਜਿੇਂ  ਵਕ  ਗਾਰਡੀਅਨਵਿਪ  ਆਫ  ਮਾਈਨਰਸ  ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ,  ਚੈਪਟਰ  13 ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਮਾਨਤਾ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਗਈ  ਹੈ )  ਹੋਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਸਬੂਤ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਵਿਸਤਾਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿਿੱ ਸਣਾ  ਹੋਿੇਗਾ  ਵਕ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਵਿਿੱ ਚ  ਇਸਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਵਕਉਂ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕਿਾ; 
(ii) ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਰਹਾਇਿ  ਿੇ  ਹਿੱ ਕ  ਨਾਲ,  ਉੱਥੇ  ਪਹ ੰ ਚਣ  ਿੇ  ਹਿੱ ਕ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਜਾਂ  ਵਬਨਾਂ  ਵਕਸੇ  ਿਰਤ  ਰਵਹਣ  (ਠਵਹਰਣ  ਿੀ ਸੀਮਾ  ਿੇ  ਇਲਾਿਾ )  ਲਈ  ਿੈਧ  ਇਜਾਜਤ  ਿੇ  ਨਾਲ,  ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਿੇ  ਅਣਵਿਆਹੇ ਵਨਿਾਸੀ  ਹੋਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ।  ਵਿਜੀਟਰ  ਿੀਜਾ  ਿੋ -ਪਾਸੇ  ਐਗਵਜਟ  ਪਰਵਮਟਾਂ,  ਵਸਰਫ ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਿੀਜਾ  ਰਿੱ ਖਣ  ਿਾਲੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਜਾਂ  ਜੋ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਿੀਜਾ/ਵਿਵਜਟਰ�ਿੀਜਾ  ਧਾਰਕ  ਿੇ  ਆਿਵਰਤ  ਹਨ,  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣ  ਲਈ  ਪਾਤਰ   ਹਨ; 
(iii) ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ,  ਜੋ  ਨਰਸਰੀ,  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਿਿੱ ਚ  ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ  ਿਿੱ ਡੀਆਂ  ਕਲਾਸਾਂ  ( K1 ਤੌ K3 )  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹਨ,  ਲਈ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ  -  
 ਉਹਨਾਂ  ਿੀ  ਉਮਰ  31 ਅਗਸਤ  2021  ਨੰੂ  ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ  2 ਸਾਲ  ਅਤੇ  8 ਮਹੀਨੇ  ਹੋਿੇ  (ਉਿਾਹਰਨ  ਲਈ  ਉਹਨਾਂ  ਿਾ  ਜਨਮ  31 ਵਿਸੰਬਰ  2018  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਹੋਇਆ  ਹੋਿੇ ) ;  ਅਤੇ   
 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ਵਬਊਰੋ  ( EDB )  ਵਿਿੱ ਚ  ਰਵਜਸਟਰ  ਕੀਤੇ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਨਰਸਰੀ (K1),  ਛੋਟੀਆਂ (K2)  ਅਤੇ  ਿਿੱ ਡੀਆਂ  ਕਲਾਸਾਂ  ( K3 )  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹੋਣ।   ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਸਥਾਨਕ  ਪਾਠਕਰਮ  ਪੇਿ  ਕਰਨ  ਿਾਲਾ,  ਗੈਰ-ਲਾਭ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਿਾ  ਹੈ। 
(iv) ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਜੋ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  (ਉਮਰ ਿਰਗ  0-2)  ਅਤੇ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  (ਉਮਰ  ਿਰਗ  2-3)  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂਿੇ  ਹਨ,  ਉਹਨਾਂ  ਲਈ ਲਾਜਮੀ  ਹੈ  –  
 ਸਮਾਵਜਕ  ਕਵਲਆਣ  ਵਿਭਾਗ  (SWD) ਵਿਿੱ ਚ  ਰਵਜਸਟਰਡ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ( ਡੇ  ਕਰੈਚ,  ਡੇ  ਨਰਸਰੀਆਂ  ਜਾਂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਯ ਕਤ-ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਉਮਰ  ਿਰਗ )  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੂਰਾ-ਵਿਨ  ਿੇਖਭਾਲ  ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਹੋਣ;  ਅਤੇ 
 ਉਹੀ  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਿੀ  ਵਮਆਿ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  "ਸਮਾਜਕ  ਜਰੂਰਤਾਂ "  ਿੀ  ਪਰੀਵਖਆ  ਪਾਸ  ਕਰੋ | 

(v) ਵਜਹੜ੍ੇ  ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹਨ,  ਉਹਨਾਂ  ਲਈ  ਉਸ  ਿਰੇਣੀ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਹੋਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ,  ਜੋ  ਵਕ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ  ਸਕੀਮਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਤੈਅ  ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਹਨ: 

ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ
 ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਅਤੇ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ( )  ਸਕੀਮ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  

ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਸਥਾਨਕ  ਗੈਰ-ਲਾਭ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ ਨਰਸਰੀ,  ਛੋਟੀਆਂ  ਅਤੇ  ਿਿੱ ਡੀਆਂ  ਕਲਾਸਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਨ  ਿਾਲੇ  ਅਤੇ  
ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੂਰਾ-ਵਿਨ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਸੇਿਾਿਾਂ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਲਈ  ਫੀਸ  ਿੀ  ਛੋਟ  ਿੇ  ਰੂਪ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ।    

 ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ( )  ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ ਗਰਾਂਟ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਿੇ  ਉਹਨਾਂ  
ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਇਿੱ ਕ  ਿਾਧੂ  ਗਰਾਂਟ  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ,  ਜੋ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  
ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਸਕੀਮ  ਹੇਠ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿੀ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਣ  ਿਾਲੇ  ਸਕੂਲ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਿਾ  
ਭ ਗਤਾਨ  ਕਰਨ  ਲਈ  K���  ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਇਿੱ ਕੋ ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ।   

 ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ   ਸਕੀਮ  ਜਰੂਰੀ  ਵਕਤਾਬਾਂ  ਅਤੇ  ਸਕੂਲ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ  ਤਰਹਾਂ  ਿੇ  ਖਰਵਚਆਂ  ਿੀਆਂ  
ਲਾਗਤਾਂ  ਨੰੂ  ਿਾਮਲ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਡਾਇਰੈਕਟ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਸਰਕਾਰੀ,  ਸਹਾਇਤਾ  ਪਰਾਪਤ,  ਪਰਤੀ  ਵਿਅਕਤੀ  ਗਰਾਂਟ  
ਸਕੂਲਾਂ  ਅਤੇ  ਸਥਾਨਕ  ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪਰਾਈਮਰੀ  1 ਤੋਂ  ਸੀਨੀਅਰ  ਸੈਕੰਡਰੀ  3/ਸਕੰੈਡਰੀ  6 ਿੇ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਹਾਇਤਾ  
ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ। 

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਯਾਤਰਾ  ਸਬਵਸਡੀ   ਸਕੀਮ  ਇਿੱ ਕ  ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ  ਇੰਸਟੀਵਟਊਿਨ  ਵਿਿੱ ਚ  ਰਸਮੀ  ਪਰਾਈਮਰੀ  ਜਾਂ  ਸੈਕੰਡਰੀ  
ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਜਾਂ  ਪਵਹਲੀ  ਵਡਗਰੀ  ਪਿੱ ਧਰ  ਤਿੱ ਕ  ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ  (ਫ ਲ-ਟਾਈਮ)  ਡੇ  ਕੋਰਸ  ਪੜ੍ਹਨ  ਿਾਲੇ,  ਸਕੂਲ  ਤੋਂ  10 
ਵਮੰਟ ਵਜਹਨਾਂ  ਿੀ  ਪੈਿਲ  ਿੂਰੀ ਤੋਂ  ਿਿੱ ਧ  ਿੂਰ  ਰਵਹਣ  ਿਾਲੇ  ਅਤੇ  ਪਬਵਲਕ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ  ਿ ਆਰਾ  ਸਕੂਲਆਉਣ-ਿਾਲੇ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਯਾਤਰਾ ਸਬਵਸਡੀ  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ। 

 ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ  ( )  ਉਹਨਾਂ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਸਬਵਸਡੀ  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕਰਿੀ ਹੈ ,   
ਵਜਹਨਾਂ ਿੇ  ਬਿੱ ਚੇ  ਪਰਾਈਮਰੀ  ਜਾਂ  ਸਕੰੈਡਰੀ  ਪਿੱ ਧਰ  ਤੇ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਹਨ,  ਜਾਂ  ਵਡਪਲੋਮਾ  �i 
�i� (D��)  ( 201� ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ ਇਸਨੰੂ  �� �i� ਵਡਪਲੋਮਾ  ( ��D )  ਵਕਹਾ  ਜਾਂਿਾ  ਸੀ )  ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ  ਜਾਂ  ਇਸਿੇ  ਬਰਾਬਰ  ਿੋਕੇਿਨਲ  
ਟਰਵੇਨੰਗ  ਕਾਉਂਵਸਲ  (��� )  ਿੇ  ਕੋਰਸਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹਨ,  ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਲਈ  ਘਰ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਈ-ਲਰਵਨੰਗ  (ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਤੋਂ  ਪੜ੍ਹਾਈ )  ਲਈ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਸਬੰਧੀ  ਖਰਵਚਆਂ  ਨੰੂ  ਪਰੂਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਮ ਹਿੱਈਆ  
ਕਰਿੀ  ਹੈ (ਉਿਾਹਰਣ  ਿੇ  ਲਈ� ਬਰਡੌਬੈਂਡ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਸੇਿਾ  ਜਾਂ  ਚਾਲਕਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਪਰਿਾਨ  ਕੀਤੇ  ਵਸਮ  ਕਾਰਡ  ਜਾਂ  ਮੋਬਾਈਲ  ਿੂਰਸੰਚਾਰ  
ਸੇਿਾਿਾਂ  ਿੇ  ਸੰਚਾਲਕਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਪਰਿਾਨ  ਕੀਤੇ  ਖਰਚੇ) । ਸਬਵਸਡੀ  ਘਰੇਲੂ   ਅਧਾਰ  �ਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਜਾਂਿੀ  ਹੈ  । ਪਾਤਰ  ਪਵਰਿਾਰ  ਘਰ  ਿੇ  
ਅਧਾਰ  ਤੇ  ਫਲੈਟ-ਰੇਟ  ਨਕਿ  ਗਰਾਂਟ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨਗੇ,  ਭਾਿੇਂ  ਪਵਰਿਾਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਿੀ  ਸੰਵਖਆ  ਵਕੰਨੀ  ਿੀ  ਹੋਿੇ। 
  

 

 

 

ਅਰਜੀ  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ
ਜਕੇਰ  ਪਵਰਿਾਰ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਲਈ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾਸਤੇ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣਾ ਚਾਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ,  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  
ਅਰਜੀ  ਵਿਿੱ ਤੇ  ਮਾਰਗਿਰਿਨ  ਨੋਟਸ  ਿੇ  ਮ ਤਾਬਕ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  (S�� 10�B ਜਾਂ S�� �B)  ਨੰੂ  ਪਰੂਾ  ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਪੂਰੇ  ਕੀਤੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ  

ਸਾਰੇ  ਜਰੂਰੀ  ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ  ਵਸਿੱ ਧੇ  S�� ਨੰੂ  ਿਾਪਸ  ਭੇਜ  ਿੇਣ।  ਹਰੇਕ  ਪਵਰਿਾਰ  ਨੰੂ  ਵਸਰਫ  ਇਿੱ ਕ  ਅਰਜੀ  ਜਮਹਾਂ  
ਕਰਨੀ  ਹੋਿੇਗੀ।  ਇਿੱ ਕੋ  ਵਬਨੈਕਾਰ ਤੋਂ  ਕਈ  ਅਰਜੀਆਂ  ਰਿੱ ਿ  ਕਰ  ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ  ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਅਰਜੀ  ਪਰਵਕਵਰਆ  ਿੇ  ਿੇਰਿੇ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੇ  ਗਏ  ਹਨ  – 
( i )  ਪਰਾਈਮਰੀ  ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ  ਅਰਜੀਆਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ  

ਸਮਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ
ਮਈ  2021  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂ   
ਇਸਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਨੰੂ  ਪੂਰੇਕੀਤੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ  ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ  ਫਾਰਮ  ( ਜਕੇਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ )  ਅਤੇ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਹਾਇਕ  
ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  ਿੀਆਂ  ਨਕਲਾਂ  ( ਕਾਪੀਆਂ )  ਿੇ  ਨਾਲ,  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕੀਤੇ  ਪਤਾ  ਵਲਖੇ  ਵਲਫਾਫੇ  ਿੀ  ਿਰਤੋਂ   
ਕਰਿੇ  ਹੋਏ,  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ S�� ਨੰੂ  ਭੇਜਣ  ਿੀ  ਲੋੜ੍ ਹੈ।  

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈ  ਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ     ਵਿਿੱ ਚ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ  
ਵਗਆ  ਹੈ  

ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ  2021  
ਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਜੇਕਰ  31  ਮਈ  2021  ਨੰੂ  ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ  ਸਹਾਇਕ  
ਿਸਤਾਿਜੇਾਂ  ਨਾਲ  ਸਾਰੀ  ਜਰੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕੀਤਾ  
ਹੈ  ਅਤੇ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ  ਹੈ,  ਤਾਂ  S�� ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ2021  ਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪਾਤਰ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਿ ਆਰਾ  ਅਰਜੀ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰ  
ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਸੰਬੰਧੀ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਵਰਲੀਜ  ਕਰੇਗਾ।  S�� 
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਿੀ  ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸਚੂਨਾ�  ਅਗਸਤ  2021  ਿੇ  ਕਰੀਬ  ਜਾਰੀ  ਕਰੇਗੀ।  “ਅਪਾਤਰਤਾ  
ਿੀ  ਸੂਚਨਾ”  ਉਹਨਾਂ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ  ਜੋ  ਸਾਧਨ  ਪਰੀਵਖਆ  ਨੰੂ  ਪਾਸ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  
ਸਕਿੇ;  ਜੋ  S�� ਿ ਆਰਾ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ਕੀਤੀ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ਜਰੂਰੀ  ਪੂਰਕ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੇਣ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਅਸਫਲ  ਰਹੇ  ਹਨ;  ਜਾਂ  ਵਜੰਨਹ ਾਂ  ਨੇ  ਆਪਣੀਆਂ  ਐਪਲੀਕੇਿਨਾਂ  ਿਾਵਪਸ  ਲੈ  ਲਈਆਂ  ਹਨ। 

ਅਕਤਬੂਰ  2021  ਿ ਰੂ  
ਕਰਿੇ  ਹੋਏ 

ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  ਅਰਜੀ  �� ਸਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ,  S�� 
ਮ ੜ੍-ਗਣਨਾ  ਕਰੇਗਾ  ਅਤੇ  ਸਬਵਸਡੀ  ਿੀ  ਰਕਮ  ਵਨਰਧਾਰਤ  ਕਰਗੇਾ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਲਈ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਪਾਤਰ  
ਹਨ  ਅਤੇ  ਸਬਵਸਡੀ  ਿੀ  ਬਾਕੀ  ਰਕਮ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਰਲੀਜ  ਕਰਗੇਾ  ਜਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਤੋਂ  ਿਿੱਧ  ਭ ਗਤਾਨ  
ਿਾਪਸ  ਲਿੇਗਾ,  ਜਿੋਂ  ਿੀ  ਨਿੇਂ  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਲਈ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਗਰਾਂਟ  ਰੇਟ  ਉਪਲਬਧ  ਹੋਣਗੇ  
(ਅਕਤੂਬਰ  2021  ਿੇ  ਆਸਪਾਸ )  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੀ  ਸਕੂਲ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੀ  
ਅਕਤੂਬਰ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  EDB  ਿੇ  ਡੇਟਾਬੇਸ  ਨਾਲ  ਤਸਿੀਕ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ   ਵਿਿੱ ਚ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਨਹੀਂ  
ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਵਜੰਨਹ ਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਚੇ  ਹਨ  ਜੋ   ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਚ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ 

ਅਗਸਤ 2021 ਜੇਕਰ  31 ਮਈ  2021  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੇ  ਸਹਾਇਕ  

ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਸਾਰੀ  ਜਰੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ ਿੱ ਹਈਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਤਾਂ  S�� ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  
ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  “ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸੂਚਨਾ”�,  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਆਧਾਵਰਤ ਪਾਤਰਤਾ  
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ  (E�)  ਅਤੇ  “ਵਿਿੱ ਤ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਬਾਰੇ  ਮਾਰਗਿਰਿਨ  ਨੋਵਟਸ”  ਜਾਰੀ  
ਕਰਗੇਾ।  “ਅਪਾਤਰਤਾ  ਿੀ  ਸੂਚਨਾ”  ਉਹਨਾਂ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ  ਜੋ  ਸਾਧਨ  ਪਰੀਵਖਆ  ਨੰੂ  

ਪਾਸ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  ਸਕਿੇ;  ਜੋ  S�� ਿ ਆਰਾ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ਕੀਤੀ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ਜਰਰੂੀ  ਪੂਰਕ  
ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੇਣ  ਵਿਿੱ ਚ  ਅਸਫਲ ਰਹੇ  ਹਨ;  ਜਾਂ  ਵਜੰਨਹ ਾਂ  ਨੇ  ਆਪਣੀਆਂ  ਐਪਲੀਕੇਿਨਾਂ  ਿਾਵਪਸ  ਲੈ  ਲਈਆਂ  
ਹਨ। 

ਸਤੰਬਰ 2021 E��  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  E��  ਤੇ  ਪੂਰਿ-ਵਪਰੰ ਟ  ਕੀਤੀ  ਵਨੈੱਜੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਤੇ  ਚੋਣਿੀ  
ਸਕੀਮ (ਮਾਂ )  ਿੀ  ਵਧਆਨ  ਨਾਲ  ਤਸਿੀਕ  ਕਰਨੀ  ਲਾਜਮੀ  ਹ।ੈ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਪੂਰੇ  ਕੀਤੇ  E��  ਉਸ  ਸਕੂਲ,  

ਵਜਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਬਿੱ ਚੇ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹਨ  ਨੰੂ  ਸਕੂਲ  ਿੀ  ਿ ਰੂਆਤੀ  ਤਾਰੀਖ  ਿੇ  ਬਾਅਿ  ਇਿੱ ਕ  ਹਫਤੇ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ਜਾਂ  
ਪਰਵਕਵਰਆ  ਲਈ  E��  ਜਾਰੀ  ਕਰਨ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  ਿੋ  ਹਫਵਤਆਂ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ( ਜੋ  ਿੀ  ਬਾਅਿ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਿੇ )  
ਿਾਪਸ  ਕਰਨੇ  ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਸਕੂਲ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੀ  ਸਵਥਤੀ  ਅਤੇ  ਹਾਜਰੀ  ਨੰੂ  ਪਰਮਾਵਣਤ  

ਕਰਨਗੇ  ਅਤੇ  ਵਫਰ  E��  ਨੰੂ  S�� ਕੋਲ  ਭੇਜ  ਿੇਣਗੇ।  ਆਮ  ਤੌਰ  ‘ਤੇ,  S�� ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾਂ  ਤੋਂ  
ਬਾਅਿ  ਜਮਹਾਂ  ਕੀਤੇ  E��  ਸਿੀਕਾਰ  ਨਹੀਂ  ਕਰੇਗਾ। 

(Punjabi (Indian)) 

 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ
ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਸਟੂਡੈਂਟ  ਫਾਈਨੈਂ ਸ  ਆਿੱ ਵਫਸ
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“ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ”  ਇਿੱ ਕ  ਪਵਰਿਾਰ-ਆਧਾਵਰਤ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਹੈ,  ਜੋ ਪਰਾਈਮਰੀ  
ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਸਕਲੂ (ਲਾਂ )  ਜਾਂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ (ਨਾਂ )/ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰ (ਰਾਂ )  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਣ  ਿਾਲੇ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਿੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱਤੀ  
ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣ ਨੰੂ  ਆਸਾਨ  ਬਣਾਉਂਿਾ  ਹੈ। 

ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ
(i)  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  (ਮ ੀਨਸ  ਟੈਸਟ,  ਵਜਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਮਾਵਪਆਂ  ਿੀ  ਆਰਵਥਕ  ਸਮਰਿੱ ਥਾ  ਿਾ  ਆਕਲਨ  ਕੀਤਾ  ਜਾਂਿਾ  ਹੈ )  ਪਾਸ  ਕਰਨਾ  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੇ  ਮਾਤਾ  ਜਾਂ  ਵਪਤਾ  ਜਾਂ  ਸਰਪਰਸਤ  ( ਵਜਿੇਂ  ਵਕ  ਗਾਰਡੀਅਨਵਿਪ  ਆਫ  ਮਾਈਨਰਸ  ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ,  ਚੈਪਟਰ  13 ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਮਾਨਤਾ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਗਈ  ਹੈ )  ਹੋਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਸਬੂਤ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਵਿਸਤਾਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿਿੱ ਸਣਾ  ਹੋਿੇਗਾ  ਵਕ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਵਿਿੱ ਚ  ਇਸਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਵਕਉਂ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕਿਾ; 
(ii) ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਰਹਾਇਿ  ਿੇ  ਹਿੱ ਕ  ਨਾਲ,  ਉੱਥੇ  ਪਹ ੰ ਚਣ  ਿੇ  ਹਿੱ ਕ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਜਾਂ  ਵਬਨਾਂ  ਵਕਸੇ  ਿਰਤ  ਰਵਹਣ  (ਠਵਹਰਣ  ਿੀ ਸੀਮਾ  ਿੇ  ਇਲਾਿਾ )  ਲਈ  ਿੈਧ  ਇਜਾਜਤ  ਿੇ  ਨਾਲ,  ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਿੇ  ਅਣਵਿਆਹੇ ਵਨਿਾਸੀ  ਹੋਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ।  ਵਿਜੀਟਰ  ਿੀਜਾ  ਿੋ -ਪਾਸੇ  ਐਗਵਜਟ  ਪਰਵਮਟਾਂ,  ਵਸਰਫ ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਿੀਜਾ  ਰਿੱ ਖਣ  ਿਾਲੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਜਾਂ  ਜੋ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਿੀਜਾ/ਵਿਵਜਟਰ�ਿੀਜਾ  ਧਾਰਕ  ਿੇ  ਆਿਵਰਤ  ਹਨ,  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣ  ਲਈ  ਪਾਤਰ   ਹਨ; 
(iii) ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ,  ਜੋ  ਨਰਸਰੀ,  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਿਿੱ ਚ  ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ  ਿਿੱ ਡੀਆਂ  ਕਲਾਸਾਂ  ( K1 ਤੌ K3 )  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹਨ,  ਲਈ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ  -  
 ਉਹਨਾਂ  ਿੀ  ਉਮਰ  31 ਅਗਸਤ  2021  ਨੰੂ  ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ  2 ਸਾਲ  ਅਤੇ  8 ਮਹੀਨੇ  ਹੋਿੇ  (ਉਿਾਹਰਨ  ਲਈ  ਉਹਨਾਂ  ਿਾ  ਜਨਮ  31 ਵਿਸੰਬਰ  2018  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਹੋਇਆ  ਹੋਿੇ ) ;  ਅਤੇ   
 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ਵਬਊਰੋ  ( EDB )  ਵਿਿੱ ਚ  ਰਵਜਸਟਰ  ਕੀਤੇ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਨਰਸਰੀ (K1),  ਛੋਟੀਆਂ (K2)  ਅਤੇ  ਿਿੱ ਡੀਆਂ  ਕਲਾਸਾਂ  ( K3 )  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹੋਣ।   ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਸਥਾਨਕ  ਪਾਠਕਰਮ  ਪੇਿ  ਕਰਨ  ਿਾਲਾ,  ਗੈਰ-ਲਾਭ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਿਾ  ਹੈ। 
(iv) ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਜੋ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  (ਉਮਰ ਿਰਗ  0-2)  ਅਤੇ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  (ਉਮਰ  ਿਰਗ  2-3)  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂਿੇ  ਹਨ,  ਉਹਨਾਂ  ਲਈ ਲਾਜਮੀ  ਹੈ  –  
 ਸਮਾਵਜਕ  ਕਵਲਆਣ  ਵਿਭਾਗ  (SWD) ਵਿਿੱ ਚ  ਰਵਜਸਟਰਡ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ( ਡੇ  ਕਰੈਚ,  ਡੇ  ਨਰਸਰੀਆਂ  ਜਾਂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਯ ਕਤ-ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਉਮਰ  ਿਰਗ )  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੂਰਾ-ਵਿਨ  ਿੇਖਭਾਲ  ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਹੋਣ;  ਅਤੇ 
 ਉਹੀ  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਿੀ  ਵਮਆਿ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  "ਸਮਾਜਕ  ਜਰੂਰਤਾਂ "  ਿੀ  ਪਰੀਵਖਆ  ਪਾਸ  ਕਰੋ | 

(v) ਵਜਹੜ੍ੇ  ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹਨ,  ਉਹਨਾਂ  ਲਈ  ਉਸ  ਿਰੇਣੀ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਹੋਣਾ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ,  ਜੋ  ਵਕ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ  ਸਕੀਮਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਤੈਅ  ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਹਨ: 

ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ
 ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਅਤੇ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ( )  ਸਕੀਮ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  

ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਸਥਾਨਕ  ਗੈਰ-ਲਾਭ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ ਨਰਸਰੀ,  ਛੋਟੀਆਂ  ਅਤੇ  ਿਿੱ ਡੀਆਂ  ਕਲਾਸਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਨ  ਿਾਲੇ  ਅਤੇ  
ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੂਰਾ-ਵਿਨ  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਸੇਿਾਿਾਂ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਲਈ  ਫੀਸ  ਿੀ  ਛੋਟ  ਿੇ  ਰੂਪ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ।    

 ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ( )  ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ ਗਰਾਂਟ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਿੇ  ਉਹਨਾਂ  
ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਇਿੱ ਕ  ਿਾਧੂ  ਗਰਾਂਟ  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ,  ਜੋ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  
ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਸਕੀਮ  ਹੇਠ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿੀ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਣ  ਿਾਲੇ  ਸਕੂਲ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਿਾ  
ਭ ਗਤਾਨ  ਕਰਨ  ਲਈ  K���  ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਇਿੱ ਕੋ ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ।   

 ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ   ਸਕੀਮ  ਜਰੂਰੀ  ਵਕਤਾਬਾਂ  ਅਤੇ  ਸਕੂਲ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ  ਤਰਹਾਂ  ਿੇ  ਖਰਵਚਆਂ  ਿੀਆਂ  
ਲਾਗਤਾਂ  ਨੰੂ  ਿਾਮਲ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਡਾਇਰੈਕਟ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ  ਿੇ  ਅਧੀਨ  ਸਰਕਾਰੀ,  ਸਹਾਇਤਾ  ਪਰਾਪਤ,  ਪਰਤੀ  ਵਿਅਕਤੀ  ਗਰਾਂਟ  
ਸਕੂਲਾਂ  ਅਤੇ  ਸਥਾਨਕ  ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪਰਾਈਮਰੀ  1 ਤੋਂ  ਸੀਨੀਅਰ  ਸੈਕੰਡਰੀ  3/ਸਕੰੈਡਰੀ  6 ਿੇ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਹਾਇਤਾ  
ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ। 

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਯਾਤਰਾ  ਸਬਵਸਡੀ   ਸਕੀਮ  ਇਿੱ ਕ  ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ  ਇੰਸਟੀਵਟਊਿਨ  ਵਿਿੱ ਚ  ਰਸਮੀ  ਪਰਾਈਮਰੀ  ਜਾਂ  ਸੈਕੰਡਰੀ  
ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਜਾਂ  ਪਵਹਲੀ  ਵਡਗਰੀ  ਪਿੱ ਧਰ  ਤਿੱ ਕ  ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ  (ਫ ਲ-ਟਾਈਮ)  ਡੇ  ਕੋਰਸ  ਪੜ੍ਹਨ  ਿਾਲੇ,  ਸਕੂਲ  ਤੋਂ  10 
ਵਮੰਟ ਵਜਹਨਾਂ  ਿੀ  ਪੈਿਲ  ਿੂਰੀ ਤੋਂ  ਿਿੱ ਧ  ਿੂਰ  ਰਵਹਣ  ਿਾਲੇ  ਅਤੇ  ਪਬਵਲਕ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ  ਿ ਆਰਾ  ਸਕੂਲਆਉਣ-ਿਾਲੇ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਯਾਤਰਾ ਸਬਵਸਡੀ  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕਰਿੀ  ਹੈ। 

 ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ  ( )  ਉਹਨਾਂ  ਲੋੜ੍ਿੰਿ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਸਬਵਸਡੀ  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕਰਿੀ ਹੈ ,   
ਵਜਹਨਾਂ ਿੇ  ਬਿੱ ਚੇ  ਪਰਾਈਮਰੀ  ਜਾਂ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਪਿੱ ਧਰ  ਤੇ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਹਨ,  ਜਾਂ  ਵਡਪਲੋਮਾ  �i 
�i� (D��)  ( 201� ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ ਇਸਨੰੂ  �� �i� ਵਡਪਲੋਮਾ  ( ��D )  ਵਕਹਾ  ਜਾਂਿਾ  ਸੀ )  ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ  ਜਾਂ  ਇਸਿੇ  ਬਰਾਬਰ  ਿੋਕੇਿਨਲ  
ਟਰਵੇਨੰਗ  ਕਾਉਂਵਸਲ  (��� )  ਿੇ  ਕੋਰਸਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹਨ,  ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਲਈ  ਘਰ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਈ-ਲਰਵਨੰਗ  (ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਤੋਂ  ਪੜ੍ਹਾਈ )  ਲਈ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਸਬੰਧੀ  ਖਰਵਚਆਂ  ਨੰੂ  ਪਰੂਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਮ ਹਿੱਈਆ  
ਕਰਿੀ  ਹੈ (ਉਿਾਹਰਣ  ਿੇ  ਲਈ� ਬਰਡੌਬੈਂਡ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਸੇਿਾ  ਜਾਂ  ਚਾਲਕਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਪਰਿਾਨ  ਕੀਤੇ  ਵਸਮ  ਕਾਰਡ  ਜਾਂ  ਮੋਬਾਈਲ  ਿੂਰਸੰਚਾਰ  
ਸੇਿਾਿਾਂ  ਿੇ  ਸੰਚਾਲਕਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਪਰਿਾਨ  ਕੀਤੇ  ਖਰਚੇ) । ਸਬਵਸਡੀ  ਘਰੇਲੂ   ਅਧਾਰ  �ਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਜਾਂਿੀ  ਹੈ  । ਪਾਤਰ  ਪਵਰਿਾਰ  ਘਰ  ਿੇ  
ਅਧਾਰ  ਤੇ  ਫਲੈਟ-ਰੇਟ  ਨਕਿ  ਗਰਾਂਟ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨਗੇ,  ਭਾਿੇਂ  ਪਵਰਿਾਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਿੀ  ਸੰਵਖਆ  ਵਕੰਨੀ  ਿੀ  ਹੋਿੇ। 
  

 

 

 

ਅਰਜੀ  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ
ਜਕੇਰ  ਪਵਰਿਾਰ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਲਈ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾਸਤੇ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣਾ ਚਾਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ,  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  
ਅਰਜੀ  ਵਿਿੱ ਤੇ  ਮਾਰਗਿਰਿਨ  ਨੋਟਸ  ਿੇ  ਮ ਤਾਬਕ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  (S�� 10�B ਜਾਂ S�� �B)  ਨੰੂ  ਪਰੂਾ  ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਪੂਰੇ  ਕੀਤੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ  

ਸਾਰੇ  ਜਰੂਰੀ  ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ  ਵਸਿੱ ਧੇ  S�� ਨੰੂ  ਿਾਪਸ  ਭੇਜ  ਿੇਣ।  ਹਰੇਕ  ਪਵਰਿਾਰ  ਨੰੂ  ਵਸਰਫ  ਇਿੱ ਕ  ਅਰਜੀ  ਜਮਹਾਂ  
ਕਰਨੀ  ਹੋਿੇਗੀ।  ਇਿੱ ਕੋ  ਵਬਨੈਕਾਰ ਤੋਂ  ਕਈ  ਅਰਜੀਆਂ  ਰਿੱ ਿ  ਕਰ  ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ  ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਅਰਜੀ  ਪਰਵਕਵਰਆ  ਿੇ  ਿੇਰਿੇ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੇ  ਗਏ  ਹਨ  – 
( i )  ਪਰਾਈਮਰੀ  ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ  ਅਰਜੀਆਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ  

ਸਮਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ
ਮਈ  2021  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂ   
ਇਸਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਨੰੂ  ਪੂਰੇਕੀਤੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ  ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ  ਫਾਰਮ  ( ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ )  ਅਤੇ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਹਾਇਕ  
ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  ਿੀਆਂ  ਨਕਲਾਂ  ( ਕਾਪੀਆਂ )  ਿੇ  ਨਾਲ,  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕੀਤੇ  ਪਤਾ  ਵਲਖੇ  ਵਲਫਾਫੇ  ਿੀ  ਿਰਤੋਂ   
ਕਰਿੇ  ਹੋਏ,  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ S�� ਨੰੂ  ਭੇਜਣ  ਿੀ  ਲੋੜ੍ ਹੈ।  

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈ  ਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ     ਵਿਿੱ ਚ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ  
ਵਗਆ  ਹੈ  

ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ  2021  
ਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਜਕੇਰ  31  ਮਈ  2021  ਨੰੂ  ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ  ਸਹਾਇਕ  
ਿਸਤਾਿਜੇਾਂ  ਨਾਲ  ਸਾਰੀ  ਜਰੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕੀਤਾ  
ਹੈ  ਅਤੇ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ  ਹੈ,  ਤਾਂ  S�� ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ2021  ਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪਾਤਰ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਿ ਆਰਾ  ਅਰਜੀ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰ  
ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਸੰਬੰਧੀ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਵਰਲੀਜ  ਕਰੇਗਾ।  S�� 
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਿੀ  ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸਚੂਨਾ�  ਅਗਸਤ  2021  ਿੇ  ਕਰੀਬ  ਜਾਰੀ  ਕਰੇਗੀ।  “ਅਪਾਤਰਤਾ  
ਿੀ  ਸੂਚਨਾ”  ਉਹਨਾਂ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ  ਜੋ  ਸਾਧਨ  ਪਰੀਵਖਆ  ਨੰੂ  ਪਾਸ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  
ਸਕਿੇ;  ਜੋ  S�� ਿ ਆਰਾ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ਕੀਤੀ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ਜਰੂਰੀ  ਪੂਰਕ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੇਣ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਅਸਫਲ  ਰਹੇ  ਹਨ;  ਜਾਂ  ਵਜੰਨਹ ਾਂ  ਨੇ  ਆਪਣੀਆਂ  ਐਪਲੀਕੇਿਨਾਂ  ਿਾਵਪਸ  ਲੈ  ਲਈਆਂ  ਹਨ। 

ਅਕਤਬੂਰ  2021  ਿ ਰੂ  
ਕਰਿੇ  ਹੋਏ 

ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  ਅਰਜੀ  �� ਸਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ,  S�� 
ਮ ੜ੍-ਗਣਨਾ  ਕਰੇਗਾ  ਅਤੇ  ਸਬਵਸਡੀ  ਿੀ  ਰਕਮ  ਵਨਰਧਾਰਤ  ਕਰਗੇਾ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਲਈ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਪਾਤਰ  
ਹਨ  ਅਤੇ  ਸਬਵਸਡੀ  ਿੀ  ਬਾਕੀ  ਰਕਮ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਰਲੀਜ  ਕਰਗੇਾ  ਜਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਤੋਂ  ਿਿੱਧ  ਭ ਗਤਾਨ  
ਿਾਪਸ  ਲਿੇਗਾ,  ਜਿੋਂ  ਿੀ  ਨਿੇਂ  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਲਈ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਗਰਾਂਟ  ਰੇਟ  ਉਪਲਬਧ  ਹੋਣਗੇ  
(ਅਕਤੂਬਰ  2021  ਿੇ  ਆਸਪਾਸ )  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੀ  ਸਕੂਲ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੀ  
ਅਕਤੂਬਰ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  EDB  ਿੇ  ਡੇਟਾਬੇਸ  ਨਾਲ  ਤਸਿੀਕ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ   ਵਿਿੱ ਚ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਨਹੀਂ  
ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਵਜੰਨਹ ਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਚੇ  ਹਨ  ਜੋ   ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਚ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ 

ਅਗਸਤ 2021 ਜੇਕਰ  31 ਮਈ  2021  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੇ  ਸਹਾਇਕ  

ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਸਾਰੀ  ਜਰੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ ਿੱ ਹਈਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਤਾਂ  S�� ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  
ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  “ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸੂਚਨਾ”�,  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਆਧਾਵਰਤ ਪਾਤਰਤਾ  
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ  (E�)  ਅਤੇ  “ਵਿਿੱ ਤ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਬਾਰੇ  ਮਾਰਗਿਰਿਨ  ਨੋਵਟਸ”  ਜਾਰੀ  
ਕਰਗੇਾ।  “ਅਪਾਤਰਤਾ  ਿੀ  ਸੂਚਨਾ”  ਉਹਨਾਂ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ  ਜੋ  ਸਾਧਨ  ਪਰੀਵਖਆ  ਨੰੂ  

ਪਾਸ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  ਸਕਿੇ;  ਜੋ  S�� ਿ ਆਰਾ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ਕੀਤੀ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ਜਰਰੂੀ  ਪੂਰਕ  
ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿੇਣ  ਵਿਿੱ ਚ  ਅਸਫਲ ਰਹੇ  ਹਨ;  ਜਾਂ  ਵਜੰਨਹ ਾਂ  ਨੇ  ਆਪਣੀਆਂ  ਐਪਲੀਕੇਿਨਾਂ  ਿਾਵਪਸ  ਲੈ  ਲਈਆਂ  
ਹਨ। 

ਸਤੰਬਰ 2021 E��  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  E��  ਤੇ  ਪੂਰਿ-ਵਪਰੰ ਟ  ਕੀਤੀ  ਵਨੈੱਜੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਤੇ  ਚੋਣਿੀ  
ਸਕੀਮ (ਮਾਂ )  ਿੀ  ਵਧਆਨ  ਨਾਲ  ਤਸਿੀਕ  ਕਰਨੀ  ਲਾਜਮੀ  ਹ।ੈ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਪੂਰੇ  ਕੀਤੇ  E��  ਉਸ  ਸਕੂਲ,  

ਵਜਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਬਿੱ ਚੇ  ਪੜ੍ਹਿੇ  ਹਨ  ਨੰੂ  ਸਕੂਲ  ਿੀ  ਿ ਰੂਆਤੀ  ਤਾਰੀਖ  ਿੇ  ਬਾਅਿ  ਇਿੱ ਕ  ਹਫਤੇ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ਜਾਂ  
ਪਰਵਕਵਰਆ  ਲਈ  E��  ਜਾਰੀ  ਕਰਨ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  ਿੋ  ਹਫਵਤਆਂ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ( ਜੋ  ਿੀ  ਬਾਅਿ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਿੇ )  
ਿਾਪਸ  ਕਰਨੇ  ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਸਕੂਲ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੀ  ਸਵਥਤੀ  ਅਤੇ  ਹਾਜਰੀ  ਨੰੂ  ਪਰਮਾਵਣਤ  

ਕਰਨਗੇ  ਅਤੇ  ਵਫਰ  E��  ਨੰੂ  S�� ਕੋਲ  ਭੇਜ  ਿੇਣਗੇ।  ਆਮ  ਤੌਰ  ‘ਤੇ,  S�� ਵਨਰਧਾਵਰਤ  ਸਮਾਂ  ਸੀਮਾਂ  ਤੋਂ  
ਬਾਅਿ  ਜਮਹਾਂ  ਕੀਤੇ  E��  ਸਿੀਕਾਰ  ਨਹੀਂ  ਕਰੇਗਾ। 

(Punjabi (Indian)) 

 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ
ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਸਟੂਡੈਂਟ  ਫਾਈਨੈਂ ਸ  ਆਿੱ ਵਫਸ
ਕੰਮਕਾਜੀ  ਪਵਰਿਾਰ  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਬੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਏਜੰਸੀ 

  (Punjabi (Indian)) 

 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ
ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਸਟੂਡੈਂਟ  ਫਾਈਨੈਂ ਸ  ਆਿੱ ਵਫਸ
ਕੰਮਕਾਜੀ  ਪਵਰਿਾਰ  ਅਤੇ  ਵਿਵਿਆਰਬੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਏਜੰਸੀ 
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ਅਕਤੂਬਰ 2021  ਜਾਂ  
ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ 

ਿਾਪਸ  ਕੀਤੇ  �C�  ਿੀ  ਤਸਿੀਕ  ਕਰਨ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ,  SFO ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  
ਿ ਆਰਾ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਵਰਲੀਜ  ਕਰੇਗਾ,ਵਜਹਨਾਂ  ਿੀ  ਸੰ ਬੰਵਧਤ  ਸਕੀਮਾਂ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਲਈ  ਉਹਨਾਂ  ਨੇ  
ਅਰਜੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਹੈ,  ਲਈ  ਪਾਤਰ  ਹੋਣ  ਲਈ  ਪ ਿਟੀ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਹੋਿੇ।   

*ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾ  ਿੇ  ਲਈ  ਵਜਹਨਾਂ  ਕੋਲ  2021/22  ਵਿਿੱ ਚ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਿੇ  ਵਿਵਿਆਰਥਈਆਂ  ਲਈ  ਇਕਿੱਠੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  
ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣ  ਿਾਲੇ  ਬਿੱ ਚੇ  ਹਨ,  SFO ਪਾਤਰ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  SC ਿੇ ਨਾਲ  “ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸਚੂਨਾ”  ਜਾਰੀ  
ਕਰੇਗਾ।  ਿੇਰਿੇ  ਲਈ,  ਵਕਰਪਾ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿੇ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਲਈ  ਲਾਗੂ ਅਰਜੀ  
ਪਰਵਕਰਆਿਾਂ  ਨੰੂ  ਿੇਖੋ। 
(��) ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ  ਅਰਜੀਆਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ 

ਸਮਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  2020/21  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਸਰਫ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਮਲਣ  ਿਾਲੀ  
(ਇਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਉਹ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਿਾਮਲ  ਨਹੀਂ  ਹਨ,  ਜੋ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ ਵਿਿੱ ਚ  �1  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨਗੇ )  
ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ 

ਜਨੂ 2021  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂ  
ਇਸਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਪੂਰੇ  ਕੀਤੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ “ਸਮਾਜਕ  ਜਰਰੂਤਾਂ”  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਫਾਰਮ (ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  
ਹੈ )  ਅਤੇ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿਜੇਾਂ  ਿੀਆਂ  ਨਕਲਾਂ  (ਕਾਪੀਆਂ )  ਿੇ  ਨਾਲ,  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕੀਤੇ  
ਪਤਾ  ਵਲਖੇ  ਵਲਫਾਫੇ  ਿੀ  ਿਰਤੋਂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ,  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ  SFO ਨੰੂ  ਭੇਜਣ  ਿੀ ਲੋੜ੍  ਹੈ।   

ਅਗਸਤ 2021 ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  
ਬਾਅਿ 

ਜੇਕਰ  30  ਜੂਨ  2021  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੇ  ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  
ਿੇ  ਨਾਲ  ਸਾਰੀ  ਜਰੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਤਾਂ  SFO ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਪਾਤਰ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਆਧਾਵਰਤ  ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ  (SC)  ਿੇ  ਨਾਲ  “ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  
ਅਵਧਸੂਚਨਾ”  ਜਾਰੀ  ਕਰੇਗਾ।  
ਸੰਬੰਵਧਤ  SC ਵਸਰਫ  ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ  ਹਨ,  ਜੋ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿੂਜੇ  
ਸਕੂਲ  ਵਿਿੱ ਚ  ਟਰਾਂਸਫਰ  ਲਈ  ਜਾ  ਰਹੇ  ਹਨ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਿੀ  ਕਲਾਸ  ਅਤੇ  ਿੈਿਨ  ਪੂਰਿ-ਵਪਰੰ ਟਡ  ਕੀਤੀਆਂ  ਤੋਂ  ਿਿੱ ਖ  ਹਨ  
ਜਾਂ  ਜੋ  ਪਵਹਲੀ  ਿਾਰ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਵਮਲਣ  ਿਾਲੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇ  ਰਹੇ  
ਹਨ।  ਅਵਜਹੇ  ਮਾਮਵਲਆਂ  ਵਿਿੱ ਚ,  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ 2021/22 ਿੇ  ਲਈ  31  ਅਗਸਤ  2021  ਤਿੱ ਕ  ਜਾਂ  ਪਰਵਕਵਰਆ  
ਲਈ  SC  ਜਾਰੀ  ਕਰਨ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  ਿੋ  ਹਫਵਤਆਂ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ( ਜੋ  ਿੀ  ਬਾਅਿ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਿੇ )  ਆਪਣੇ  ਸਕਲੂ  ਕੋਲ  SC 
ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨੇ  ਲਾਜਮੀ  ਹਨ।    

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ, ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  2020/21 ਵਿਿੱ ਚ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ  
ਸਹਾਇਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ   

ਜ ਲਾਈ  2021  ਿੇ  ਅੰਤ  
ਵਿਿੱ ਚ 

SFO ਸਕੂਲਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  SC ਿੇ  ਨਾਲ  “ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  
ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ”  ਿੰਡੇਗਾ  ਅਤੇ  1 ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  
ਹੋਏ  ਅਰਜੀਆਂ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰੇਗਾ।  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ  ਵਕ  ਉਹ  ਜਲਿੀ  ਤੋਂ  ਜਲਿੀ  ਪੂਰਾ  
ਕੀਤਾ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  SFO ਨੰੂ  ਵਸਿੱ ਧੇ  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ  ਿਾਪਸ  ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਪਰਵਕਵਰਆ  ਲਈ  ਆਪਣੇ  
ਸਕੂਲ  ਿੇ  2021/22 ਿਰਹੇ  ਲਈ  SC ਨੰੂ  31  ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਸਕੂਲ  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਮਹਾਂ  
ਕਰਨ। 

ਨੋਟ 
(�) ਜੇਕਰ  ਇਸ  ਸਮੇਂ  ਵਿਆਪਕ  ਸਮਾਵਜਕ  ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ  ਸਹਾਇਤਾ (CSSA)  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱਚੇ  

ਪਰਾਈਮਰੀ  ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਸਕਲੂਾਂ  ਜਾਂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  ਅਤੇ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੇ  ਹੋਰ  ਕਲਾਸ  ਪਿੱ ਧਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹ  ਰਹੇ  ਹਨ,  ਤਾਂ  
ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ  2021/22 ਸਕਲੂ  ਿਰਹੇ  ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਿੀਂਆਂ  ਫੀਸਾਂ,  ਪਰੀਵਖਆ  ਸੰਬੰਧੀ  ਫੀਸਾਂ,  ਵਕਤਾਬਾਂ  ਅਤੇ  ਸਟੇਿਨਰੀ  ਤੇ  
ਹਣੋ  ਿਾਲੇ  ਖਰਵਚਆਂ,  ਟਰਾਂਸਪਰੋਟ  ਵਕਰਾਇਆਂ,  ਘਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਸੰਬੰਧੀ  ਖਰਵਚਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਸਕੂਲ  ਨਾਲ  
ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਵਸਿੱ ਧੇ  S�� ਨੰੂ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ  ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ  SFO ਕਲੋ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  
ਿੀ  ਲੋੜ੍  ਨਹੀਂ  ਹੈ। 

(��) ਜੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੇ  2021/22  ਲਈ  “ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਲਈ  ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ  ਘਰੇਲੂ  
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ  ਫਾਰਮ”  ਜਮਹਾ  ਕਰਿਾਏ  ਹਨ� ਤਾਂ  ਉਨਹ ਾਂ  ਨੰੂ  ਕਾਗਜ  ਅਧਾਰਤ  ਵਬਨੈਪਿੱ ਤਰ  ਿਿੱ ਖਰੇ  SFO  ਕੋਲ  ਜਮਹਾ ਕਰਨ  
ਿੀ  ਲੋੜ੍  ਨਹੀਂ  ਹੈ। 

  

 

 

(���) ਸਧਾਰਨ  ਸਵਥਤੀਆਂ  (ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਨੰੂ  ਛਿੱ ਡ  ਕੇ , )  ਿੇ  ਹੇਠ ,  �F� 1 ਮਾਰਚ  2022 ਨੰੂ  ਜਾਂ  
ਉਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਜਮਹਾਂ  ਕੀਤੇ  ਜਾਣ  ਿਾਲੇ  “ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ”  

ਸਿੀਕਾਰ  ਨਹੀਂ  ਕਰੇਗਾ।  ਵਿਅਕਤੀਗਤ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੀਆਂ  ਆਖਰੀ  ਤਾਰੀਖਾਂ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਾਰਨੀ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ  ਹਨ  –  

ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ ਅਰਜੀ  ਿੀ  ਆਖਰੀ  ਤਾਰੀਖ 
ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਅਤੇ  ਬਾਲ  
ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  

( K�F�) ਸਕੀਮ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  �F� ਕੋਲ  2021/22  ਿੇ  ਸਕੂਲੇ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਕਲਾਸਾਂ  ਿੀ  ਹਾਜਰੀ  ਪਰੂੀ  
ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਜਾਂ  1�  ਅਗਸਤ, 2022  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  (ਿੋਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਜੋ  ਿੀ  ਪਵਹਲਾਂ  ਹੋਿੇ ) ,  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰ ਿੇਣੇ  
ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਫੀਸ  ਿੀ  ਛੋਟ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਣ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  
ਨਾਲ  ਮੇਲ  ਖਾਣ  ਤੇ  ਿੀ  ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਜਾਰੀ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ।  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ਿਾ  ਪਰਭਾਿੀ  ਮਹੀਨਾ ਉਹ  
ਮਹੀਨਾ  ਹੋਿੇਗਾ,  ਵਜਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿਿੱ ਲੋਂ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕੀਤੇ  ਜਾਂਿੇ  ਹਨ,  ਜਾਂ  ਉਹ  ਮਹੀਨਾ,  ਵਜਸ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਵਿਿੱਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ/ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿਾਖਲਾ  ਲੈਂਿੇ  ਹਨ,  ਜੋ  ਿੀ  
ਬਾਅਿ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਿੇ।   

ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  

( ������K�) ਲਈ  ਸਕੂਲ  
ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਗਰਾਂਟ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  �F� ਕੋਲ  2021/22  ਿੇ  ਸਕੂਲੇ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਕਲਾਸਾਂ  ਿੀ  ਹਾਜਰੀ  ਪਰੂੀ  
ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਜਾਂ  1�  ਅਗਸਤ� 2022  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  (ਿੋਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਜੋ  ਿੀ  ਪਵਹਲਾਂ  ਹੋਿੇ ) � ਵਿਿੱ ਚ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰ  ਿਣੇੇ  
ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਸਧਾਰਨ  ਤੌਰ  ਤੇ  ������K�  ਵਰਲੀਜ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ  ਜਾਏਗੀ,  ਭਾਿੇਂ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਸਾਧਨ  
ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹੋਣ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਵਮਲਿੇ  ਹੋਣ। 

ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  
ਸਹਾਇਤਾ  ( �A )  ਸਕੀਮ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  �1  ਅਕਤੂਬਰ  2022  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  �F� ਕੋਲ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰ  ਿੇਣੇ  
ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਸਧਾਰਨ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਵਰਲੀਜ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ, ਭਾਿੇਂ  
ਵਬਨੈਕਾਰ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹੋਣ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਵਮਲਿੇ  ਹੋਣ। 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਯਾਤਰਾ  
ਸਬਵਸਡੀ (���)  ਸਕੀਮ 

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਜੋ  1  ਨਿੰਬਰ  2022  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਿੇ  
ਹਨ  ਅਤੇ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਮੇਲ  ਖਾਂਿੇ  ਹਨ,  ਸਫਲ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਯਾਤਰਾ  ਸਬਵਸਡੀ  (ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ )  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ  ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ  
ਮਾਮਵਲਆਂ  ਿੇ  ਆਧਾਰ  ਤੇ ,  ਅਰਜੀ ਪਰ ਾਪਤ  ਹੋਣ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  ਜਾਂ  ਸਕੂਲ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੇ  
ਿਾਖਲੇ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  (ਜਾਂ  ���A ਪਰਾਪਤ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਿੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ���A ਖਤਮ  ਹੋਣ  ਿੀ  
ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ )  ਪਰਭਾਿੀ  ਹੋ  ਸਕਿਾ ਹੈ।  

ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਖਰਵਚਆਂ 
ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ  ( �IA) 

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  1  ਫਰਿਰੀ  2022  (ਅਰਥਾਤ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਿੇ  ਅਿੱ ਧ  ਵਿਿੱ ਚ )  ਨੰੂ  
ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਿੇ  ਹਨ,  �IA ਿਾ  ਅੰਿਕ  ਭ ਗਤਾਨ  ਸਫਲ  
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕਿਾ  ਹੈ ,  ਜੇਕਰ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਣ ਅਤੇ  
ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਵਮਲਿੇ  ਹੋਣ। 

(��) SFO ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੇ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਿੇ  ਮੋਬਾਈਲ  ਫੋਨ  ਨੰਬਰਾਂ  ਿ ਆਰਾ  SMS ਰਾਹੀਂ  ਜਾਂ  ਵਲਖਤ  ਵਿਿੱ ਚ  (ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ, ਜੋ  
ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਮੋਬਾਈਲ  ਫੋਨ  ਨੰਬਰ  ਿੇਣ  ਵਿਿੱ ਚ  ਅਸਮਰਿੱ ਥ  ਹਨ )  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੀਆਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਿੀ  ਪਰਾਪਤੀ  ਸੂਚਨਾ  ਿੇਿੇਗਾ।  ਜੇਕਰ  
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ  20  ਵਿਨਾਂ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  SFO ਤੋਂ SMS ਿਵਾਰਾ  ਜਾਂ  ਵਲਖਤ  ਵਿਿੱ ਚ  ਕੋਈ  ਸੂਚਨਾ  
ਪਰਾਪਤ  ਨਹੀਂ  ਹ ੰ ਿੀ,  ਤਾਂ  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਗਲਤ/ਅਸਫਲ  ਵਡਵਲਿਰੀ  ਿੇ  ਕਾਰਨ  ਅਰਜੀ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿੇਰੀ ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਬਚਣ  ਲਈ  ਇਹ  ਪਤਾ  ਕਰਨ  
ਲਈ  ਵਕ  SFO ਿੀ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਹਾਟਲਾਈਨ (2802 2345) ਤੇ  ਕਾਲ  ਕਰੋ  ਵਕ  SFO ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਿੀ  ਅਰਜੀ  ਪਰਾਪਤ  ਹੋਈ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਨਹੀਂ।   

(�) ਜੇ  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਅਿਧੀ  (1 ਅਪਰਲੈ  2020 ਤੋਂ  31 ਮਾਰਚ  2021 ਤਿੱਕ)  ਿੇ  ਬਾਅਿ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੇ  ਪਵਰਿਾਰਕ  ਿੇਰਵਿਆਂ  ( ਵਜਿੇਂ  ਵਕ  ਪਵਰਿਾਰਕ  
ਰਚਨਾ� ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਵਥਤੀ� ਆਵਿ )  ਵਿਿੱ ਚ  ਮਹਿੱ ਤਿਪਰੂਨ  ਤਬਿੀਲੀਆਂ  ਹ ੰ ਿੀਆਂ  ਹਨ� ਤਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿਜੇਾਂ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਵਮਲ  ਕੇ  
ਸਾਨੰੂ  ਵਲਖਤੀ  ਰੂਪ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸੂਵਚਤ  ਕਰ  ਸਕਿਾ  ਹੈ.  SFO  ਹਰੇਕ  ਕੇਸ  ਿੀ  ਆਪਣੀ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ  ਯੋਗਤਾ  �ਤੇ  ਵਿਚਾਰ  ਕਰੇਗਾ. 

 

ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਜਰੀਆ ਅਤੇ  ਪਿੱ ਧਰ  
 
(�) SFO ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੀ  ਪਾਤਰਤਾ  ਅਤੇ  ਇਸਿੇ  ਸਹਾਇਤਾ  ਪਿੱ ਧਰ ਿਾ  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਾਧਨ  

ਟੈਸਟ  ਿੇ  ਤੌਰ  ਤੇ  “ਐਡਜਸਟਡ  ਫੈਵਮਲੀ  ਇਨਕਮ”  ( AFI )  ਵਿਧੀ  ਿਰਤੇਗਾ।  ਫਾਰਮ ਲਾ  ਇਸ  ਪਰਕਾਰ  ਹੈ : 
AFI � ਪਵਰਿਾਰ  ਿੀ  ਸਮ ਿੱ ਚੀ  ਸਾਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ 

ਪਵਰਿਾਰ  ਿੇ  ਮੈਂਬਰਾਂ  ਿੀ  ਸੰਵਖਆ  � (1)  

 
  

 

 

(��) ਪਵਰਿਾਰ  ਿੀ  ਸਮ ਿੱ ਚੀ  ਸਾਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਅਤੇ  ਉਸਿੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਿੀ  ਸਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ�  ਪਵਰਿਾਰ  ਨਾਲ  
ਰਵਹਣ  ਿਾਲੇ  ਕ ਆਰੇ  ਬਿੱ ਚੇ/ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਿੀ  30%  ਸਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ,  ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ�  ਅਤੇ  ਵਰਿਤਿੇਾਰਾਂ/ਿਸੋਤਾਂ  ਤੋਂ  ਸਵਹਯਗੋ,  
ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ,  ਿਾਮਲ  ਹੈ। 

(���) ਪਵਰਿਾਰ  ਿੇ  ਮੈਂਬਰ  ਆਮ  ਤੌਰ ਤੇ  ਵਬਨੈਕਾਰ,  ਉਸਿੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ,  ਪਵਰਿਾਰ  ਨਾਲ  ਰਵਹਣ  ਿਾਲੇ  ਕ ਆਰੇ  ਬਿੱ ਚੇ/ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਅਤੇ  
ਆਿਵਰਤ  ਮਾਪੇ (ਮਾਵਪਆਂ ),ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਸਿੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਵਹਯਗੋ  ਵਿਿੱ ਤਾ  ਜਾਂਿਾ  ਹੈ,  ਨੰੂ  ਵਕਹਾ  ਜਾਂਿਾ  
ਹੈ। 

(��) 2 ਤੋਂ  3 ਮੈਂਬਰਾਂ  ਿਾਲੇਵਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਲਈ,  AFI  ਫਾਰਮੂਲੇ  ਿੇ  ਭਾਜ  ਅੰਕ  ( ਵਡਿਾਈਜਰ )  ਵਿਿੱ ਚ  “ਪਲਿੱ ਸ  1 ਫਕੈਟਰ”  2 
ਤਿੱ ਕ  ਿਧ  ਜਾਏਗਾ। 

(�) 2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਵਭੰਨ  ਪਿੱ ਧਰਾਂ  ਲਈ  AFI  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਹਠੇਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਾਰਨੀ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸੂਚੀਬਿੱਧ  ਹੈ।  
ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਵਧਆਨ  ਵਿਓ  ਵਕ  AFI ਪਵਰਿਾਰ  ਿੀ ਔਸਤ  ਮਾਵਸਕ  ਆਮਿਨ ਨਹੀਂ  ਹੈ। 

2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹਾ �  
AFI ਗਰ ਿੱ ਪ (HK$)  

ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਪਿੱ ਧਰ 

0 – 41,360 ਪੂਰੀ/ਪੂਰੀ  ਛੋਟ (100%) * 
ਅਿੱ ਧੀ / 1/2  ਛੋਟ (50%) 

> 79,976 ਅਯੋਗ (ਅਰਜੀਆਂ  ਸਫਲ  ਨਹੀਂ  ਹੋਈਆਂ) 
* 3-ਮੈਂਬਰ  ਅਤੇ  4-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਲਈ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਪੂਰੇ  ਪਿੱ ਧਰ  ਿਾਸਤੇ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  AFI ਿੀਆਂ  ਅਰੰਵਭਕ  ਰਕਮਾਂ  
ਕਰਮਿਾਰ  $50,071 ਅਤੇ $46,066 ਹਨ।  2-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇਵਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਅਤੇ  3-ਮੈਂਬਰ  ਿੇ  ਵਸੰਗਲ-ਮਾਪ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ  

ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਪੂਰੇ  ਪਿੱ ਧਰ  ਲਈ  AFI ਿੀਆਂ  ਅਰੰਵਭਕ  ਰਕਮਾਂ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ  ਅਤੇ  AFI ਿੀ  ਗਣਨਾ  ਲਈ  ਕਰਮਿਾਰ  3-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  
ਅਤੇ  4-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਿੇ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਮੰਵਨਆ  ਜਾਂਿਾ  ਹੈ।   

� ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ,  ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਪਿੱ ਧਰ  3/4  ਛੋਟ  ( 75% )  ਹੈ ,  ਜੇਕਰ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਿੀ  AFI $41,361 
ਅਤੇ $50,664 ਿੇ  ਵਿਚਕਾਰ  ਹੈ�  ਅਤੇ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਪਿੱ ਧਰ  ਅਿੱ ਧੀ  ਛੋਟ  ( 50% )  ਹੈ ,  ਜੇਕਰ  AFI $50,665 ਅਤੇ $79,976  ਿੇ  ਵਿਚਕਾਰ  ਹੈ। 

ਸਬਵਸਡੀ  ਜਾਰੀ  ਕਰਨਾ 
 

 ਪਰਾਈਮਰੀ  ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ,  SFO ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਆਿੱ ਟੋਪੇ  ਿ ਆਰਾ  
ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੀ  ਅਿਾਇਗੀ  ਕਰਗੇਾ।  (ਨੋਟ:  �A ਅਤੇ  SIA ਿੀ ਅਰਜੀ  ਰਕਮ  ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰ  ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ  ਿੇ  

ਅੰਤ  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਅਿਾਇਗੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਿੀ  ਹੈ,  ਜਿਵਕ  S�S ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਅਕਤਬੂਰ  ਤੋਂ  ਵਰਲੀਜ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਿੀ  ਹੈ।  ਨਿੇਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  

ਅਕਤੂਬਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਜਾਏਗਾ।)   
 ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ,  SFO ਮਨਜੂਰ  ਕੀਤੀ  ਰਕਮ  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ਿੀ  ਰਕਮ  ਿਾਲੇ  

ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸੂਚਨਾ  ਜਾਰੀ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਲਗਭਗ  10  ਕਾਰਜਵਿਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਟਰੈਜਰੀ  ਿਿੱ ਲੋਂ  ਵਸਿੱ ਧੇ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ/ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  

ਕੇਂਿਰਾਂ  ਨੰੂ  ਸੂਵਚਤ  ਕੀਤਾ  ਜਾਿੇਗਾ।  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਭ ਗਤਾਨ  ਿਾ  ਪਰਬੰਧ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  /  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਕੀਤਾ  ਜਾਿਗੇਾ  | 
( ਨੋਟ:  SFO ਸਤੰਬਰ  2020  ਿੇ  ਅੰਤ  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਕੂਲਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਸਫਲ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ਿੀ  ਰਕਮ  ਿਾ ਭ ਗਤਾਨ  

ਕਰਗੇਾ  ਅਤੇ  ਬੈਚਾਂ  ਿੇ  ਮ ਤਾਬਕ  ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੇ  ਬੈਂਕ  ਖਾਤੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਆਿੱ ਟੋਪੇ  ਿ ਆਰਾ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  

ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਗਰਾਂਟ  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। )  

ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ 

 ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਅਤੇ  ਅਰਜੀ  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ  ਬਾਰੇ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਲਈ,  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਸਾਡੀ  24�ਘੰਟੇ  ਿੀ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਹਾਟਲਾਈਨ  ਨੰੂ  

2�02 2345  ਤੇ  ਫੋਨ  ਕਰੋ।  ਜੇ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਚੀਨੀ  ਅਤੇ  ਅੰਗਰੇਜੀ  ਤੋਂ  ਇਲਾਿਾ�  ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ਿੀ  ਿਰਤੋਂ  ਕਰਕੇ  ਅਰਜੀ  ਿੇ  ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ  
ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ  ( ਬਹਾਸਾ  ਇੰਡੋਨੇਿੀਆ, ਵਹੰਿੀ,  ਨੇਪਾਲੀ,  ਪੰਜਾਬੀ,  ਟੈਗਾਲੋਗ,  ਥਾਈ,  ਉਰਿੂ  ਅਤੇ  ਿੀਅਤਨਾਮੀ ) ਿਰਤ  ਕੇ  
ਅਰਜੀ  ਸੰਬੰਧੀ  ਮ ਿੱ ਵਿਆਂ  ਬਾਰੇ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ,  ਤਾਂ  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਟੈਲੀਫੋਨ  ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ‘4’  ਿਬਾ ਕੇ  
“ਹਰੋ  ਭਾਿਾਿਾਂ”  ਿਾ  ਵਿਕਲਪ  ਚ ਣੋ।  ਵਿਕਲਵਪਕ  ਤੌਰ  ਤੇ, ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿਧੇਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲਈ  SFO ਹੋਮਪਜੇ  (�����������������/���) 
ਤੇ  ਜਾ  ਸਕਿੇ  ਹਨ। 

 ਜੇਕਰ  ਅੰਗਰੇਜੀ  ਅਤੇ  8 ਹੋਰ  ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਅਨ ਿਾਿ  ਅਤੇ  ਿ ਭਾਿੀਆ  ਸੇਿਾਿਾਂ  ਿੀ  ਲੋੜ੍  ਹੈ, ਤਾਂ  ਘਿੱ ਟ  ਵਗਣਤੀ  ਲੋਕਾਂ  ਲਈ  ਕੇਂਿਰ (�����)  

ਨੰੂ  ਫੋਨ  ਿ ਆਰਾ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ।  ����� ਿੇ  ਹਾਟਲਾਈਨ  ਨੰਬਰ  ਹੇਠਾਂ  ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ  ਹਨ  – 
ਬਹਾਸਾ  ਇੰਡੋਨੇਿੀਆ (3755 6�11)� ਵਹੰਿੀ (3755 6�77)� ਨੇਪਾਲੀ (3755 6�22)�  ਪੰਜਾਬੀ (3755 6�44)� ਟੈਗਾਲੋਗ (3755 
6�55)� ਥਾਈ  (3755 6�66)� ਉਰਿੂ (3755 6�33)  ਅਤੇ  ਿੀਅਤਨਾਮੀ (3755 6���)  ।  
ਵਬਨੈਕਾਰ  ਇਸਿੀਆਂ  ਸੇਿਾਿਾਂ  ਿੇ  ਿੇਰਵਿਆਂ  ਈ  ����� ਿੇ  ਹੋਮਪੇਜ  ( ����://������������/��/��������/�����) ਤੇ  ਿੀ  ਜਾ  
ਸਕਿੇ  ਹਨ  ।  
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ਅਕਤੂਬਰ 2021  ਜਾਂ  
ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ 

ਿਾਪਸ  ਕੀਤੇ  �C�  ਿੀ  ਤਸਿੀਕ  ਕਰਨ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ,  SFO ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  
ਿ ਆਰਾ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਵਰਲੀਜ  ਕਰੇਗਾ,ਵਜਹਨਾਂ  ਿੀ  ਸੰ ਬੰਵਧਤ  ਸਕੀਮਾਂ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਲਈ  ਉਹਨਾਂ  ਨੇ  
ਅਰਜੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਹੈ,  ਲਈ  ਪਾਤਰ  ਹੋਣ  ਲਈ  ਪ ਿਟੀ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਹੋਿੇ।   

*ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾ  ਿੇ  ਲਈ  ਵਜਹਨਾਂ  ਕੋਲ  2021/22  ਵਿਿੱ ਚ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਿੇ  ਵਿਵਿਆਰਥਈਆਂ  ਲਈ  ਇਕਿੱਠੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  
ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿਣੇ  ਿਾਲੇ  ਬਿੱ ਚੇ  ਹਨ,  SFO ਪਾਤਰ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  SC ਿੇ ਨਾਲ  “ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸਚੂਨਾ”  ਜਾਰੀ  
ਕਰੇਗਾ।  ਿੇਰਿੇ  ਲਈ,  ਵਕਰਪਾ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿੇ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਲਈ  ਲਾਗੂ ਅਰਜੀ  
ਪਰਵਕਰਆਿਾਂ  ਨੰੂ  ਿੇਖੋ। 
(��) ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ  ਅਰਜੀਆਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ 

ਸਮਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  2020/21  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਸਰਫ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਮਲਣ  ਿਾਲੀ  
(ਇਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਉਹ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਿਾਮਲ  ਨਹੀਂ  ਹਨ,  ਜੋ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ ਵਿਿੱ ਚ  �1  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨਗੇ )  
ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ 

ਜਨੂ 2021  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂ  
ਇਸਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਪੂਰੇ  ਕੀਤੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ “ਸਮਾਜਕ  ਜਰਰੂਤਾਂ”  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਫਾਰਮ (ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  
ਹੈ )  ਅਤੇ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿਜੇਾਂ  ਿੀਆਂ  ਨਕਲਾਂ  (ਕਾਪੀਆਂ )  ਿੇ  ਨਾਲ,  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕੀਤੇ  
ਪਤਾ  ਵਲਖੇ  ਵਲਫਾਫੇ  ਿੀ  ਿਰਤੋਂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ,  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ  SFO ਨੰੂ  ਭੇਜਣ  ਿੀ ਲੋੜ੍  ਹੈ।   

ਅਗਸਤ 2021 ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  
ਬਾਅਿ 

ਜੇਕਰ  30  ਜੂਨ  2021  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੇ  ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  
ਿੇ  ਨਾਲ  ਸਾਰੀ  ਜਰੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਤਾਂ  SFO ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਪਾਤਰ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਆਧਾਵਰਤ  ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ  (SC)  ਿੇ  ਨਾਲ  “ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  
ਅਵਧਸੂਚਨਾ”  ਜਾਰੀ  ਕਰੇਗਾ।  
ਸੰਬੰਵਧਤ  SC ਵਸਰਫ  ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ  ਹਨ,  ਜੋ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿੂਜੇ  
ਸਕੂਲ  ਵਿਿੱ ਚ  ਟਰਾਂਸਫਰ  ਲਈ  ਜਾ  ਰਹੇ  ਹਨ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਿੀ  ਕਲਾਸ  ਅਤੇ  ਿੈਿਨ  ਪੂਰਿ-ਵਪਰੰ ਟਡ  ਕੀਤੀਆਂ  ਤੋਂ  ਿਿੱ ਖ  ਹਨ  
ਜਾਂ  ਜੋ  ਪਵਹਲੀ  ਿਾਰ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਵਮਲਣ  ਿਾਲੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇ  ਰਹੇ  
ਹਨ।  ਅਵਜਹੇ  ਮਾਮਵਲਆਂ  ਵਿਿੱ ਚ,  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ 2021/22 ਿੇ  ਲਈ  31  ਅਗਸਤ  2021  ਤਿੱ ਕ  ਜਾਂ  ਪਰਵਕਵਰਆ  
ਲਈ  SC  ਜਾਰੀ  ਕਰਨ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  ਿੋ  ਹਫਵਤਆਂ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ( ਜੋ  ਿੀ  ਬਾਅਿ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਿੇ )  ਆਪਣੇ  ਸਕਲੂ  ਕੋਲ  SC 
ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨੇ  ਲਾਜਮੀ  ਹਨ।    

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ, ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  2020/21 ਵਿਿੱ ਚ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ  
ਸਹਾਇਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ   

ਜ ਲਾਈ  2021  ਿੇ  ਅੰਤ  
ਵਿਿੱ ਚ 

SFO ਸਕੂਲਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  SC ਿੇ  ਨਾਲ  “ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  
ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ”  ਿੰਡੇਗਾ  ਅਤੇ  1 ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  
ਹੋਏ  ਅਰਜੀਆਂ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰੇਗਾ।  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ  ਵਕ  ਉਹ  ਜਲਿੀ  ਤੋਂ  ਜਲਿੀ  ਪੂਰਾ  
ਕੀਤਾ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  SFO ਨੰੂ  ਵਸਿੱ ਧੇ  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ  ਿਾਪਸ  ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਪਰਵਕਵਰਆ  ਲਈ  ਆਪਣੇ  
ਸਕੂਲ  ਿੇ  2021/22 ਿਰਹੇ  ਲਈ  SC ਨੰੂ  31  ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਸਕੂਲ  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਮਹਾਂ  
ਕਰਨ। 

ਨੋਟ 
(�) ਜੇਕਰ  ਇਸ  ਸਮੇਂ  ਵਿਆਪਕ  ਸਮਾਵਜਕ  ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ  ਸਹਾਇਤਾ (CSSA)  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱ ਚੇ  

ਪਰਾਈਮਰੀ  ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ  ਜਾਂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  ਅਤੇ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੇ  ਹੋਰ  ਕਲਾਸ  ਪਿੱ ਧਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹ  ਰਹੇ  ਹਨ,  ਤਾਂ  
ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ  2021/22 ਸਕਲੂ  ਿਰਹੇ  ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਿੀਂਆਂ  ਫੀਸਾਂ,  ਪਰੀਵਖਆ  ਸੰਬੰਧੀ  ਫੀਸਾਂ,  ਵਕਤਾਬਾਂ  ਅਤੇ  ਸਟੇਿਨਰੀ  ਤੇ  
ਹੋਣ  ਿਾਲੇ  ਖਰਵਚਆਂ,  ਟਰਾਂਸਪਰੋਟ  ਵਕਰਾਇਆਂ,  ਘਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਸੰਬੰਧੀ  ਖਰਵਚਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਸਕੂਲ  ਨਾਲ  
ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਵਸਿੱ ਧੇ  S�� ਨੰੂ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ  ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ  SFO ਕਲੋ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  
ਿੀ  ਲੋੜ੍  ਨਹੀਂ  ਹੈ। 

(��) ਜੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੇ  2021/22  ਲਈ  “ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਲਈ  ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ  ਘਰੇਲੂ  
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ  ਫਾਰਮ”  ਜਮਹਾ  ਕਰਿਾਏ  ਹਨ� ਤਾਂ  ਉਨਹ ਾਂ  ਨੰੂ  ਕਾਗਜ  ਅਧਾਰਤ  ਵਬਨੈਪਿੱ ਤਰ  ਿਿੱ ਖਰੇ  SFO  ਕੋਲ  ਜਮਹਾ ਕਰਨ  
ਿੀ  ਲੋੜ੍  ਨਹੀਂ  ਹੈ। 

  

 

 

(���) ਸਧਾਰਨ  ਸਵਥਤੀਆਂ  (ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਨੰੂ  ਛਿੱ ਡ  ਕੇ , )  ਿੇ  ਹੇਠ ,  �F� 1 ਮਾਰਚ  2022 ਨੰੂ  ਜਾਂ  
ਉਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਜਮਹਾਂ  ਕੀਤੇ  ਜਾਣ  ਿਾਲੇ  “ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ”  

ਸਿੀਕਾਰ  ਨਹੀਂ  ਕਰੇਗਾ।  ਵਿਅਕਤੀਗਤ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੀਆਂ  ਆਖਰੀ  ਤਾਰੀਖਾਂ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਾਰਨੀ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ  ਹਨ  –  

ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ ਅਰਜੀ  ਿੀ  ਆਖਰੀ  ਤਾਰੀਖ 
ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਅਤੇ  ਬਾਲ  
ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  

( K�F�) ਸਕੀਮ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  �F� ਕੋਲ  2021/22  ਿੇ  ਸਕੂਲੇ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਕਲਾਸਾਂ  ਿੀ  ਹਾਜਰੀ  ਪਰੂੀ  
ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਜਾਂ  1�  ਅਗਸਤ, 2022  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  (ਿੋਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਜੋ  ਿੀ  ਪਵਹਲਾਂ  ਹੋਿੇ ) ,  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰ ਿੇਣੇ  
ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਫੀਸ  ਿੀ  ਛੋਟ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਣ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  
ਨਾਲ  ਮੇਲ  ਖਾਣ  ਤੇ  ਿੀ  ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਜਾਰੀ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ।  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ਿਾ  ਪਰਭਾਿੀ  ਮਹੀਨਾ ਉਹ  
ਮਹੀਨਾ  ਹੋਿੇਗਾ,  ਵਜਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿਿੱ ਲੋਂ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕੀਤੇ  ਜਾਂਿੇ  ਹਨ,  ਜਾਂ  ਉਹ  ਮਹੀਨਾ,  ਵਜਸ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਵਿਿੱਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ/ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿਾਖਲਾ  ਲੈਂ ਿੇ  ਹਨ,  ਜੋ  ਿੀ  
ਬਾਅਿ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਿੇ।   

ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  

( ������K�) ਲਈ  ਸਕੂਲ  
ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਗਰਾਂਟ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  �F� ਕੋਲ  2021/22  ਿੇ  ਸਕੂਲੇ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਕਲਾਸਾਂ  ਿੀ  ਹਾਜਰੀ  ਪਰੂੀ  
ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਜਾਂ  1�  ਅਗਸਤ� 2022  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  (ਿੋਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਜੋ  ਿੀ  ਪਵਹਲਾਂ  ਹੋਿੇ ) � ਵਿਿੱ ਚ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰ  ਿਣੇੇ  
ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਸਧਾਰਨ  ਤੌਰ  ਤੇ  ������K�  ਵਰਲੀਜ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ  ਜਾਏਗੀ,  ਭਾਿੇਂ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਸਾਧਨ  
ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹੋਣ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਵਮਲਿੇ  ਹੋਣ। 

ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  
ਸਹਾਇਤਾ  ( �A )  ਸਕੀਮ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  �1  ਅਕਤੂਬਰ  2022  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  �F� ਕੋਲ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰ  ਿੇਣੇ  
ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਸਧਾਰਨ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਵਰਲੀਜ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ, ਭਾਿੇਂ  
ਵਬਨੈਕਾਰ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹੋਣ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਵਮਲਿੇ  ਹੋਣ। 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਯਾਤਰਾ  
ਸਬਵਸਡੀ (���)  ਸਕੀਮ 

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਜੋ  1  ਨਿੰਬਰ  2022  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਿੇ  
ਹਨ  ਅਤੇ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਮੇਲ  ਖਾਂਿੇ  ਹਨ,  ਸਫਲ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਯਾਤਰਾ  ਸਬਵਸਡੀ  (ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ )  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ  ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ  
ਮਾਮਵਲਆਂ  ਿੇ  ਆਧਾਰ  ਤੇ ,  ਅਰਜੀ ਪਰ ਾਪਤ  ਹੋਣ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  ਜਾਂ  ਸਕੂਲ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੇ  
ਿਾਖਲੇ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  (ਜਾਂ  ���A ਪਰਾਪਤ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਿੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ���A ਖਤਮ  ਹੋਣ  ਿੀ  
ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ )  ਪਰਭਾਿੀ  ਹੋ  ਸਕਿਾ ਹੈ।  

ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਖਰਵਚਆਂ 
ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ  ( �IA) 

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  1  ਫਰਿਰੀ  2022  (ਅਰਥਾਤ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਿੇ  ਅਿੱ ਧ  ਵਿਿੱ ਚ )  ਨੰੂ  
ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਿੇ  ਹਨ,  �IA ਿਾ  ਅੰਿਕ  ਭ ਗਤਾਨ  ਸਫਲ  
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕਿਾ  ਹੈ ,  ਜੇਕਰ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਣ ਅਤੇ  
ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਵਮਲਿੇ  ਹੋਣ। 

(��) SFO ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੇ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਿੇ  ਮੋਬਾਈਲ  ਫੋਨ  ਨੰਬਰਾਂ  ਿ ਆਰਾ  SMS ਰਾਹੀਂ  ਜਾਂ  ਵਲਖਤ  ਵਿਿੱ ਚ  (ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ, ਜੋ  
ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਮੋਬਾਈਲ  ਫੋਨ  ਨੰਬਰ  ਿੇਣ  ਵਿਿੱ ਚ  ਅਸਮਰਿੱ ਥ  ਹਨ )  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੀਆਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਿੀ  ਪਰਾਪਤੀ  ਸੂਚਨਾ  ਿੇਿੇਗਾ।  ਜੇਕਰ  
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ  20  ਵਿਨਾਂ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  SFO ਤੋਂ SMS ਿਵਾਰਾ  ਜਾਂ  ਵਲਖਤ  ਵਿਿੱ ਚ  ਕੋਈ  ਸੂਚਨਾ  
ਪਰਾਪਤ  ਨਹੀਂ  ਹ ੰ ਿੀ,  ਤਾਂ  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਗਲਤ/ਅਸਫਲ  ਵਡਵਲਿਰੀ  ਿੇ  ਕਾਰਨ  ਅਰਜੀ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿੇਰੀ ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਬਚਣ  ਲਈ  ਇਹ  ਪਤਾ  ਕਰਨ  
ਲਈ  ਵਕ  SFO ਿੀ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਹਾਟਲਾਈਨ (2802 2345) ਤੇ  ਕਾਲ  ਕਰੋ  ਵਕ  SFO ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਿੀ  ਅਰਜੀ  ਪਰਾਪਤ  ਹੋਈ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਨਹੀਂ।   

(�) ਜੇ  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਅਿਧੀ  (1 ਅਪਰਲੈ  2020 ਤੋਂ  31 ਮਾਰਚ  2021 ਤਿੱਕ)  ਿੇ  ਬਾਅਿ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੇ  ਪਵਰਿਾਰਕ  ਿੇਰਵਿਆਂ  ( ਵਜਿੇਂ  ਵਕ  ਪਵਰਿਾਰਕ  
ਰਚਨਾ� ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਵਥਤੀ� ਆਵਿ )  ਵਿਿੱ ਚ  ਮਹਿੱ ਤਿਪਰੂਨ  ਤਬਿੀਲੀਆਂ  ਹ ੰ ਿੀਆਂ  ਹਨ� ਤਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿਜੇਾਂ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਵਮਲ  ਕੇ  
ਸਾਨੰੂ  ਵਲਖਤੀ  ਰੂਪ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸੂਵਚਤ  ਕਰ  ਸਕਿਾ  ਹੈ.  SFO  ਹਰੇਕ  ਕੇਸ  ਿੀ  ਆਪਣੀ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ  ਯੋਗਤਾ  �ਤੇ  ਵਿਚਾਰ  ਕਰੇਗਾ. 

 

ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਜਰੀਆ ਅਤੇ  ਪਿੱ ਧਰ  
 
(�) SFO ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੀ  ਪਾਤਰਤਾ  ਅਤੇ  ਇਸਿੇ  ਸਹਾਇਤਾ  ਪਿੱ ਧਰ ਿਾ  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਾਧਨ  

ਟੈਸਟ  ਿੇ  ਤੌਰ  ਤੇ  “ਐਡਜਸਟਡ  ਫੈਵਮਲੀ  ਇਨਕਮ”  ( AFI )  ਵਿਧੀ  ਿਰਤੇਗਾ।  ਫਾਰਮ ਲਾ  ਇਸ  ਪਰਕਾਰ  ਹੈ : 
AFI � ਪਵਰਿਾਰ  ਿੀ  ਸਮ ਿੱ ਚੀ  ਸਾਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ 

ਪਵਰਿਾਰ  ਿੇ  ਮੈਂਬਰਾਂ  ਿੀ  ਸੰਵਖਆ  � (1)  

 
  

 

 

(��) ਪਵਰਿਾਰ  ਿੀ  ਸਮ ਿੱ ਚੀ  ਸਾਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਅਤੇ  ਉਸਿੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਿੀ  ਸਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ�  ਪਵਰਿਾਰ  ਨਾਲ  
ਰਵਹਣ  ਿਾਲੇ  ਕ ਆਰੇ  ਬਿੱ ਚੇ/ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਿੀ  30%  ਸਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ,  ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ�  ਅਤੇ  ਵਰਿਤਿੇਾਰਾਂ/ਿਸੋਤਾਂ  ਤੋਂ  ਸਵਹਯਗੋ,  
ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ,  ਿਾਮਲ  ਹੈ। 

(���) ਪਵਰਿਾਰ  ਿੇ  ਮੈਂਬਰ  ਆਮ  ਤੌਰ ਤੇ  ਵਬਨੈਕਾਰ,  ਉਸਿੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ,  ਪਵਰਿਾਰ  ਨਾਲ  ਰਵਹਣ  ਿਾਲੇ  ਕ ਆਰੇ  ਬਿੱ ਚੇ/ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਅਤੇ  
ਆਿਵਰਤ  ਮਾਪੇ (ਮਾਵਪਆਂ ),ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਸਿੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਵਹਯਗੋ  ਵਿਿੱ ਤਾ  ਜਾਂਿਾ  ਹੈ,  ਨੰੂ  ਵਕਹਾ  ਜਾਂਿਾ  
ਹੈ। 

(��) 2 ਤੋਂ  3 ਮੈਂਬਰਾਂ  ਿਾਲੇਵਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਲਈ,  AFI  ਫਾਰਮੂਲੇ  ਿੇ  ਭਾਜ  ਅੰਕ  ( ਵਡਿਾਈਜਰ )  ਵਿਿੱ ਚ  “ਪਲਿੱ ਸ  1 ਫਕੈਟਰ”  2 
ਤਿੱ ਕ  ਿਧ  ਜਾਏਗਾ। 

(�) 2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਵਭੰਨ  ਪਿੱ ਧਰਾਂ  ਲਈ  AFI  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਹਠੇਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਾਰਨੀ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸੂਚੀਬਿੱਧ  ਹੈ।  
ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਵਧਆਨ  ਵਿਓ  ਵਕ  AFI ਪਵਰਿਾਰ  ਿੀ ਔਸਤ  ਮਾਵਸਕ  ਆਮਿਨ ਨਹੀਂ  ਹੈ। 

2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹਾ �  
AFI ਗਰ ਿੱ ਪ (HK$)  

ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਪਿੱ ਧਰ 

0 – 41,360 ਪੂਰੀ/ਪੂਰੀ  ਛੋਟ (100%) * 
ਅਿੱ ਧੀ / 1/2  ਛੋਟ (50%) 

> 79,976 ਅਯੋਗ (ਅਰਜੀਆਂ  ਸਫਲ  ਨਹੀਂ  ਹੋਈਆਂ) 
* 3-ਮੈਂਬਰ  ਅਤੇ  4-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਲਈ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਪੂਰੇ  ਪਿੱ ਧਰ  ਿਾਸਤੇ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  AFI ਿੀਆਂ  ਅਰੰਵਭਕ  ਰਕਮਾਂ  
ਕਰਮਿਾਰ  $50,071 ਅਤੇ $46,066 ਹਨ।  2-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇਵਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਅਤੇ  3-ਮੈਂਬਰ  ਿੇ  ਵਸੰਗਲ-ਮਾਪ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ  

ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਪੂਰੇ  ਪਿੱ ਧਰ  ਲਈ  AFI ਿੀਆਂ  ਅਰੰਵਭਕ  ਰਕਮਾਂ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ  ਅਤੇ  AFI ਿੀ  ਗਣਨਾ  ਲਈ  ਕਰਮਿਾਰ  3-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  
ਅਤੇ  4-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਿੇ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਮੰਵਨਆ  ਜਾਂਿਾ  ਹੈ।   

� ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ,  ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਪਿੱ ਧਰ  3/4  ਛੋਟ  ( 75% )  ਹੈ ,  ਜੇਕਰ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਿੀ  AFI $41,361 
ਅਤੇ $50,664 ਿੇ  ਵਿਚਕਾਰ  ਹੈ�  ਅਤੇ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਪਿੱ ਧਰ  ਅਿੱ ਧੀ  ਛੋਟ  ( 50% )  ਹੈ ,  ਜੇਕਰ  AFI $50,665 ਅਤੇ $79,976  ਿੇ  ਵਿਚਕਾਰ  ਹੈ। 

ਸਬਵਸਡੀ  ਜਾਰੀ  ਕਰਨਾ 
 

 ਪਰਾਈਮਰੀ  ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ,  SFO ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਆਿੱ ਟੋਪੇ  ਿ ਆਰਾ  
ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੀ  ਅਿਾਇਗੀ  ਕਰਗੇਾ।  (ਨੋਟ:  �A ਅਤੇ  SIA ਿੀ ਅਰਜੀ  ਰਕਮ  ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰ  ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ  ਿੇ  

ਅੰਤ  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਅਿਾਇਗੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਿੀ  ਹੈ,  ਜਿਵਕ  S�S ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਅਕਤੂਬਰ  ਤੋਂ  ਵਰਲੀਜ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਿੀ  ਹੈ।  ਨਿੇਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  

ਅਕਤੂਬਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਜਾਏਗਾ।)   
 ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ,  SFO ਮਨਜੂਰ  ਕੀਤੀ  ਰਕਮ  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ਿੀ  ਰਕਮ  ਿਾਲੇ  

ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸੂਚਨਾ  ਜਾਰੀ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਲਗਭਗ  10  ਕਾਰਜਵਿਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਟਰੈਜਰੀ  ਿਿੱ ਲੋਂ  ਵਸਿੱ ਧੇ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ/ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  

ਕੇਂਿਰਾਂ  ਨੰੂ  ਸੂਵਚਤ  ਕੀਤਾ  ਜਾਿੇਗਾ।  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਭ ਗਤਾਨ  ਿਾ  ਪਰਬੰਧ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  /  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਕੀਤਾ  ਜਾਿਗੇਾ  | 
( ਨੋਟ:  SFO ਸਤੰਬਰ  2020  ਿੇ  ਅੰਤ  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਕੂਲਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਸਫਲ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ਿੀ  ਰਕਮ  ਿਾ ਭ ਗਤਾਨ  

ਕਰਗੇਾ  ਅਤੇ  ਬੈਚਾਂ  ਿੇ  ਮ ਤਾਬਕ  ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੇ  ਬੈਂਕ  ਖਾਤੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਆਿੱ ਟੋਪੇ  ਿ ਆਰਾ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  

ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਗਰਾਂਟ  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। )  

ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ 

 ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਅਤੇ  ਅਰਜੀ  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ  ਬਾਰੇ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਲਈ,  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਸਾਡੀ  24�ਘੰਟੇ  ਿੀ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਹਾਟਲਾਈਨ  ਨੰੂ  

2�02 2345  ਤੇ  ਫੋਨ  ਕਰੋ।  ਜੇ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਚੀਨੀ  ਅਤੇ  ਅੰਗਰੇਜੀ  ਤੋਂ  ਇਲਾਿਾ�  ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ਿੀ  ਿਰਤੋਂ  ਕਰਕੇ  ਅਰਜੀ  ਿੇ  ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ  
ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ  ( ਬਹਾਸਾ  ਇੰਡੋਨੇਿੀਆ, ਵਹੰਿੀ,  ਨੇਪਾਲੀ,  ਪੰਜਾਬੀ,  ਟੈਗਾਲੋਗ,  ਥਾਈ,  ਉਰਿੂ  ਅਤੇ  ਿੀਅਤਨਾਮੀ ) ਿਰਤ  ਕੇ  
ਅਰਜੀ  ਸੰਬੰਧੀ  ਮ ਿੱ ਵਿਆਂ  ਬਾਰੇ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ,  ਤਾਂ  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਟੈਲੀਫੋਨ  ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ‘4’  ਿਬਾ ਕੇ  
“ਹਰੋ  ਭਾਿਾਿਾਂ”  ਿਾ  ਵਿਕਲਪ  ਚ ਣੋ।  ਵਿਕਲਵਪਕ  ਤੌਰ  ਤੇ, ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿਧੇਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲਈ  SFO ਹਮੋਪਜੇ  (�����������������/���) 
ਤੇ  ਜਾ  ਸਕਿੇ  ਹਨ। 

 ਜੇਕਰ  ਅੰਗਰੇਜੀ  ਅਤੇ  8 ਹੋਰ  ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਅਨ ਿਾਿ  ਅਤੇ  ਿ ਭਾਿੀਆ  ਸੇਿਾਿਾਂ  ਿੀ  ਲੋੜ੍  ਹੈ, ਤਾਂ  ਘਿੱ ਟ  ਵਗਣਤੀ  ਲੋਕਾਂ  ਲਈ  ਕੇਂਿਰ (�����)  

ਨੰੂ  ਫੋਨ  ਿ ਆਰਾ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ।  ����� ਿੇ  ਹਾਟਲਾਈਨ  ਨੰਬਰ  ਹੇਠਾਂ  ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ  ਹਨ  – 
ਬਹਾਸਾ  ਇੰਡੋਨੇਿੀਆ (3755 6�11)� ਵਹੰਿੀ (3755 6�77)� ਨੇਪਾਲੀ (3755 6�22)�  ਪੰਜਾਬੀ (3755 6�44)� ਟੈਗਾਲੋਗ (3755 
6�55)� ਥਾਈ  (3755 6�66)� ਉਰਿੂ (3755 6�33)  ਅਤੇ  ਿੀਅਤਨਾਮੀ (3755 6���)  ।  
ਵਬਨੈਕਾਰ  ਇਸਿੀਆਂ  ਸੇਿਾਿਾਂ  ਿੇ  ਿੇਰਵਿਆਂ  ਈ  ����� ਿੇ  ਹੋਮਪੇਜ  ( ����://������������/��/��������/�����) ਤੇ  ਿੀ  ਜਾ  
ਸਕਿੇ  ਹਨ  ।  
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ਅਕਤੂਬਰ 2021  ਜਾਂ  
ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ 

ਿਾਪਸ  ਕੀਤੇ  �C�  ਿੀ  ਤਸਿੀਕ  ਕਰਨ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ,  SFO ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  
ਿ ਆਰਾ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਵਰਲੀਜ  ਕਰੇਗਾ,ਵਜਹਨਾਂ  ਿੀ  ਸੰ ਬੰਵਧਤ  ਸਕੀਮਾਂ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਲਈ  ਉਹਨਾਂ  ਨੇ  
ਅਰਜੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਹੈ,  ਲਈ  ਪਾਤਰ  ਹੋਣ  ਲਈ  ਪ ਿਟੀ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਹੋਿੇ।   

*ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾ  ਿੇ  ਲਈ  ਵਜਹਨਾਂ  ਕੋਲ  2021/22  ਵਿਿੱ ਚ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਿੇ  ਵਿਵਿਆਰਥਈਆਂ  ਲਈ  ਇਕਿੱਠੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  
ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿਣੇ  ਿਾਲੇ  ਬਿੱ ਚੇ  ਹਨ,  SFO ਪਾਤਰ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ  SC ਿੇ ਨਾਲ  “ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸਚੂਨਾ”  ਜਾਰੀ  
ਕਰੇਗਾ।  ਿੇਰਿੇ  ਲਈ,  ਵਕਰਪਾ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿੇ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਲਈ  ਲਾਗੂ ਅਰਜੀ  
ਪਰਵਕਰਆਿਾਂ  ਨੰੂ  ਿੇਖੋ। 
(��) ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ  ਅਰਜੀਆਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ 

ਸਮਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  2020/21  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਸਰਫ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਮਲਣ  ਿਾਲੀ  
(ਇਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਉਹ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਿਾਮਲ  ਨਹੀਂ  ਹਨ,  ਜੋ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ ਵਿਿੱ ਚ  �1  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨਗੇ )  
ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ 

ਜਨੂ 2021  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂ  
ਇਸਿੇ  ਅੰਤ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਪੂਰੇ  ਕੀਤੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਨੰੂ “ਸਮਾਜਕ  ਜਰਰੂਤਾਂ”  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਫਾਰਮ (ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  
ਹੈ )  ਅਤੇ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿਜੇਾਂ  ਿੀਆਂ  ਨਕਲਾਂ  (ਕਾਪੀਆਂ )  ਿੇ  ਨਾਲ,  ਮ ਹਿੱਈਆ  ਕੀਤੇ  
ਪਤਾ  ਵਲਖੇ  ਵਲਫਾਫੇ  ਿੀ  ਿਰਤੋਂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ,  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ  SFO ਨੰੂ  ਭੇਜਣ  ਿੀ ਲੋੜ੍  ਹੈ।   

ਅਗਸਤ 2021 ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  
ਬਾਅਿ 

ਜੇਕਰ  30  ਜੂਨ  2021  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੇ  ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ  
ਿੇ  ਨਾਲ  ਸਾਰੀ  ਜਰੂਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ ਹਿੱ ਈਆ  ਕੀਤੀ  ਹੈ,  ਤਾਂ  SFO ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਪਾਤਰ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਆਧਾਵਰਤ  ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ  (SC)  ਿੇ  ਨਾਲ  “ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  
ਅਵਧਸੂਚਨਾ”  ਜਾਰੀ  ਕਰੇਗਾ।  
ਸੰਬੰਵਧਤ  SC ਵਸਰਫ  ਉਹਨਾਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ  ਹਨ,  ਜੋ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿੂਜੇ  
ਸਕੂਲ  ਵਿਿੱ ਚ  ਟਰਾਂਸਫਰ  ਲਈ  ਜਾ  ਰਹੇ  ਹਨ,  ਵਜਹਨਾਂ  ਿੀ  ਕਲਾਸ  ਅਤੇ  ਿੈਿਨ  ਪੂਰਿ-ਵਪਰੰ ਟਡ  ਕੀਤੀਆਂ  ਤੋਂ  ਿਿੱ ਖ  ਹਨ  
ਜਾਂ  ਜੋ  ਪਵਹਲੀ  ਿਾਰ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੰੂ  ਵਮਲਣ  ਿਾਲੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੇ  ਰਹੇ  
ਹਨ।  ਅਵਜਹੇ  ਮਾਮਵਲਆਂ  ਵਿਿੱ ਚ,  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ 2021/22 ਿੇ  ਲਈ  31  ਅਗਸਤ  2021  ਤਿੱ ਕ  ਜਾਂ  ਪਰਵਕਵਰਆ  
ਲਈ  SC  ਜਾਰੀ  ਕਰਨ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  ਿੋ  ਹਫਵਤਆਂ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  ( ਜੋ  ਿੀ  ਬਾਅਿ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਿੇ )  ਆਪਣੇ  ਸਕਲੂ  ਕੋਲ  SC 
ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨੇ  ਲਾਜਮੀ  ਹਨ।    

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ, ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  2020/21 ਵਿਿੱ ਚ  ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ  
ਸਹਾਇਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ  ਵਗਆ  ਹੈ   

ਜ ਲਾਈ  2021  ਿੇ  ਅੰਤ  
ਵਿਿੱ ਚ 

SFO ਸਕੂਲਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  SC ਿੇ  ਨਾਲ  “ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  
ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ”  ਿੰਡੇਗਾ  ਅਤੇ  1 ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  
ਹੋਏ  ਅਰਜੀਆਂ  ਪਰਾਪਤ  ਕਰੇਗਾ।  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਲਾਜਮੀ  ਹੈ  ਵਕ  ਉਹ  ਜਲਿੀ  ਤੋਂ  ਜਲਿੀ  ਪੂਰਾ  
ਕੀਤਾ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  SFO ਨੰੂ  ਵਸਿੱ ਧੇ  ਡਾਕ  ਿ ਆਰਾ  ਿਾਪਸ  ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਪਰਵਕਵਰਆ  ਲਈ  ਆਪਣੇ  
ਸਕੂਲ  ਿੇ  2021/22 ਿਰਹੇ  ਲਈ  SC ਨੰੂ  31  ਅਗਸਤ  2021  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਸਕੂਲ  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਮਹਾਂ  
ਕਰਨ। 

ਨੋਟ 
(�) ਜੇਕਰ  ਇਸ  ਸਮੇਂ  ਵਿਆਪਕ  ਸਮਾਵਜਕ  ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ  ਸਹਾਇਤਾ (CSSA)  ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਿੇ  ਬਿੱਚੇ  

ਪਰਾਈਮਰੀ  ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਸਕਲੂਾਂ  ਜਾਂ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  ਅਤੇ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੇ  ਹੋਰ  ਕਲਾਸ  ਪਿੱ ਧਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਪੜ੍ਹ  ਰਹੇ  ਹਨ,  ਤਾਂ  
ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ  2021/22 ਸਕਲੂ  ਿਰਹੇ  ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਿੀਂਆਂ  ਫੀਸਾਂ,  ਪਰੀਵਖਆ  ਸੰਬੰਧੀ  ਫੀਸਾਂ,  ਵਕਤਾਬਾਂ  ਅਤੇ  ਸਟੇਿਨਰੀ  ਤੇ  
ਹਣੋ  ਿਾਲੇ  ਖਰਵਚਆਂ,  ਟਰਾਂਸਪਰੋਟ  ਵਕਰਾਇਆਂ,  ਘਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਸੰਬੰਧੀ  ਖਰਵਚਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਸਕੂਲ  ਨਾਲ  
ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ  ਵਸਿੱ ਧੇ  S�� ਨੰੂ  ਅਰਜੀ  ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ  ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ  SFO ਕਲੋ  ਅਰਜੀਆਂ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  
ਿੀ  ਲੋੜ੍  ਨਹੀਂ  ਹੈ। 

(��) ਜੇ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੇ  2021/22  ਲਈ  “ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਲਈ  ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ  ਘਰੇਲੂ  
ਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨ  ਫਾਰਮ”  ਜਮਹਾ  ਕਰਿਾਏ  ਹਨ� ਤਾਂ  ਉਨਹ ਾਂ  ਨੰੂ  ਕਾਗਜ  ਅਧਾਰਤ  ਵਬਨੈਪਿੱ ਤਰ  ਿਿੱ ਖਰੇ  SFO  ਕੋਲ  ਜਮਹਾ ਕਰਨ  
ਿੀ  ਲੋੜ੍  ਨਹੀਂ  ਹੈ। 

  

 

 

(���) ਸਧਾਰਨ  ਸਵਥਤੀਆਂ  (ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਨੰੂ  ਛਿੱ ਡ  ਕੇ , )  ਿੇ  ਹੇਠ ,  �F� 1 ਮਾਰਚ  2022 ਨੰੂ  ਜਾਂ  
ਉਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਜਮਹਾਂ  ਕੀਤੇ  ਜਾਣ  ਿਾਲੇ  “ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਪਵਰਿਾਰ  ਸੰਬੰਧੀ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ”  

ਸਿੀਕਾਰ  ਨਹੀਂ  ਕਰੇਗਾ।  ਵਿਅਕਤੀਗਤ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਲਈ  ਅਰਜੀ  ਿੀਆਂ  ਆਖਰੀ  ਤਾਰੀਖਾਂ  ਹੇਠਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਾਰਨੀ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ  ਹਨ  –  

ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ ਅਰਜੀ  ਿੀ  ਆਖਰੀ  ਤਾਰੀਖ 
ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਅਤੇ  ਬਾਲ  
ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  

( K�F�) ਸਕੀਮ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  �F� ਕੋਲ  2021/22  ਿੇ  ਸਕੂਲੇ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਕਲਾਸਾਂ  ਿੀ  ਹਾਜਰੀ  ਪਰੂੀ  
ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਜਾਂ  1�  ਅਗਸਤ, 2022  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  (ਿੋਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਜੋ  ਿੀ  ਪਵਹਲਾਂ  ਹੋਿੇ ) ,  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰ ਿੇਣੇ  
ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਫੀਸ  ਿੀ  ਛੋਟ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਣ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  
ਨਾਲ  ਮੇਲ  ਖਾਣ  ਤੇ  ਿੀ  ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਜਾਰੀ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ।  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ਿਾ  ਪਰਭਾਿੀ  ਮਹੀਨਾ ਉਹ  
ਮਹੀਨਾ  ਹੋਿੇਗਾ,  ਵਜਸ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿਿੱ ਲੋਂ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕੀਤੇ  ਜਾਂਿੇ  ਹਨ,  ਜਾਂ  ਉਹ  ਮਹੀਨਾ,  ਵਜਸ  
ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਵਿਿੱਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ/ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿਾਖਲਾ  ਲੈਂਿੇ  ਹਨ,  ਜੋ  ਿੀ  
ਬਾਅਿ  ਵਿਿੱ ਚ  ਹੋਿੇ।   

ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  

( ������K�) ਲਈ  ਸਕੂਲ  
ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਗਰਾਂਟ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  �F� ਕੋਲ  2021/22  ਿੇ  ਸਕੂਲੇ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਕਲਾਸਾਂ  ਿੀ  ਹਾਜਰੀ  ਪਰੂੀ  
ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਜਾਂ  1�  ਅਗਸਤ� 2022  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  (ਿੋਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚੋਂ  ਜੋ  ਿੀ  ਪਵਹਲਾਂ  ਹੋਿੇ ) � ਵਿਿੱ ਚ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰ  ਿਣੇੇ  
ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਸਧਾਰਨ  ਤੌਰ  ਤੇ  ������K�  ਵਰਲੀਜ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ  ਜਾਏਗੀ,  ਭਾਿੇਂ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਸਾਧਨ  
ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹੋਣ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਵਮਲਿੇ  ਹੋਣ। 

ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  
ਸਹਾਇਤਾ  ( �A )  ਸਕੀਮ 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  �1  ਅਕਤੂਬਰ  2022  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  �F� ਕੋਲ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰ  ਿੇਣੇ  
ਚਾਹੀਿੇ  ਹਨ।  ਨਹੀਂ  ਤਾਂ,  ਸਧਾਰਨ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਸਕੂਲ  ਪਾਠ-ਪ ਸਤਕ  ਸਹਾਇਤਾ  ਵਰਲੀਜ  ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ, ਭਾਿੇਂ  
ਵਬਨੈਕਾਰ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹੋਣ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਵਮਲਿੇ  ਹੋਣ। 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਯਾਤਰਾ  
ਸਬਵਸਡੀ (���)  ਸਕੀਮ 

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਜੋ  1  ਨਿੰਬਰ  2022  ਨੰੂ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਿੇ  
ਹਨ  ਅਤੇ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਮੇਲ  ਖਾਂਿੇ  ਹਨ,  ਸਫਲ  
ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਯਾਤਰਾ  ਸਬਵਸਡੀ  (ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ )  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ  ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ  
ਮਾਮਵਲਆਂ  ਿੇ  ਆਧਾਰ  ਤੇ ,  ਅਰਜੀ ਪਰ ਾਪਤ  ਹੋਣ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  ਜਾਂ  ਸਕੂਲ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ-ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੇ  
ਿਾਖਲੇ  ਿੀ  ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ  (ਜਾਂ  ���A ਪਰਾਪਤ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਪਵਹਲਾਂ  ਿੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ  ���A ਖਤਮ  ਹੋਣ  ਿੀ  
ਤਾਰੀਖ  ਤੋਂ )  ਪਰਭਾਿੀ  ਹੋ  ਸਕਿਾ ਹੈ।  

ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ  ਪਹ ੰ ਚ  ਖਰਵਚਆਂ 
ਲਈ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸਕੀਮ  ( �IA) 

ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ,  1  ਫਰਿਰੀ  2022  (ਅਰਥਾਤ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਿੇ  ਅਿੱ ਧ  ਵਿਿੱ ਚ )  ਨੰੂ  
ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਆਪਣੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਿੇ  ਹਨ,  �IA ਿਾ  ਅੰਿਕ  ਭ ਗਤਾਨ  ਸਫਲ  
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕਿਾ  ਹੈ ,  ਜੇਕਰ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਸਾਧਨ  ਟੈਸਟ  ਪਾਸ  ਕਰ  ਸਕਣ ਅਤੇ  
ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਨਾਲ  ਵਮਲਿੇ  ਹੋਣ। 

(��) SFO ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੇ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਿੇ  ਮੋਬਾਈਲ  ਫੋਨ  ਨੰਬਰਾਂ  ਿ ਆਰਾ  SMS ਰਾਹੀਂ  ਜਾਂ  ਵਲਖਤ  ਵਿਿੱ ਚ  (ਉਹਨਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਲਾਗੂ, ਜੋ  
ਹਾਂਗਕਾਂਗ  ਮੋਬਾਈਲ  ਫੋਨ  ਨੰਬਰ  ਿੇਣ  ਵਿਿੱ ਚ  ਅਸਮਰਿੱ ਥ  ਹਨ )  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੀਆਂ  ਅਰਜੀਆਂ  ਿੀ  ਪਰਾਪਤੀ  ਸੂਚਨਾ  ਿੇਿੇਗਾ।  ਜੇਕਰ  
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਿੇ  ਅਰਜੀ  ਫਾਰਮ  ਜਮਹਾਂ  ਕਰਨ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ  20  ਵਿਨਾਂ  ਿੇ  ਅੰਿਰ  SFO ਤੋਂ SMS ਿਵਾਰਾ  ਜਾਂ  ਵਲਖਤ  ਵਿਿੱ ਚ  ਕੋਈ  ਸੂਚਨਾ  
ਪਰਾਪਤ  ਨਹੀਂ  ਹ ੰ ਿੀ,  ਤਾਂ  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਗਲਤ/ਅਸਫਲ  ਵਡਵਲਿਰੀ  ਿੇ  ਕਾਰਨ  ਅਰਜੀ  ਵਿਿੱ ਚ  ਿੇਰੀ ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਬਚਣ  ਲਈ  ਇਹ  ਪਤਾ  ਕਰਨ  
ਲਈ  ਵਕ  SFO ਿੀ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਹਾਟਲਾਈਨ (2802 2345) ਤੇ  ਕਾਲ  ਕਰੋ  ਵਕ  SFO ਨੰੂ  ਉਹਨਾਂ  ਿੀ  ਅਰਜੀ  ਪਰਾਪਤ  ਹੋਈ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਨਹੀਂ।   

(�) ਜੇ  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਅਿਧੀ  (1 ਅਪਰਲੈ  2020 ਤੋਂ  31 ਮਾਰਚ  2021 ਤਿੱਕ)  ਿੇ  ਬਾਅਿ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿੇ  ਪਵਰਿਾਰਕ  ਿੇਰਵਿਆਂ  ( ਵਜਿੇਂ  ਵਕ  ਪਵਰਿਾਰਕ  
ਰਚਨਾ� ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਵਥਤੀ� ਆਵਿ )  ਵਿਿੱ ਚ  ਮਹਿੱ ਤਿਪਰੂਨ  ਤਬਿੀਲੀਆਂ  ਹ ੰ ਿੀਆਂ  ਹਨ� ਤਾਂ  ਵਬਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਕ  ਿਸਤਾਿਜੇਾਂ  ਿੇ  ਨਾਲ  ਵਮਲ  ਕੇ  
ਸਾਨੰੂ  ਵਲਖਤੀ  ਰੂਪ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸੂਵਚਤ  ਕਰ  ਸਕਿਾ  ਹੈ.  SFO  ਹਰੇਕ  ਕੇਸ  ਿੀ  ਆਪਣੀ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ  ਯੋਗਤਾ  �ਤੇ  ਵਿਚਾਰ  ਕਰੇਗਾ. 

 

ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਜਰੀਆ ਅਤੇ  ਪਿੱ ਧਰ  
 
(�) SFO ਵਿਵਿਆਰਥੀ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੀ  ਪਾਤਰਤਾ  ਅਤੇ  ਇਸਿੇ  ਸਹਾਇਤਾ  ਪਿੱ ਧਰ ਿਾ  ਮ ਲਾਂਕਣ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਾਧਨ  

ਟੈਸਟ  ਿੇ  ਤੌਰ  ਤੇ  “ਐਡਜਸਟਡ  ਫੈਵਮਲੀ  ਇਨਕਮ”  ( AFI )  ਵਿਧੀ  ਿਰਤੇਗਾ।  ਫਾਰਮ ਲਾ  ਇਸ  ਪਰਕਾਰ  ਹੈ : 
AFI � ਪਵਰਿਾਰ  ਿੀ  ਸਮ ਿੱ ਚੀ  ਸਾਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ 

ਪਵਰਿਾਰ  ਿੇ  ਮੈਂਬਰਾਂ  ਿੀ  ਸੰਵਖਆ  � (1)  

 
  

 

 

(��) ਪਵਰਿਾਰ  ਿੀ  ਸਮ ਿੱ ਚੀ  ਸਾਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ  ਵਿਿੱ ਚ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਅਤੇ  ਉਸਿੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਿੀ  ਸਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ�  ਪਵਰਿਾਰ  ਨਾਲ  
ਰਵਹਣ  ਿਾਲੇ  ਕ ਆਰੇ  ਬਿੱ ਚੇ/ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਿੀ  30%  ਸਲਾਨਾ  ਆਮਿਨ,  ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ�  ਅਤੇ  ਵਰਿਤਿੇਾਰਾਂ/ਿਸੋਤਾਂ  ਤੋਂ  ਸਵਹਯਗੋ,  
ਜੇਕਰ  ਲਾਗੂ  ਹੈ,  ਿਾਮਲ  ਹੈ। 

(���) ਪਵਰਿਾਰ  ਿੇ  ਮੈਂਬਰ  ਆਮ  ਤੌਰ ਤੇ  ਵਬਨੈਕਾਰ,  ਉਸਿੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ,  ਪਵਰਿਾਰ  ਨਾਲ  ਰਵਹਣ  ਿਾਲੇ  ਕ ਆਰੇ  ਬਿੱ ਚੇ/ਬਿੱ ਵਚਆਂ  ਅਤੇ  
ਆਿਵਰਤ  ਮਾਪੇ (ਮਾਵਪਆਂ ),ਵਜਹਨਾਂ  ਨੰੂ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਸਿੇ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਵਹਯਗੋ  ਵਿਿੱ ਤਾ  ਜਾਂਿਾ  ਹੈ,  ਨੰੂ  ਵਕਹਾ  ਜਾਂਿਾ  
ਹੈ। 

(��) 2 ਤੋਂ  3 ਮੈਂਬਰਾਂ  ਿਾਲੇਵਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਲਈ,  AFI  ਫਾਰਮੂਲੇ  ਿੇ  ਭਾਜ  ਅੰਕ  ( ਵਡਿਾਈਜਰ )  ਵਿਿੱ ਚ  “ਪਲਿੱ ਸ  1 ਫਕੈਟਰ”  2 
ਤਿੱ ਕ  ਿਧ  ਜਾਏਗਾ। 

(�) 2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਵਭੰਨ  ਪਿੱ ਧਰਾਂ  ਲਈ  AFI  ਪਾਤਰਤਾ  ਮਾਪਿੰਡ  ਹਠੇਾਂ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਾਰਨੀ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸੂਚੀਬਿੱਧ  ਹੈ।  
ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਵਧਆਨ  ਵਿਓ  ਵਕ  AFI ਪਵਰਿਾਰ  ਿੀ ਔਸਤ  ਮਾਵਸਕ  ਆਮਿਨ ਨਹੀਂ  ਹੈ। 

2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹਾ �  
AFI ਗਰ ਿੱ ਪ (HK$)  

ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਪਿੱ ਧਰ 

0 – 41,360 ਪੂਰੀ/ਪੂਰੀ  ਛੋਟ (100%) * 
ਅਿੱ ਧੀ / 1/2  ਛੋਟ (50%) 

> 79,976 ਅਯੋਗ (ਅਰਜੀਆਂ  ਸਫਲ  ਨਹੀਂ  ਹੋਈਆਂ) 
* 3-ਮੈਂਬਰ  ਅਤੇ  4-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਲਈ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਪੂਰੇ  ਪਿੱ ਧਰ  ਿਾਸਤੇ  2021/22  ਸਕੂਲ  ਿਰਹੇ  ਵਿਿੱ ਚ  AFI ਿੀਆਂ  ਅਰੰਵਭਕ  ਰਕਮਾਂ  
ਕਰਮਿਾਰ  $50,071 ਅਤੇ $46,066 ਹਨ।  2-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇਵਸੰਗਲ-ਮਾਪੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਅਤੇ  3-ਮੈਂਬਰ  ਿੇ  ਵਸੰਗਲ-ਮਾਪ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਲਈ,  ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ  

ਸਹਾਇਤਾ  ਿੇ  ਪੂਰੇ  ਪਿੱ ਧਰ  ਲਈ  AFI ਿੀਆਂ  ਅਰੰਵਭਕ  ਰਕਮਾਂ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ  ਅਤੇ  AFI ਿੀ  ਗਣਨਾ  ਲਈ  ਕਰਮਿਾਰ  3-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  
ਅਤੇ  4-ਮੈਂਬਰ  ਿਾਲੇ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਿੇ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਮੰਵਨਆ  ਜਾਂਿਾ  ਹੈ।   

� ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ,  ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਪਿੱ ਧਰ  3/4  ਛੋਟ  ( 75% )  ਹੈ ,  ਜੇਕਰ  ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਿੀ  AFI $41,361 
ਅਤੇ $50,664 ਿੇ  ਵਿਚਕਾਰ  ਹੈ�  ਅਤੇ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿਾ  ਪਿੱ ਧਰ  ਅਿੱ ਧੀ  ਛੋਟ  ( 50% )  ਹੈ ,  ਜੇਕਰ  AFI $50,665 ਅਤੇ $79,976  ਿੇ  ਵਿਚਕਾਰ  ਹੈ। 

ਸਬਵਸਡੀ  ਜਾਰੀ  ਕਰਨਾ 
 

 ਪਰਾਈਮਰੀ  ਅਤੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ,  SFO ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਆਿੱ ਟੋਪੇ  ਿ ਆਰਾ  
ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਿੀ  ਅਿਾਇਗੀ  ਕਰਗੇਾ।  (ਨੋਟ:  �A ਅਤੇ  SIA ਿੀ ਅਰਜੀ  ਰਕਮ  ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰ  ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਜ ਲਾਈ/ਅਗਸਤ  ਿੇ  

ਅੰਤ  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਅਿਾਇਗੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਿੀ  ਹੈ,  ਜਿਵਕ  S�S ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਅਕਤਬੂਰ  ਤੋਂ  ਵਰਲੀਜ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਿੀ  ਹੈ।  ਨਿੇਂ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  

ਅਕਤੂਬਰ  ਵਿਿੱ ਚ  ਜਾਂ  ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਸਬਵਸਡੀ  ਸੰਬੰਧੀ  ਭ ਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਜਾਏਗਾ।)   
 ਪਰੀ-ਪਰਾਈਮਰੀ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  ਿਾਸਤੇ  ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ,  SFO ਮਨਜੂਰ  ਕੀਤੀ  ਰਕਮ  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ਿੀ  ਰਕਮ  ਿਾਲੇ  

ਨਤੀਜੇ  ਿੀ  ਅਵਧਸੂਚਨਾ  ਜਾਰੀ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ਲਗਭਗ  10  ਕਾਰਜਵਿਨਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਟਰੈਜਰੀ  ਿਿੱ ਲੋਂ  ਵਸਿੱ ਧੇ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ/ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  

ਕੇਂਿਰਾਂ  ਨੰੂ  ਸੂਵਚਤ  ਕੀਤਾ  ਜਾਿੇਗਾ।  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਭ ਗਤਾਨ  ਿਾ  ਪਰਬੰਧ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ  /  ਬਾਲ  ਿੇਖਭਾਲ  ਕੇਂਿਰਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਕੀਤਾ  ਜਾਿਗੇਾ  | 
( ਨੋਟ:  SFO ਸਤੰਬਰ  2020  ਿੇ  ਅੰਤ  ਤੋਂ  ਿ ਰੂ  ਕਰਿੇ  ਹੋਏ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਸਕੂਲਾਂ  ਿ ਆਰਾ  ਸਫਲ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ  ਫੀਸ  ਛੋਟ  ਿੀ  ਰਕਮ  ਿਾ ਭ ਗਤਾਨ  

ਕਰਗੇਾ  ਅਤੇ  ਬੈਚਾਂ  ਿੇ  ਮ ਤਾਬਕ  ਪਾਤਰ  ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਿੇ  ਬੈਂਕ  ਖਾਤੇ  ਵਿਿੱ ਚ  ਸਿੈ-ਭ ਗਤਾਨ  ਆਿੱ ਟੋਪੇ  ਿ ਆਰਾ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ  

ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਸੰਬੰਵਧਤ  ਖਰਵਚਆਂ  ਲਈ  ਗਰਾਂਟ  ਿਾ  ਭ ਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। )  

ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ 

 ਵਿਿੱ ਤੀ  ਸਹਾਇਤਾ  ਸਕੀਮਾਂ  ਅਤੇ  ਅਰਜੀ  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ  ਬਾਰੇ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਲਈ,  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਸਾਡੀ  24�ਘੰਟੇ  ਿੀ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਹਾਟਲਾਈਨ  ਨੰੂ  

2�02 2345  ਤੇ  ਫੋਨ  ਕਰੋ।  ਜੇ  ਵਬਨੈਕਾਰ  ਚੀਨੀ  ਅਤੇ  ਅੰਗਰੇਜੀ  ਤੋਂ  ਇਲਾਿਾ�  ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ਿੀ  ਿਰਤੋਂ  ਕਰਕੇ  ਅਰਜੀ  ਿੇ  ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ  
ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ  ( ਬਹਾਸਾ  ਇੰਡੋਨੇਿੀਆ, ਵਹੰਿੀ,  ਨੇਪਾਲੀ,  ਪੰਜਾਬੀ,  ਟੈਗਾਲੋਗ,  ਥਾਈ,  ਉਰਿੂ  ਅਤੇ  ਿੀਅਤਨਾਮੀ ) ਿਰਤ  ਕੇ  
ਅਰਜੀ  ਸੰਬੰਧੀ  ਮ ਿੱ ਵਿਆਂ  ਬਾਰੇ  ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹ ੰ ਿੇ  ਹਨ,  ਤਾਂ  ਵਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਟੈਲੀਫੋਨ  ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ  ਹੋਣ  ਤੋਂ  ਬਾਅਿ  ‘4’  ਿਬਾ ਕੇ  
“ਹਰੋ  ਭਾਿਾਿਾਂ”  ਿਾ  ਵਿਕਲਪ  ਚ ਣੋ।  ਵਿਕਲਵਪਕ  ਤੌਰ  ਤੇ, ਵਬਨੈਕਾਰ  ਿਧੇਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲਈ  SFO ਹੋਮਪਜੇ  (�����������������/���) 
ਤੇ  ਜਾ  ਸਕਿੇ  ਹਨ। 

 ਜੇਕਰ  ਅੰਗਰੇਜੀ  ਅਤੇ  8 ਹੋਰ  ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ਵਿਿੱ ਚ  ਅਨ ਿਾਿ  ਅਤੇ  ਿ ਭਾਿੀਆ  ਸੇਿਾਿਾਂ  ਿੀ  ਲੋੜ੍  ਹੈ, ਤਾਂ  ਘਿੱ ਟ  ਵਗਣਤੀ  ਲੋਕਾਂ  ਲਈ  ਕੇਂਿਰ (�����)  

ਨੰੂ  ਫੋਨ  ਿ ਆਰਾ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰ  ਸਕਿੇ  ਹਨ।  ����� ਿੇ  ਹਾਟਲਾਈਨ  ਨੰਬਰ  ਹੇਠਾਂ  ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ  ਹਨ  – 
ਬਹਾਸਾ  ਇੰਡੋਨੇਿੀਆ (3755 6�11)� ਵਹੰਿੀ (3755 6�77)� ਨੇਪਾਲੀ (3755 6�22)�  ਪੰਜਾਬੀ (3755 6�44)� ਟੈਗਾਲੋਗ (3755 
6�55)� ਥਾਈ  (3755 6�66)� ਉਰਿੂ (3755 6�33)  ਅਤੇ  ਿੀਅਤਨਾਮੀ (3755 6���)  ।  
ਵਬਨੈਕਾਰ  ਇਸਿੀਆਂ  ਸੇਿਾਿਾਂ  ਿੇ  ਿੇਰਵਿਆਂ  ਈ  ����� ਿੇ  ਹੋਮਪੇਜ  ( ����://������������/��/��������/�����) ਤੇ  ਿੀ  ਜਾ  
ਸਕਿੇ  ਹਨ  ।  

 

41,361 – 79,976#


