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ایک ایسا خاندانی درخواست فارم ہے جو  "اسکیمز مالیاتی معاونت علمدرخواست فارم برائے طالب انہگھر "
شریک طلباء اور خاندانوں کو  )ز( یا چائلڈ کیئر سینٹر)ز( میںن( یا کنڈرگاٹاسکولوںاسکول )ابتدائی اور ثانوی 

   کرتا ہے۔ لیے درخواست دینے میں سہولت فراہم مالیاتی معاونت کے طالب علم

 معیار اہلیت 
(i)  گزار الزماً وسائل ٹیسٹ پاس کرے اور درخواست گزار طالب علم کے والدین یا سرپرست درخواست

کے تحت تسلیم شدہ( میں سے ہو۔ بصورت  13)جیسا کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ 
ً ثبوت کے ساتھ تفصیل سے وضاحت بھی کرے کہ اس کی تعمیل  دیگر، درخواست دہندگان الزما

 درخواست فارم میں کیوں نہیں کی جا سکتی؛
(ii)  طلباء درخواست گزار الزماً ہانگ کانگ کے غیر شادی شدہ رہائشی ہوں، درخواست دہندگان کے خاندان

وہ ہانگ کانگ میں قیام کے حق، زمین کے حق کے حامل ہوں، یا قیام کی ئش پذیر ہوں، کے ساتھ رہا
بغیر کسی شرط رہنے کے لئے درست اجازت رکھتے ہوں )قیام کی حد کے عالوہ(۔ وزیٹر ویزا، دو 
طرفہ اخراج کے اجازت نامہ کے حامل طلباء، جو طالب علم وزیٹر ویزا صرف، دو طرفہ اخراج کے 

کے حامل طلباء کے منحصرین ہوں وہ طالب علم مالی مدد کے لئے درخواست دینے کے  اجازت نامہ
 اہل نہیں ہیں؛

(iii) ( کنڈر گارٹن میںK1  سےK3 میں نرسری، لوئر اور اپر کالس میں شرکت کرنے والے طالب علموں )
 –کے لئے، الزمی ہے کہ وہ 

 31  کو یا اس  2017دسمبر  31ماہ کی عمر کے ہوں )یعنی کہ  8سال  2کو کم از کم  2020اگست
 سے قبل پیدا ہوئے ہوں(؛ اور

 ( تعلیم بیوروEDB( کے ساتھ رجسٹرڈ شدہ کنڈر گارٹن میں نرسری، لوئر اور اپر کالسز )K1  سےK3 )
میں شرکت کر رہے ہوں۔ کنڈر گارٹن کو مفت معیاری کنڈر گارٹن تعلیمی اسکیم کے تحت مقامی نصاب 

 کی پیشکش کرنے واال ایک غیر منافع بخش کنڈر گارٹن ہونا چاہئے۔
(iv)  سال( اور چائلڈ کیئر  2-0طالب علم درخواست دہندگان کے لئے جو چائلڈ کیئر سینٹرز )گروپ عمر

 –  سال( میں شرکت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے 3-2سینٹرز )گروپ عمر 
  محکمہ سماجی بہبود(SWD)  کی دیکھ بھال کے مراکز )کنڈر گارٹن بمع کے ساتھ رجسٹرڈ شدہ بچے

بچے کی دیکھ بھال کے مراکز میں ڈے کریش، ڈے نرسریوں یا متعلقہ عمر کے گروپ( میں پورے 
 دن کی دیکھ بھال کی خدمات وصول کر رہے ہوں؛ اور

  فیس معافی کے سلسلہ میں خود کو اہل کرنے کے لئے اندرون اسی تشخیصی مدت وسائل آزمائش
 پاس کیا ہو؛ اور "ضروریات ٹیسٹ سماجی"اور

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

 نت کی اسکیمیںومالی معا
  کنڈر گارٹن اور چائلڈ کیئر سینٹر فیس کی رعائتی(KCFR) کے ضروت مند خاندانوں کو ان  اسکیم

دن بچے کی  -مفت معیاری کنڈر گارٹن تعلیم کے تحت یا بچے کی دیکھ بھال کے مراکز میں پورے
غیر نفع بخش کنڈر گارٹن اسکولز نرسری، لوئر اور  شت کی خدمات حاصل کرنے والے مقامینگہدا

 اپر کالسز میں شرکت کرنے والے بچوں کے لئے رعایت کی شکل میں مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔
  کنڈر گارٹن طلباء کے لیے اسکول سے متعلق اخراجات کے لئے گرانٹ(Grant-KG)  ضرورت مند

کے طلباء کو ایک اضافی گرانٹ فراہم کرتی ہے جو وسائل کا ٹیسٹ پاس کرسکتے ہیں کنڈر گارٹن 
 اور اسکول سے متعلق اخراجات کی واپس ادائیگی کرنے جو نئی معیاری کنڈر گارٹن کی تعلیم کی

ت اہلیت اسکیم کے تح KCFRت طالب علم کی کنڈر گارٹن کی تعلیم کے سبب واقع ہیں، ی کے تحپالیس
 کے معیار پورا اتر سکتے ہیں۔

 ( اسکول ٹیکسٹ بک معاونتTA)   اسکیم ضروری نصابی کتابوں اور متفرق اسکول کے اخراجات
کا احاطہ کرنے کے لئے براہ راست سبسڈی اسکیم کے تحت سرکاری، ایڈ دئے جانے والے، فی فرد 

ضروت مند طالب  6ثانوی  / 3سے سینئر سیکنڈری  1گرانٹ اسکولزاور مقامی اسکولز میں پرائمری 
 علموں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 

 لب علم سفر سبسڈی طا(STS) علیم حاصل کرنے والے یا ایک قابلاسکیم رسمی پرائمری یا ثانوی ت 
کرنے والے ضرورت  پر ایک کل وقتی ڈے کورس میں شرکت قبول ادارے میں پہلے درجے کی سطح

منٹ سے زیادہ کے فاصلے پر رہتے  10مند طلبہ کو سفری سبسڈی فراہم کرتی ہے، جو اسکول سے 
 ہیں اور انہیں اسکول کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ 
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  انٹر نیٹ رسائی چارجز کے لئے سبسڈی(SIA)  ضروت مند خاندانوں کو ان کے بچوں کے اسکیم
راہم لئے ای لرننگ کے لئے گھر پر انٹر نیٹ تک رسائی کے اخراجات پورا کرنے کے لئے سبسڈی ف

کرتی ہے جس کے بچے پرائمری یا ثانوی سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے کل وقتی طالب علم ہوں 
کے طور پر جانا جاتا تھا( پروگراموں کا  (YJD)سے پہلے  2016جسے  (DYJ)یا ڈپلومہ یہ جن 

 اہل خاندانوں میں بچوں کی تعداد سے کر رہے ہوں۔ (VTC)مساویانہ ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز 
 قطع نظر، گھریلو بنیاد پر ایک یکساں شرح نقد گرانٹ وصول کریں گے۔ 

 
  درخواست کا طریقہ کار

چاہتے ہیں، تو،  دیناعلم مالی مدد کے لئے درخواست کے لئے طالب  2020/2021 لیمی سالتعخاندان اگر 
کو مکمل ( BSFO 106یا  BFO 7Sفارم ) گھریلو درخواست پر رہنمائی کے نوٹس کے مطابق درخواست

کو یا بذریعہ ڈاک  SFOکریں اور تمام ضروری دستاویزات کے ہمراہ مکمل درخواست فارم براہ راست 
واپس کریں۔ ہر خاندان کو صرف ایک درخواست پیش کرنا چاہئے۔ ایک ہی درخواست گزار کی کثیر 

 یل ہے۔درخواستوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ درخواست کے طریقہ کار کی تفصیل درج ذ
(i) مری اور سیکنڈری طلباء کی مالی معاونت کے لئے درخواستوں پر قابل اطالقپرائ 

 وقت طریقہ کار
درخواست دہندگان سے درکار ہے کہ وہ مہیا کردہ لفافہ استعمال کرتے ہوئے پُر شدہ 
ضمنی فارم )اگر قابل اطالق ہو( اور تمام متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے ساتھ 

 کو پُر شدہ فارم جمع کرائیں۔ SFOبذریعہ ڈاک 

اس  میں یا 2020مئی 
 کے اختتام سے قبل

 میں اسکول ٹیکسٹ بک معاونت دی گئی ہے 2019/2020 ان درخواست دہندگان کے لئے جنہیں 

انہوں سے قبل درخواستیں جمع کروا رہے ہیں،  تک یا اس 2020مئی  31امیدواران اگر
اہلیت کے معیار م ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں، دستاویزات کے ہمراہ تما متعلقہنے 
 /اختتام جوالئی SFOہے تو سائل امتحان میں کامیابی حاصل کرلی وورا اترے ہیں اور پپر 

عبوری اسکول ٹیکسٹ بک اہل طلباء کوخود کار ادائیگی کے ذریعے میں  2020اگست 
جاری کرے  کے لیے سبسڈی انٹر نیٹ تک رسائی چارجز ندانوں کواہل خا معاونت اور

ً اگست  SFOگا۔  بھی جاری  * "کا نوٹیفیکیشننتیجے "میں امیدواران کو  2020تقریبا
کی جانب سے مقررہ مدت تک درکار  SFO ،وسائل ٹیسٹ میں ناکام رہنے والے کرے گا۔

اضافی معلومات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے یا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے 
  ؛جاری کیا جائے گانا اہلیت کا نوٹیفیکیشن خاندانوں کو  والے

اگست  /جوالئی
 کا اختتام 2020

سبسڈیز کی رقم جس کے لئے  SFOدیا گیا تھا،  TAان طلباء کے لئے جنہیں عبوری 
درخواست گزار اہل ہیں کا دوبارہ تخمینہ اور تعین کرے گی اور درخواست دہندگان کے 
لئے باقی سبسڈی کی رقم جاری کرے گی یا درخواست دہندگان سے زائد ادائیگی کی 
وصولی کرے گی، جب بھی نئے تعلیمی سال کے لئے ٹیکسٹ بک گرانٹ کی شرح )تقریباً 

ڈیٹا کے  EDBسے شروع  2020میں( دستیاب ہوں گے اور جب اکتوبر  2020اکتوبر 
 ار طلباء کی اسکول کی معلومات کی تصدیق ہو چکی ہو۔ بیس کے ساتھ درخواست گز

سے  2020اکتوبر 
 شروع

میں اسکول ٹیکسٹ بک معاونت نہیں دی گئی یا جن کے بچے  2019/20ان درخواست دہندگان کے لئے جنہیں 
 میں شریک ہیں۔ P1میں  2020/21

درخواست دہندگان  تک یا اس سے قبل درخواستیں جمع کرانے والے 2020مئی  31اگر 
 SFOدستاویزات کے ہمراہ تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو  نے تمام متعلقہ

علم  طالب ،* "نتیجے کا نوٹیفیکیشن"  اہل درخواست دہندگان کے لئےسے  2020اگست 
مالی معاونت کے منصوبوں کے لئے  ( اورECکی بنیاد پر اہلیت کے سرٹیفکیٹ )

 SFOوسائل ٹیسٹ میں ناکام رہنے والے،  کا اجراء کرے گا۔ درخواست پر رہنما نوٹس
کی جانب سے مقررہ مدت تک درکار اضافی معلومات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے 
یا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے والے خاندانوں کو نا اہلیت کا نوٹیفیکیشن جاری 

 کیا جائے گا؛

 2020اگست 

ECs  وصول کرنے والے درخواست دہندگان کے لئے ذاتی معلومات اور منتخب اسکیم
 پر پہلے سے مطبوعہ ہیں۔ ECs)وں( کی توثیق احتیاط سے کرنا الزمی ہوگا، 

ایک درخواست دہندہ کو پراسیسنگ کے لئے اسکول کے آغاز کی تاریخ کے بعد اندرون 
 sECکو واپس کرنا ہے یا  sECہفتہ جس میں بچے شرکت کر رہے ہوں، مکمل شدہ 

طالب  اسکول کے جاری کرنے کی تاریخ سے دو ہفتوں کے اندر )جو بھی بعد میں ہو(۔
 ECsعلم درخواست گزار کی حیثیت اور حاضری کی تصدیق کریں اور اس کے بعد 

 کو بھجوائے گا۔  SFOکو 

 
 2020ستمبر 

درخواست برائے گھرانہ  
اسکیمز مالیاتی معاونت طالب علم  
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ایک ایسا خاندانی درخواست فارم ہے جو  "اسکیمز مالیاتی معاونت علمدرخواست فارم برائے طالب انہگھر "
شریک طلباء اور خاندانوں کو  )ز( یا چائلڈ کیئر سینٹر)ز( میںن( یا کنڈرگاٹاسکولوںاسکول )ابتدائی اور ثانوی 

   کرتا ہے۔ لیے درخواست دینے میں سہولت فراہم مالیاتی معاونت کے طالب علم

 معیار اہلیت 
(i)  گزار الزماً وسائل ٹیسٹ پاس کرے اور درخواست گزار طالب علم کے والدین یا سرپرست درخواست

کے تحت تسلیم شدہ( میں سے ہو۔ بصورت  13)جیسا کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ 
ً ثبوت کے ساتھ تفصیل سے وضاحت بھی کرے کہ اس کی تعمیل  دیگر، درخواست دہندگان الزما

 درخواست فارم میں کیوں نہیں کی جا سکتی؛
(ii)  طلباء درخواست گزار الزماً ہانگ کانگ کے غیر شادی شدہ رہائشی ہوں، درخواست دہندگان کے خاندان

وہ ہانگ کانگ میں قیام کے حق، زمین کے حق کے حامل ہوں، یا قیام کی ئش پذیر ہوں، کے ساتھ رہا
بغیر کسی شرط رہنے کے لئے درست اجازت رکھتے ہوں )قیام کی حد کے عالوہ(۔ وزیٹر ویزا، دو 
طرفہ اخراج کے اجازت نامہ کے حامل طلباء، جو طالب علم وزیٹر ویزا صرف، دو طرفہ اخراج کے 

کے حامل طلباء کے منحصرین ہوں وہ طالب علم مالی مدد کے لئے درخواست دینے کے  اجازت نامہ
 اہل نہیں ہیں؛

(iii) ( کنڈر گارٹن میںK1  سےK3 میں نرسری، لوئر اور اپر کالس میں شرکت کرنے والے طالب علموں )
 –کے لئے، الزمی ہے کہ وہ 

 31  کو یا اس  2017دسمبر  31ماہ کی عمر کے ہوں )یعنی کہ  8سال  2کو کم از کم  2020اگست
 سے قبل پیدا ہوئے ہوں(؛ اور

 ( تعلیم بیوروEDB( کے ساتھ رجسٹرڈ شدہ کنڈر گارٹن میں نرسری، لوئر اور اپر کالسز )K1  سےK3 )
میں شرکت کر رہے ہوں۔ کنڈر گارٹن کو مفت معیاری کنڈر گارٹن تعلیمی اسکیم کے تحت مقامی نصاب 

 کی پیشکش کرنے واال ایک غیر منافع بخش کنڈر گارٹن ہونا چاہئے۔
(iv)  سال( اور چائلڈ کیئر  2-0طالب علم درخواست دہندگان کے لئے جو چائلڈ کیئر سینٹرز )گروپ عمر

 –  سال( میں شرکت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے 3-2سینٹرز )گروپ عمر 
  محکمہ سماجی بہبود(SWD)  کی دیکھ بھال کے مراکز )کنڈر گارٹن بمع کے ساتھ رجسٹرڈ شدہ بچے

بچے کی دیکھ بھال کے مراکز میں ڈے کریش، ڈے نرسریوں یا متعلقہ عمر کے گروپ( میں پورے 
 دن کی دیکھ بھال کی خدمات وصول کر رہے ہوں؛ اور

  فیس معافی کے سلسلہ میں خود کو اہل کرنے کے لئے اندرون اسی تشخیصی مدت وسائل آزمائش
 پاس کیا ہو؛ اور "ضروریات ٹیسٹ سماجی"اور

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

 نت کی اسکیمیںومالی معا
  کنڈر گارٹن اور چائلڈ کیئر سینٹر فیس کی رعائتی(KCFR) کے ضروت مند خاندانوں کو ان  اسکیم

دن بچے کی  -مفت معیاری کنڈر گارٹن تعلیم کے تحت یا بچے کی دیکھ بھال کے مراکز میں پورے
غیر نفع بخش کنڈر گارٹن اسکولز نرسری، لوئر اور  شت کی خدمات حاصل کرنے والے مقامینگہدا

 اپر کالسز میں شرکت کرنے والے بچوں کے لئے رعایت کی شکل میں مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔
  کنڈر گارٹن طلباء کے لیے اسکول سے متعلق اخراجات کے لئے گرانٹ(Grant-KG)  ضرورت مند

کے طلباء کو ایک اضافی گرانٹ فراہم کرتی ہے جو وسائل کا ٹیسٹ پاس کرسکتے ہیں کنڈر گارٹن 
 اور اسکول سے متعلق اخراجات کی واپس ادائیگی کرنے جو نئی معیاری کنڈر گارٹن کی تعلیم کی

ت اہلیت اسکیم کے تح KCFRت طالب علم کی کنڈر گارٹن کی تعلیم کے سبب واقع ہیں، ی کے تحپالیس
 کے معیار پورا اتر سکتے ہیں۔

 ( اسکول ٹیکسٹ بک معاونتTA)   اسکیم ضروری نصابی کتابوں اور متفرق اسکول کے اخراجات
کا احاطہ کرنے کے لئے براہ راست سبسڈی اسکیم کے تحت سرکاری، ایڈ دئے جانے والے، فی فرد 

ضروت مند طالب  6ثانوی  / 3سے سینئر سیکنڈری  1گرانٹ اسکولزاور مقامی اسکولز میں پرائمری 
 علموں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 

 لب علم سفر سبسڈی طا(STS) علیم حاصل کرنے والے یا ایک قابلاسکیم رسمی پرائمری یا ثانوی ت 
کرنے والے ضرورت  پر ایک کل وقتی ڈے کورس میں شرکت قبول ادارے میں پہلے درجے کی سطح

منٹ سے زیادہ کے فاصلے پر رہتے  10مند طلبہ کو سفری سبسڈی فراہم کرتی ہے، جو اسکول سے 
 ہیں اور انہیں اسکول کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ 
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  انٹر نیٹ رسائی چارجز کے لئے سبسڈی(SIA)  ضروت مند خاندانوں کو ان کے بچوں کے اسکیم
راہم لئے ای لرننگ کے لئے گھر پر انٹر نیٹ تک رسائی کے اخراجات پورا کرنے کے لئے سبسڈی ف

کرتی ہے جس کے بچے پرائمری یا ثانوی سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے کل وقتی طالب علم ہوں 
کے طور پر جانا جاتا تھا( پروگراموں کا  (YJD)سے پہلے  2016جسے  (DYJ)یا ڈپلومہ یہ جن 

 اہل خاندانوں میں بچوں کی تعداد سے کر رہے ہوں۔ (VTC)مساویانہ ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز 
 قطع نظر، گھریلو بنیاد پر ایک یکساں شرح نقد گرانٹ وصول کریں گے۔ 

 
  درخواست کا طریقہ کار

چاہتے ہیں، تو،  دیناعلم مالی مدد کے لئے درخواست کے لئے طالب  2020/2021 لیمی سالتعخاندان اگر 
کو مکمل ( BSFO 106یا  BFO 7Sفارم ) گھریلو درخواست پر رہنمائی کے نوٹس کے مطابق درخواست

کو یا بذریعہ ڈاک  SFOکریں اور تمام ضروری دستاویزات کے ہمراہ مکمل درخواست فارم براہ راست 
واپس کریں۔ ہر خاندان کو صرف ایک درخواست پیش کرنا چاہئے۔ ایک ہی درخواست گزار کی کثیر 

 یل ہے۔درخواستوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ درخواست کے طریقہ کار کی تفصیل درج ذ
(i) مری اور سیکنڈری طلباء کی مالی معاونت کے لئے درخواستوں پر قابل اطالقپرائ 

 وقت طریقہ کار
درخواست دہندگان سے درکار ہے کہ وہ مہیا کردہ لفافہ استعمال کرتے ہوئے پُر شدہ 
ضمنی فارم )اگر قابل اطالق ہو( اور تمام متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے ساتھ 

 کو پُر شدہ فارم جمع کرائیں۔ SFOبذریعہ ڈاک 

اس  میں یا 2020مئی 
 کے اختتام سے قبل

 میں اسکول ٹیکسٹ بک معاونت دی گئی ہے 2019/2020 ان درخواست دہندگان کے لئے جنہیں 

انہوں سے قبل درخواستیں جمع کروا رہے ہیں،  تک یا اس 2020مئی  31امیدواران اگر
اہلیت کے معیار م ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں، دستاویزات کے ہمراہ تما متعلقہنے 
 /اختتام جوالئی SFOہے تو سائل امتحان میں کامیابی حاصل کرلی وورا اترے ہیں اور پپر 

عبوری اسکول ٹیکسٹ بک اہل طلباء کوخود کار ادائیگی کے ذریعے میں  2020اگست 
جاری کرے  کے لیے سبسڈی انٹر نیٹ تک رسائی چارجز ندانوں کواہل خا معاونت اور

ً اگست  SFOگا۔  بھی جاری  * "کا نوٹیفیکیشننتیجے "میں امیدواران کو  2020تقریبا
کی جانب سے مقررہ مدت تک درکار  SFO ،وسائل ٹیسٹ میں ناکام رہنے والے کرے گا۔

اضافی معلومات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے یا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے 
  ؛جاری کیا جائے گانا اہلیت کا نوٹیفیکیشن خاندانوں کو  والے

اگست  /جوالئی
 کا اختتام 2020

سبسڈیز کی رقم جس کے لئے  SFOدیا گیا تھا،  TAان طلباء کے لئے جنہیں عبوری 
درخواست گزار اہل ہیں کا دوبارہ تخمینہ اور تعین کرے گی اور درخواست دہندگان کے 
لئے باقی سبسڈی کی رقم جاری کرے گی یا درخواست دہندگان سے زائد ادائیگی کی 
وصولی کرے گی، جب بھی نئے تعلیمی سال کے لئے ٹیکسٹ بک گرانٹ کی شرح )تقریباً 

ڈیٹا کے  EDBسے شروع  2020میں( دستیاب ہوں گے اور جب اکتوبر  2020اکتوبر 
 ار طلباء کی اسکول کی معلومات کی تصدیق ہو چکی ہو۔ بیس کے ساتھ درخواست گز

سے  2020اکتوبر 
 شروع

میں اسکول ٹیکسٹ بک معاونت نہیں دی گئی یا جن کے بچے  2019/20ان درخواست دہندگان کے لئے جنہیں 
 میں شریک ہیں۔ P1میں  2020/21

درخواست دہندگان  تک یا اس سے قبل درخواستیں جمع کرانے والے 2020مئی  31اگر 
 SFOدستاویزات کے ہمراہ تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو  نے تمام متعلقہ

علم  طالب ،* "نتیجے کا نوٹیفیکیشن"  اہل درخواست دہندگان کے لئےسے  2020اگست 
مالی معاونت کے منصوبوں کے لئے  ( اورECکی بنیاد پر اہلیت کے سرٹیفکیٹ )

 SFOوسائل ٹیسٹ میں ناکام رہنے والے،  کا اجراء کرے گا۔ درخواست پر رہنما نوٹس
کی جانب سے مقررہ مدت تک درکار اضافی معلومات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے 
یا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے والے خاندانوں کو نا اہلیت کا نوٹیفیکیشن جاری 

 کیا جائے گا؛

 2020اگست 

ECs  وصول کرنے والے درخواست دہندگان کے لئے ذاتی معلومات اور منتخب اسکیم
 پر پہلے سے مطبوعہ ہیں۔ ECs)وں( کی توثیق احتیاط سے کرنا الزمی ہوگا، 

ایک درخواست دہندہ کو پراسیسنگ کے لئے اسکول کے آغاز کی تاریخ کے بعد اندرون 
 sECکو واپس کرنا ہے یا  sECہفتہ جس میں بچے شرکت کر رہے ہوں، مکمل شدہ 

طالب  اسکول کے جاری کرنے کی تاریخ سے دو ہفتوں کے اندر )جو بھی بعد میں ہو(۔
 ECsعلم درخواست گزار کی حیثیت اور حاضری کی تصدیق کریں اور اس کے بعد 

 کو بھجوائے گا۔  SFOکو 

 
 2020ستمبر 

درخواست برائے گھرانہ  
اسکیمز مالیاتی معاونت طالب علم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

     
 Student Finance Office  

Working Family and Student Financial Assistance Agency 
 (Urdu) 

Student Finance Office  
Working Family and Student Financial Assistance Agency

(URDU)



e

2020/2021

21
1 

 

 
 

ایک ایسا خاندانی درخواست فارم ہے جو  "اسکیمز مالیاتی معاونت علمدرخواست فارم برائے طالب انہگھر "
شریک طلباء اور خاندانوں کو  )ز( یا چائلڈ کیئر سینٹر)ز( میںن( یا کنڈرگاٹاسکولوںاسکول )ابتدائی اور ثانوی 

   کرتا ہے۔ لیے درخواست دینے میں سہولت فراہم مالیاتی معاونت کے طالب علم

 معیار اہلیت 
(i)  گزار الزماً وسائل ٹیسٹ پاس کرے اور درخواست گزار طالب علم کے والدین یا سرپرست درخواست

کے تحت تسلیم شدہ( میں سے ہو۔ بصورت  13)جیسا کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ 
ً ثبوت کے ساتھ تفصیل سے وضاحت بھی کرے کہ اس کی تعمیل  دیگر، درخواست دہندگان الزما

 درخواست فارم میں کیوں نہیں کی جا سکتی؛
(ii)  طلباء درخواست گزار الزماً ہانگ کانگ کے غیر شادی شدہ رہائشی ہوں، درخواست دہندگان کے خاندان

وہ ہانگ کانگ میں قیام کے حق، زمین کے حق کے حامل ہوں، یا قیام کی ئش پذیر ہوں، کے ساتھ رہا
بغیر کسی شرط رہنے کے لئے درست اجازت رکھتے ہوں )قیام کی حد کے عالوہ(۔ وزیٹر ویزا، دو 
طرفہ اخراج کے اجازت نامہ کے حامل طلباء، جو طالب علم وزیٹر ویزا صرف، دو طرفہ اخراج کے 

کے حامل طلباء کے منحصرین ہوں وہ طالب علم مالی مدد کے لئے درخواست دینے کے  اجازت نامہ
 اہل نہیں ہیں؛

(iii) ( کنڈر گارٹن میںK1  سےK3 میں نرسری، لوئر اور اپر کالس میں شرکت کرنے والے طالب علموں )
 –کے لئے، الزمی ہے کہ وہ 

 31  کو یا اس  2017دسمبر  31ماہ کی عمر کے ہوں )یعنی کہ  8سال  2کو کم از کم  2020اگست
 سے قبل پیدا ہوئے ہوں(؛ اور

 ( تعلیم بیوروEDB( کے ساتھ رجسٹرڈ شدہ کنڈر گارٹن میں نرسری، لوئر اور اپر کالسز )K1  سےK3 )
میں شرکت کر رہے ہوں۔ کنڈر گارٹن کو مفت معیاری کنڈر گارٹن تعلیمی اسکیم کے تحت مقامی نصاب 

 کی پیشکش کرنے واال ایک غیر منافع بخش کنڈر گارٹن ہونا چاہئے۔
(iv)  سال( اور چائلڈ کیئر  2-0طالب علم درخواست دہندگان کے لئے جو چائلڈ کیئر سینٹرز )گروپ عمر

 –  سال( میں شرکت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے 3-2سینٹرز )گروپ عمر 
  محکمہ سماجی بہبود(SWD)  کی دیکھ بھال کے مراکز )کنڈر گارٹن بمع کے ساتھ رجسٹرڈ شدہ بچے

بچے کی دیکھ بھال کے مراکز میں ڈے کریش، ڈے نرسریوں یا متعلقہ عمر کے گروپ( میں پورے 
 دن کی دیکھ بھال کی خدمات وصول کر رہے ہوں؛ اور

  فیس معافی کے سلسلہ میں خود کو اہل کرنے کے لئے اندرون اسی تشخیصی مدت وسائل آزمائش
 پاس کیا ہو؛ اور "ضروریات ٹیسٹ سماجی"اور

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

 نت کی اسکیمیںومالی معا
  کنڈر گارٹن اور چائلڈ کیئر سینٹر فیس کی رعائتی(KCFR) کے ضروت مند خاندانوں کو ان  اسکیم

دن بچے کی  -مفت معیاری کنڈر گارٹن تعلیم کے تحت یا بچے کی دیکھ بھال کے مراکز میں پورے
غیر نفع بخش کنڈر گارٹن اسکولز نرسری، لوئر اور  شت کی خدمات حاصل کرنے والے مقامینگہدا

 اپر کالسز میں شرکت کرنے والے بچوں کے لئے رعایت کی شکل میں مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔
  کنڈر گارٹن طلباء کے لیے اسکول سے متعلق اخراجات کے لئے گرانٹ(Grant-KG)  ضرورت مند

کے طلباء کو ایک اضافی گرانٹ فراہم کرتی ہے جو وسائل کا ٹیسٹ پاس کرسکتے ہیں کنڈر گارٹن 
 اور اسکول سے متعلق اخراجات کی واپس ادائیگی کرنے جو نئی معیاری کنڈر گارٹن کی تعلیم کی

ت اہلیت اسکیم کے تح KCFRت طالب علم کی کنڈر گارٹن کی تعلیم کے سبب واقع ہیں، ی کے تحپالیس
 کے معیار پورا اتر سکتے ہیں۔

 ( اسکول ٹیکسٹ بک معاونتTA)   اسکیم ضروری نصابی کتابوں اور متفرق اسکول کے اخراجات
کا احاطہ کرنے کے لئے براہ راست سبسڈی اسکیم کے تحت سرکاری، ایڈ دئے جانے والے، فی فرد 

ضروت مند طالب  6ثانوی  / 3سے سینئر سیکنڈری  1گرانٹ اسکولزاور مقامی اسکولز میں پرائمری 
 علموں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 

 لب علم سفر سبسڈی طا(STS) علیم حاصل کرنے والے یا ایک قابلاسکیم رسمی پرائمری یا ثانوی ت 
کرنے والے ضرورت  پر ایک کل وقتی ڈے کورس میں شرکت قبول ادارے میں پہلے درجے کی سطح

منٹ سے زیادہ کے فاصلے پر رہتے  10مند طلبہ کو سفری سبسڈی فراہم کرتی ہے، جو اسکول سے 
 ہیں اور انہیں اسکول کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ 
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  انٹر نیٹ رسائی چارجز کے لئے سبسڈی(SIA)  ضروت مند خاندانوں کو ان کے بچوں کے اسکیم
راہم لئے ای لرننگ کے لئے گھر پر انٹر نیٹ تک رسائی کے اخراجات پورا کرنے کے لئے سبسڈی ف

کرتی ہے جس کے بچے پرائمری یا ثانوی سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے کل وقتی طالب علم ہوں 
کے طور پر جانا جاتا تھا( پروگراموں کا  (YJD)سے پہلے  2016جسے  (DYJ)یا ڈپلومہ یہ جن 

 اہل خاندانوں میں بچوں کی تعداد سے کر رہے ہوں۔ (VTC)مساویانہ ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز 
 قطع نظر، گھریلو بنیاد پر ایک یکساں شرح نقد گرانٹ وصول کریں گے۔ 

 
  درخواست کا طریقہ کار

چاہتے ہیں، تو،  دیناعلم مالی مدد کے لئے درخواست کے لئے طالب  2020/2021 لیمی سالتعخاندان اگر 
کو مکمل ( BSFO 106یا  BFO 7Sفارم ) گھریلو درخواست پر رہنمائی کے نوٹس کے مطابق درخواست

کو یا بذریعہ ڈاک  SFOکریں اور تمام ضروری دستاویزات کے ہمراہ مکمل درخواست فارم براہ راست 
واپس کریں۔ ہر خاندان کو صرف ایک درخواست پیش کرنا چاہئے۔ ایک ہی درخواست گزار کی کثیر 

 یل ہے۔درخواستوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ درخواست کے طریقہ کار کی تفصیل درج ذ
(i) مری اور سیکنڈری طلباء کی مالی معاونت کے لئے درخواستوں پر قابل اطالقپرائ 

 وقت طریقہ کار
درخواست دہندگان سے درکار ہے کہ وہ مہیا کردہ لفافہ استعمال کرتے ہوئے پُر شدہ 
ضمنی فارم )اگر قابل اطالق ہو( اور تمام متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے ساتھ 

 کو پُر شدہ فارم جمع کرائیں۔ SFOبذریعہ ڈاک 

اس  میں یا 2020مئی 
 کے اختتام سے قبل

 میں اسکول ٹیکسٹ بک معاونت دی گئی ہے 2019/2020 ان درخواست دہندگان کے لئے جنہیں 

انہوں سے قبل درخواستیں جمع کروا رہے ہیں،  تک یا اس 2020مئی  31امیدواران اگر
اہلیت کے معیار م ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں، دستاویزات کے ہمراہ تما متعلقہنے 
 /اختتام جوالئی SFOہے تو سائل امتحان میں کامیابی حاصل کرلی وورا اترے ہیں اور پپر 

عبوری اسکول ٹیکسٹ بک اہل طلباء کوخود کار ادائیگی کے ذریعے میں  2020اگست 
جاری کرے  کے لیے سبسڈی انٹر نیٹ تک رسائی چارجز ندانوں کواہل خا معاونت اور

ً اگست  SFOگا۔  بھی جاری  * "کا نوٹیفیکیشننتیجے "میں امیدواران کو  2020تقریبا
کی جانب سے مقررہ مدت تک درکار  SFO ،وسائل ٹیسٹ میں ناکام رہنے والے کرے گا۔

اضافی معلومات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے یا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے 
  ؛جاری کیا جائے گانا اہلیت کا نوٹیفیکیشن خاندانوں کو  والے

اگست  /جوالئی
 کا اختتام 2020

سبسڈیز کی رقم جس کے لئے  SFOدیا گیا تھا،  TAان طلباء کے لئے جنہیں عبوری 
درخواست گزار اہل ہیں کا دوبارہ تخمینہ اور تعین کرے گی اور درخواست دہندگان کے 
لئے باقی سبسڈی کی رقم جاری کرے گی یا درخواست دہندگان سے زائد ادائیگی کی 
وصولی کرے گی، جب بھی نئے تعلیمی سال کے لئے ٹیکسٹ بک گرانٹ کی شرح )تقریباً 

ڈیٹا کے  EDBسے شروع  2020میں( دستیاب ہوں گے اور جب اکتوبر  2020اکتوبر 
 ار طلباء کی اسکول کی معلومات کی تصدیق ہو چکی ہو۔ بیس کے ساتھ درخواست گز

سے  2020اکتوبر 
 شروع

میں اسکول ٹیکسٹ بک معاونت نہیں دی گئی یا جن کے بچے  2019/20ان درخواست دہندگان کے لئے جنہیں 
 میں شریک ہیں۔ P1میں  2020/21

درخواست دہندگان  تک یا اس سے قبل درخواستیں جمع کرانے والے 2020مئی  31اگر 
 SFOدستاویزات کے ہمراہ تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو  نے تمام متعلقہ

علم  طالب ،* "نتیجے کا نوٹیفیکیشن"  اہل درخواست دہندگان کے لئےسے  2020اگست 
مالی معاونت کے منصوبوں کے لئے  ( اورECکی بنیاد پر اہلیت کے سرٹیفکیٹ )

 SFOوسائل ٹیسٹ میں ناکام رہنے والے،  کا اجراء کرے گا۔ درخواست پر رہنما نوٹس
کی جانب سے مقررہ مدت تک درکار اضافی معلومات کی فراہمی میں ناکام رہنے والے 
یا اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونے والے خاندانوں کو نا اہلیت کا نوٹیفیکیشن جاری 

 کیا جائے گا؛

 2020اگست 

ECs  وصول کرنے والے درخواست دہندگان کے لئے ذاتی معلومات اور منتخب اسکیم
 پر پہلے سے مطبوعہ ہیں۔ ECs)وں( کی توثیق احتیاط سے کرنا الزمی ہوگا، 

ایک درخواست دہندہ کو پراسیسنگ کے لئے اسکول کے آغاز کی تاریخ کے بعد اندرون 
 sECکو واپس کرنا ہے یا  sECہفتہ جس میں بچے شرکت کر رہے ہوں، مکمل شدہ 

طالب  اسکول کے جاری کرنے کی تاریخ سے دو ہفتوں کے اندر )جو بھی بعد میں ہو(۔
 ECsعلم درخواست گزار کی حیثیت اور حاضری کی تصدیق کریں اور اس کے بعد 

 کو بھجوائے گا۔  SFOکو 

 
 2020ستمبر 

درخواست برائے گھرانہ  
اسکیمز مالیاتی معاونت طالب علم  
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(iii)   ،)عام حاالت میں )ماسوائے پری پرائمری طلباء کے لئے مالی معاونتSFO  کو  2021یکم مارچ
مالی معاونت کے منصوبوں کے لئے کسی بھی گھریلو علم  طالب"یا اس کے بعد پیش کردہ 

کو قبول نہیں کرے گا۔ انفرادی مالی امداد کے منصوبوں کے لئے درخواست دینے کی  " درخواست
 – آخری تاریخ کا اندراج درج ذیل جدول میں ہے

 اسکیممالی معاونت  درخواست دینے کی آخری تاریخ 
میں شریک  2020/21تعلیمی سال  درخواست دہندگان اپنے درخواست فارمز 

 SFO ، جو کوئی بھی پہلے ہو،تک 2021اگست  15 کالسز کی تکمیل سے قبل یا
کو جمع کرا دیں۔ بصورت دیگر فیس میں رعایت نہیں دی جائیگی چاہے وہ وسائل 

 فیس میں امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر پورا ہی کیوں نہ اتر سکتے ہوں۔
جانب سے درخواست  مؤثر ماہ وہ مہینہ ہوگا جس میں درخواست دہندہ کی رعایت کا

 /جمع کرائی گئی ہو یا وہ مہینہ جس میں درخواست دہندہ طالب علم کو کنڈر گارٹنز
  گیا ہو، یا ان میں سے جو بعد میں ہو۔  چائلڈ کیئر سینٹر میں داخل کرایا

کنڈر گارٹن اور چائلڈ 
کیئر سینٹر فیس کی 

کی  KCFR)رعایت )
 اسکیم 

 میں شریک کالسز کی تکمیل سے قبل یا 2020/21تعلیمی سال  درخواست گزار
کو  SFOاپنے درخواست فارم  تک، جو کوئی بھی پہلے ہو، 2021اگست  15

عموماً انہیں تقسیم نہیں کی جائے گی  -KGجمع کروا دیں۔ بصورت دیگر گرانٹ 
چاہے وہ وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی کیوں نہ اتر سکتے 

 ہیں۔ 

علق اسکول سے مت
اخراجات کے لئے 
گرانٹ برائے کنڈر 

گارٹن طلباء 
 (-KG)گرانٹ

 SFOاپنے درخواست فارم  قبل تک یا اس سے 2020اکتوبر  31درخواست گزار
ً معاونت اسکول ٹیکسٹ بک کو جمع کروا دیں۔ بصورت دیگر   انہیں جاری عموما

گی چاہے وہ وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی  نہیں کی جائیں
 کیوں نہ اتر سکتے ہیں۔

ٹیکسٹ بُک اسکول 
( TA) نتمعاو

 اسکیم

اپنے  بعد یا اس کے 2020نومبر  جنہوں نے یکم دہندگاندرخواست ایسے 
معیار اہلیت پر پورا اتر جمع کرائے، وسائل امتحان پاس کر کے  درخواست فارم

کامیاب طالب علم درخواست دہندگان کو طلباء سفر سبسڈی )اگر قابل  ،ہیںسکتے 
میں درخواست اسکول اطالق ہو( کی ادائیگی درخواست کی وصولی کی تاریخ یا 

وصول کرنے والے  CSSAدہندہ طالب علم کے داخلے کی تاریخ )یا پہلے سے 
سے مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا  کے خاتمے کی تاریخ( CSSAطلباء کے لئے 

 انحصار مختلف افراد کے معامالت سے ہے۔

علم طالب 
( STSسبسڈی)سفر

 اسکیم 

یا اس کے بعد اپنے  2021یکم فرروی  ایسے درخواست دہندگان کے لیے جنہوں نے
کی جزوی ادائیگی  SIAدرخواست فارم جمع کرائے ہوں، کامیاب درخواست دہندگان کو 

 کی کا سکتی ہے، بشرطیکہ وہ وسائل امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہوں۔

سبسڈی اسکیم برائے 
انٹر نیٹ رسائی 

   (SIA)چارجز 
(iv) SFO  ایس ایم ایس یا تحریری ) اس کا  کے ہانگ کانگ موبائل فون نمبرز پردرخواست دہندہ بذریعہ

درخواستوں یسے درخواست دہندہ پر ہوتا ہے جو ہانگ کانگ کا فون نمبر دینے سے قاصر ہیں( ق ااطال
 20درخواست دہندگان اپنے جمع کرائے گئے درخواست فارم کے اندرون ۔ کی وصولی تسلیم کرے گا

کی جانب سے بذریعہ ایس ایم ایس یا تحریری، درخواست کی وصولی کا کوئی جواب  SFOم کار ایا
پر کال  (2345 2802)کی انکوائری ہاٹ الئن  SFOبراہ کرم نہ ہونے کی صورت میں موصول 

غلط یا  ں یا نہیں اورہو گئیں ہی لکو موصو SFO انکی درخواستیں  تاکہ جانچ کی جائے کہ آیا کریں
 فراہمی میں ناکامی کے باعث درخواستوں میں تاخیر سے بچا جائے۔ 

 درجہ ہےاس سے مراد ٹیسٹ اور معاونت کا 
(i) SFO     ایک خاندان کے لئے طالب علم مالیتی معاونت اور اس کی معاونتی درجہ کی اہلیت کی

 کے طریقہ کار کو بروئے کار الئے گی۔  ”AFIایڈجسٹڈ فیملی انکم“جانچ کے لیے 
 

A
F
I 

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

 

(ii)      کا شریک حیات کی ساالنہ آمدن /ساالنہ آمدن میں درخواست گزار اور اس کی خاندان کی مجموعی
 شامل ہے؛

 %30بچوں کی ساالنہ آمدنی کا  /اگر قابل اطالق ہو خاندان کے ساتھ رہائش پزیر غیر شادی شدہ بچے
 دوستوں کی طرف سے امداد و شراکت اگر قابل اطالق ہو۔ /؛ اور رشتہ داروں
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ان طلباء کے لئے جن کا متعلقہ اسکیموں  SFOکی تصدیق کے بعد  ECsواپس کردہ 
کے لئے اہل ہونے کی تصدیق ہو جائے گی، جن کے لئے انہوں نے درخواست دی ہے، 

 جاری کر دے گا۔ خود کار ادائیگی

یا اس  2020اکتوبر 
 کے بعد

بالترتیب میں پری پرائمری طلباء کے لیے مالی مدد کی درخواست کرنے والے  2020/21وہ درخواست دہندگان جن کے تعلیمی سال *
پرائمری گا۔ برائے کرم تفصیالت کے لیے پری جاری کر دے  ”نتیجہ کی اطالع ”کے ساتھ  SCاہل خاندانوں کے  SFOبچے ہیں، 

 طلباء کے لیے امداد کی  درخواستوں پر قابل اطالق ہے، سے رجوع کریں۔

(ii)  طلباء کے لئے مالی معاونت کی درخواستوں پر قابل اطالق ہےپری پرائمری 
 وقت طریقہ کار

میں پری پرائمری طالب علموں کی حیثیت سے مالی  2019/20ان درخواست دہندگان کے لئے جنہیں صرف 
میں شرکت کریں  P1تعلیمی سال میں  2020/21معاونت دی گئی ہے )اس میں وہ طالب علم شامل نہیں جو 

 گے(
سماجی "درخواست دہندگان سے درکار ہے کہ وہ مہیا کردہ لفافہ استعمال کرتے ہوئے 

فارم )اگر قابل اطالق ہو( اور متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے ساتھ  "ضروریات
 کو مکمل کردہ فارم جمع کرائیں۔ SFOڈاک کے ذریعے 

میں  2020جون  
یا اس کے اختتام 

 سے قبل

تک یا قبل درخواستیں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے تمام  2020جون  30اگر
طالب  SFOمعاونتی دستاویزات کے ہمراہ تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو 

سے شروع اہل  2020( کے ساتھ اگست SCعلم کی بنیاد پر اسکول سرٹیفکیٹ )
 جاری کر دے گا۔ "نتیجہ کا اعالمیہ"درخواست دہندگان کے لئے 

جنہیں تعلیمی سال  کا اطالق صرف طالب علم درخواست گزاروں پر ہوتا ہے SCsمتعلقہ 
، جن کی جماعت اور کے دوران کسی دیگر اسکول میں منتقل کیا جارہا ہے 2020/21

جو پہلی بار پری پرائمری طلباء کے لئے یا سیشن پہلے سے طباعت شدہ سے مختلف ہیں 
اگست  31میں درخواست دہندگان  ۔ ایسی صورتہیںمالی معاونت کی درخواست دے رہے 

برائے شریک اسکول کو تککی تاریخ اجراء کے اندرون دو ہفتے SCیا  2020
 جمع کرائے گا )جو بھی بعد میں ہے( SC پروسیسنگ کے لئے  2020/21

یا اس  2020اگست 
 کے بعد

میں پری پرائمری طلباء کی حیثیت سے مالی معاونت نہیں  2019/20ان درخواست دہندگان کے لیے جنہیں  
 دی گئی ہے

SFO  اسکولوں کے ذریعےSC  طالب علم مالی "کے ساتھ درخواست دہندگان کے لئے
اگست  1تقسیم کرے گا اور  "معاونت کے منصوبوں کے لئے گھریلو درخواست فارم

سے شروع ہونے والی درخواستیں وصول کرے گا۔ درخواست دہندگان جتنا جلد  2020
کو براہ راست بزریعہ پُر شدہ درخواست فارم واپس کریں اور  SFOممکن ہو سکے 

میں  2020/21کو تعلیمی سال  SCسے قبل  2020اگست 31پروسیسنگ کے لئے 
 حاضر ہونے والے اسکولوں میں جمع کروانا الزمی ہوگا۔ 

یا  2020ئی جوال
 اس کے بعد

 نوٹس 
(i)    ( حالیہ جامع سوشل سیکورٹی معاونت کی وصولیCSSA کے حامل خاندان کے بچوں کا پرائمری اور )

ثانوی اسکولوں یا کنڈرگارٹن اور دیگر جماعتوں کے درجات میں زیر تعلیم ہونے کی صورت میں انہیں برائے 
اسکول فیس، امتحانی فیس، نصابی ُکتب اور اسٹیشنری، نقل و حمل کے کرایوں، گھر  2020/21تعلیمی سال 

میں میں انٹر نیٹ تک رسائی کے چارجز وغیرہ کے لیے اسکول سے متعلق اعانت کے لئے براہ راست 
SWD  انہیں کو درخواست دینی ہے۔SFO کو درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہیں۔ 

(ii) 2020/21  جنہیں طباعت شدہ فارم کے لیے ایسے درخواست دہندگان،  تعلیمی سال سے شروع ہو رہے
 (SFO 7B(E))جاری کر دئے گئے ہیں اور انہوں نے سابقہ تعلیمی سال میں الیکٹرانک درخواست فارم 

الیکٹرانک فارم  طباعت شدہ فارم جمع کرانے کے عالوہ پہلے سے پُر شدہ  ،آن الئن جمع کرا دئے ہیں
(SFO 107B(E))  یعنی کہ طباعت شدہ فارم کا الیکٹرانک ورژن ( ڈاؤن لوڈ اور جمع کرا سکتے ہیں۔(

اپنی آن الئن درخواستیں جمع کرانے کے لئے الیکٹرانک درخواست اس کے عالوہ کوئی درخواست دہندہ 
ویب سائٹ  SFO’sتفصیالت ا ہے۔ کا استعمال بھی کر سکت SFO 7B(E))فارم )

)https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm(  امیدواران کی جانب پر دستیاب ہیں۔
کاغذی  کو علیحدہ سے SFO سے آن الئن درخواست فارم جمع کرائے جانے کی صورت میں انہیں

 درخواست فارم جمع کرانے کی ضرورت ہے۔ 
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(iii)   یر شادی شدہ کی شریک حیات، غ /سے عام طور پر درخواست گزار، اس کاایک خاندان کے ارکان
 خاندان کے ساتھ رہائش پذیر بچے اور درخواست گزار کی جانب  سے کی جاتی ہے۔ /بچے

(iv) 2  والدین کے لئے؛  ک واحدارکان کے ای 3سےAFI  کو  "جمع عنصر"1فارموال کے تقسیم کار میں
 تک بڑھا دیا جائے گا۔  2

(v) 2020/21    تعلیمی سال میں معاونت کی مختلف سطحوں کے لئےAFI  اہلیت معیارات
ایک خاندان کی اوسط ماہانہ آمدن  AFIکرم نوٹ فرما لیں کہ براہ جدول میں درج ہیں۔ مندرجہ ذیل 

  نہیں ہے۔

 
کے لئے معاونت کے مکمل درجے  خاندان رکنی4–_اور خاندان رکنی3–میں  2020/21تعلیمی سال *

واحد والدین رکنی  2-ہے۔ برائے  46,297$اور  50,323$ معاونت کی حد بالترتیب  AFIکے لیے 
 AFIکے تخمینہ کے لئے  AFIاور  معاونت کے مکمل درجے رکنی واحد والدین خاندان3-اور  خاندان

 خاندان شمار کیا جاتا ہے۔ رکنی4–_اور خاندان رکنی3–بالترتیب  انہیں کی حد کے تعین کے لئے
، ایسی ( ہے%75رعایت ) ¾برائے پری پرائمری طلباء مالیاتی معاونت کے لئے معاونت کا درجہ  #

کے درمیان ہے؛ اور معاونت کا درجہ  50,919$اور  AFI،$41,569کی خاندانوں صورت میں کہ اگر 
 کے درمیان ہے۔  80,378$اور  AFI $50,920ہے اگر    (%50)نصف رعایت

 سبسڈی کا اجراء    
  کے لئے، پرائمری اور ثانوی طلباء کے لئے مالی معاونتSFO  اہل درخواست دہندگان کے لئے خودکار

کی عبوری رقم کو عام طور پر  SIAاور  TAادائیگی کی طرف سے مالی مدد جاری کرے گا۔ )نوٹ کریں 
کو  STSاگست سے شروع ہونے والے اہل درخواست دہندگان کے لئے جاری کیا جاتا ہے جبکہ /آخر جوالئی

نئے درخواست دہندگان کو عام طور پر اکتوبر میں یا اس کے عام طور پر اکتوبر کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔ 
 (بعد سبسڈیز دی جائیں گی۔ 

  پری پرائمری طالب علموں کے لئے مالی معاونت کے لئے، فیس معافی کی منظور شدہ رقم کو فیس معافی کی
ہ کی طرف براہ ایام کار کے اندر وزارت خزان 10رقم کے ساتھ نتائج کے اعالمیہ کے اجراء کے بعد تقریباً 

بچوں  /یکھ بھال کے مراکز کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد کنڈر گارٹنبچوں کی د /راست متعلقہ کنڈر گارٹن
 کی دیکھ بھال کے مراکز کی طرف درخواست دہندگان کے لئے ادائیگی کا بندوبست کیا جائے گا۔ 

فیس کی رعایت کی ادائیگی کرے متعلقہ اسکولوں کے ذریعے کامیاب درخواست گزاروں کو  SFO)نوٹ: 
کے  2020گا اور کنڈر گارٹن طالب علموں کے لئے اسکول سے متعلقہ امداد کے لئے بھی جنہیں ستمبر 

خود کار  ع ہونے والے بیچز کی طرف سے اہل درخواست دہندگان کے بینک اکاؤنٹ میںرواختتام سے ش
 طریقے سے ادائیگی ہوگی۔(

     استفسار
  فسارات کے تکے منصوبوں اور درخواست دینے کے طریقہ کار سے متعلق اسمالیاتی معاونت

گھنٹے استفسار کی ہاٹ الئن پر کال کریں۔ اگر درخواست  24پر ہماری  2345 2802لئے، 
، تھائی لینڈ اور ٹیگالوگ( کو پالی، پنجابی، ہندی، بھاشایردو، نا گزار نسلی اقلیتی زبان )بشمول

استعمال کر کے درخواست کے معامالت کے بارے میں استفسار کرنا چاہتے ہیں تو ہاٹ الئن 
کے  "زبانیں دیگر" دبا کر  '4 'پر کال کر کے، ٹیلیفون الئن سے منسلک ہونے کے بعد براہ کرم 
کا بنیادی  SFOواست دہندگان اختیار کو منتخب کریں۔ متبادل طور پر، مزید معلومات کے لئے درخ

 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ )www.wfsfaa.gov.hk/sfo(صفحہ 
 ہ اور تشریح کی خدمات کی ضرورت جممزید برآں، اگر انگریزی اور نسلی اقلیتی زبانوں میں تر

( سے CHEERسنٹر ہم آہنگی اور افزونی )ہو تو درخواست دہندگان نسلی اقلیتی رہائشی افراد کی 
 کے ہاٹ الئن نمبرز ذیل ہیں۔  CHEERفون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

 ؛  (6822 3755)؛ نیپالی  (6877 3755)؛  ہندی  (6811 3755)بھاشا انڈونیشا  
 ؛(6833 3755)اور اردو  (6866 3755)؛  تھائی  (6855 3755)؛ ٹیگالوگ (6844 3755)پنجابی  

 کی خدمات کے بارے مین مزید تفصیل جاننے کے لئے اس کی ویب سائٹ  CHEERدرخواست دہندگان 
)http://www.hkcs.org/en/services/cheer( پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ 

  -تعلیمی سال  2020/21 معاونت کا درجہ
  ($HK)ایف آئی گروہاے 

 41,568 – 0 *(%100مکمل رعایت ) /مکمل
 #  80,378 – 41,569 (%50)رعایت  ½نصف 

 نا اہل 
 80,378  < (یں کامیاب نہیں ہوئیںدرخواست)
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(iii)   ،)عام حاالت میں )ماسوائے پری پرائمری طلباء کے لئے مالی معاونتSFO  کو  2021یکم مارچ
مالی معاونت کے منصوبوں کے لئے کسی بھی گھریلو علم  طالب"یا اس کے بعد پیش کردہ 

کو قبول نہیں کرے گا۔ انفرادی مالی امداد کے منصوبوں کے لئے درخواست دینے کی  " درخواست
 – آخری تاریخ کا اندراج درج ذیل جدول میں ہے

 اسکیممالی معاونت  درخواست دینے کی آخری تاریخ 
میں شریک  2020/21تعلیمی سال  درخواست دہندگان اپنے درخواست فارمز 

 SFO ، جو کوئی بھی پہلے ہو،تک 2021اگست  15 کالسز کی تکمیل سے قبل یا
کو جمع کرا دیں۔ بصورت دیگر فیس میں رعایت نہیں دی جائیگی چاہے وہ وسائل 

 فیس میں امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر پورا ہی کیوں نہ اتر سکتے ہوں۔
جانب سے درخواست  مؤثر ماہ وہ مہینہ ہوگا جس میں درخواست دہندہ کی رعایت کا

 /جمع کرائی گئی ہو یا وہ مہینہ جس میں درخواست دہندہ طالب علم کو کنڈر گارٹنز
  گیا ہو، یا ان میں سے جو بعد میں ہو۔  چائلڈ کیئر سینٹر میں داخل کرایا

کنڈر گارٹن اور چائلڈ 
کیئر سینٹر فیس کی 

کی  KCFR)رعایت )
 اسکیم 

 میں شریک کالسز کی تکمیل سے قبل یا 2020/21تعلیمی سال  درخواست گزار
کو  SFOاپنے درخواست فارم  تک، جو کوئی بھی پہلے ہو، 2021اگست  15

عموماً انہیں تقسیم نہیں کی جائے گی  -KGجمع کروا دیں۔ بصورت دیگر گرانٹ 
چاہے وہ وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی کیوں نہ اتر سکتے 

 ہیں۔ 

علق اسکول سے مت
اخراجات کے لئے 
گرانٹ برائے کنڈر 

گارٹن طلباء 
 (-KG)گرانٹ

 SFOاپنے درخواست فارم  قبل تک یا اس سے 2020اکتوبر  31درخواست گزار
ً معاونت اسکول ٹیکسٹ بک کو جمع کروا دیں۔ بصورت دیگر   انہیں جاری عموما

گی چاہے وہ وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی  نہیں کی جائیں
 کیوں نہ اتر سکتے ہیں۔

ٹیکسٹ بُک اسکول 
( TA) نتمعاو

 اسکیم

اپنے  بعد یا اس کے 2020نومبر  جنہوں نے یکم دہندگاندرخواست ایسے 
معیار اہلیت پر پورا اتر جمع کرائے، وسائل امتحان پاس کر کے  درخواست فارم

کامیاب طالب علم درخواست دہندگان کو طلباء سفر سبسڈی )اگر قابل  ،ہیںسکتے 
میں درخواست اسکول اطالق ہو( کی ادائیگی درخواست کی وصولی کی تاریخ یا 

وصول کرنے والے  CSSAدہندہ طالب علم کے داخلے کی تاریخ )یا پہلے سے 
سے مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا  کے خاتمے کی تاریخ( CSSAطلباء کے لئے 

 انحصار مختلف افراد کے معامالت سے ہے۔

علم طالب 
( STSسبسڈی)سفر

 اسکیم 

یا اس کے بعد اپنے  2021یکم فرروی  ایسے درخواست دہندگان کے لیے جنہوں نے
کی جزوی ادائیگی  SIAدرخواست فارم جمع کرائے ہوں، کامیاب درخواست دہندگان کو 

 کی کا سکتی ہے، بشرطیکہ وہ وسائل امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہوں۔

سبسڈی اسکیم برائے 
انٹر نیٹ رسائی 

   (SIA)چارجز 
(iv) SFO  ایس ایم ایس یا تحریری ) اس کا  کے ہانگ کانگ موبائل فون نمبرز پردرخواست دہندہ بذریعہ

درخواستوں یسے درخواست دہندہ پر ہوتا ہے جو ہانگ کانگ کا فون نمبر دینے سے قاصر ہیں( ق ااطال
 20درخواست دہندگان اپنے جمع کرائے گئے درخواست فارم کے اندرون ۔ کی وصولی تسلیم کرے گا

کی جانب سے بذریعہ ایس ایم ایس یا تحریری، درخواست کی وصولی کا کوئی جواب  SFOم کار ایا
پر کال  (2345 2802)کی انکوائری ہاٹ الئن  SFOبراہ کرم نہ ہونے کی صورت میں موصول 

غلط یا  ں یا نہیں اورہو گئیں ہی لکو موصو SFO انکی درخواستیں  تاکہ جانچ کی جائے کہ آیا کریں
 فراہمی میں ناکامی کے باعث درخواستوں میں تاخیر سے بچا جائے۔ 

 درجہ ہےاس سے مراد ٹیسٹ اور معاونت کا 
(i) SFO     ایک خاندان کے لئے طالب علم مالیتی معاونت اور اس کی معاونتی درجہ کی اہلیت کی

 کے طریقہ کار کو بروئے کار الئے گی۔  ”AFIایڈجسٹڈ فیملی انکم“جانچ کے لیے 
 

A
F
I 

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

 

(ii)      کا شریک حیات کی ساالنہ آمدن /ساالنہ آمدن میں درخواست گزار اور اس کی خاندان کی مجموعی
 شامل ہے؛

 %30بچوں کی ساالنہ آمدنی کا  /اگر قابل اطالق ہو خاندان کے ساتھ رہائش پزیر غیر شادی شدہ بچے
 دوستوں کی طرف سے امداد و شراکت اگر قابل اطالق ہو۔ /؛ اور رشتہ داروں
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ان طلباء کے لئے جن کا متعلقہ اسکیموں  SFOکی تصدیق کے بعد  ECsواپس کردہ 
کے لئے اہل ہونے کی تصدیق ہو جائے گی، جن کے لئے انہوں نے درخواست دی ہے، 

 جاری کر دے گا۔ خود کار ادائیگی

یا اس  2020اکتوبر 
 کے بعد

بالترتیب میں پری پرائمری طلباء کے لیے مالی مدد کی درخواست کرنے والے  2020/21وہ درخواست دہندگان جن کے تعلیمی سال *
پرائمری گا۔ برائے کرم تفصیالت کے لیے پری جاری کر دے  ”نتیجہ کی اطالع ”کے ساتھ  SCاہل خاندانوں کے  SFOبچے ہیں، 

 طلباء کے لیے امداد کی  درخواستوں پر قابل اطالق ہے، سے رجوع کریں۔

(ii)  طلباء کے لئے مالی معاونت کی درخواستوں پر قابل اطالق ہےپری پرائمری 
 وقت طریقہ کار

میں پری پرائمری طالب علموں کی حیثیت سے مالی  2019/20ان درخواست دہندگان کے لئے جنہیں صرف 
میں شرکت کریں  P1تعلیمی سال میں  2020/21معاونت دی گئی ہے )اس میں وہ طالب علم شامل نہیں جو 

 گے(
سماجی "درخواست دہندگان سے درکار ہے کہ وہ مہیا کردہ لفافہ استعمال کرتے ہوئے 

فارم )اگر قابل اطالق ہو( اور متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے ساتھ  "ضروریات
 کو مکمل کردہ فارم جمع کرائیں۔ SFOڈاک کے ذریعے 

میں  2020جون  
یا اس کے اختتام 

 سے قبل

تک یا قبل درخواستیں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے تمام  2020جون  30اگر
طالب  SFOمعاونتی دستاویزات کے ہمراہ تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو 

سے شروع اہل  2020( کے ساتھ اگست SCعلم کی بنیاد پر اسکول سرٹیفکیٹ )
 جاری کر دے گا۔ "نتیجہ کا اعالمیہ"درخواست دہندگان کے لئے 

جنہیں تعلیمی سال  کا اطالق صرف طالب علم درخواست گزاروں پر ہوتا ہے SCsمتعلقہ 
، جن کی جماعت اور کے دوران کسی دیگر اسکول میں منتقل کیا جارہا ہے 2020/21

جو پہلی بار پری پرائمری طلباء کے لئے یا سیشن پہلے سے طباعت شدہ سے مختلف ہیں 
اگست  31میں درخواست دہندگان  ۔ ایسی صورتہیںمالی معاونت کی درخواست دے رہے 

برائے شریک اسکول کو تککی تاریخ اجراء کے اندرون دو ہفتے SCیا  2020
 جمع کرائے گا )جو بھی بعد میں ہے( SC پروسیسنگ کے لئے  2020/21

یا اس  2020اگست 
 کے بعد

میں پری پرائمری طلباء کی حیثیت سے مالی معاونت نہیں  2019/20ان درخواست دہندگان کے لیے جنہیں  
 دی گئی ہے

SFO  اسکولوں کے ذریعےSC  طالب علم مالی "کے ساتھ درخواست دہندگان کے لئے
اگست  1تقسیم کرے گا اور  "معاونت کے منصوبوں کے لئے گھریلو درخواست فارم

سے شروع ہونے والی درخواستیں وصول کرے گا۔ درخواست دہندگان جتنا جلد  2020
کو براہ راست بزریعہ پُر شدہ درخواست فارم واپس کریں اور  SFOممکن ہو سکے 

میں  2020/21کو تعلیمی سال  SCسے قبل  2020اگست 31پروسیسنگ کے لئے 
 حاضر ہونے والے اسکولوں میں جمع کروانا الزمی ہوگا۔ 

یا  2020ئی جوال
 اس کے بعد

 نوٹس 
(i)    ( حالیہ جامع سوشل سیکورٹی معاونت کی وصولیCSSA کے حامل خاندان کے بچوں کا پرائمری اور )

ثانوی اسکولوں یا کنڈرگارٹن اور دیگر جماعتوں کے درجات میں زیر تعلیم ہونے کی صورت میں انہیں برائے 
اسکول فیس، امتحانی فیس، نصابی ُکتب اور اسٹیشنری، نقل و حمل کے کرایوں، گھر  2020/21تعلیمی سال 

میں میں انٹر نیٹ تک رسائی کے چارجز وغیرہ کے لیے اسکول سے متعلق اعانت کے لئے براہ راست 
SWD  انہیں کو درخواست دینی ہے۔SFO کو درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہیں۔ 

(ii) 2020/21  جنہیں طباعت شدہ فارم کے لیے ایسے درخواست دہندگان،  تعلیمی سال سے شروع ہو رہے
 (SFO 7B(E))جاری کر دئے گئے ہیں اور انہوں نے سابقہ تعلیمی سال میں الیکٹرانک درخواست فارم 

الیکٹرانک فارم  طباعت شدہ فارم جمع کرانے کے عالوہ پہلے سے پُر شدہ  ،آن الئن جمع کرا دئے ہیں
(SFO 107B(E))  یعنی کہ طباعت شدہ فارم کا الیکٹرانک ورژن ( ڈاؤن لوڈ اور جمع کرا سکتے ہیں۔(

اپنی آن الئن درخواستیں جمع کرانے کے لئے الیکٹرانک درخواست اس کے عالوہ کوئی درخواست دہندہ 
ویب سائٹ  SFO’sتفصیالت ا ہے۔ کا استعمال بھی کر سکت SFO 7B(E))فارم )

)https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm(  امیدواران کی جانب پر دستیاب ہیں۔
کاغذی  کو علیحدہ سے SFO سے آن الئن درخواست فارم جمع کرائے جانے کی صورت میں انہیں

 درخواست فارم جمع کرانے کی ضرورت ہے۔ 
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(iii)   یر شادی شدہ کی شریک حیات، غ /سے عام طور پر درخواست گزار، اس کاایک خاندان کے ارکان
 خاندان کے ساتھ رہائش پذیر بچے اور درخواست گزار کی جانب  سے کی جاتی ہے۔ /بچے

(iv) 2  والدین کے لئے؛  ک واحدارکان کے ای 3سےAFI  کو  "جمع عنصر"1فارموال کے تقسیم کار میں
 تک بڑھا دیا جائے گا۔  2

(v) 2020/21    تعلیمی سال میں معاونت کی مختلف سطحوں کے لئےAFI  اہلیت معیارات
ایک خاندان کی اوسط ماہانہ آمدن  AFIکرم نوٹ فرما لیں کہ براہ جدول میں درج ہیں۔ مندرجہ ذیل 

  نہیں ہے۔

 
کے لئے معاونت کے مکمل درجے  خاندان رکنی4–_اور خاندان رکنی3–میں  2020/21تعلیمی سال *

واحد والدین رکنی  2-ہے۔ برائے  46,297$اور  50,323$ معاونت کی حد بالترتیب  AFIکے لیے 
 AFIکے تخمینہ کے لئے  AFIاور  معاونت کے مکمل درجے رکنی واحد والدین خاندان3-اور  خاندان

 خاندان شمار کیا جاتا ہے۔ رکنی4–_اور خاندان رکنی3–بالترتیب  انہیں کی حد کے تعین کے لئے
، ایسی ( ہے%75رعایت ) ¾برائے پری پرائمری طلباء مالیاتی معاونت کے لئے معاونت کا درجہ  #

کے درمیان ہے؛ اور معاونت کا درجہ  50,919$اور  AFI،$41,569کی خاندانوں صورت میں کہ اگر 
 کے درمیان ہے۔  80,378$اور  AFI $50,920ہے اگر    (%50)نصف رعایت

 سبسڈی کا اجراء    
  کے لئے، پرائمری اور ثانوی طلباء کے لئے مالی معاونتSFO  اہل درخواست دہندگان کے لئے خودکار

کی عبوری رقم کو عام طور پر  SIAاور  TAادائیگی کی طرف سے مالی مدد جاری کرے گا۔ )نوٹ کریں 
کو  STSاگست سے شروع ہونے والے اہل درخواست دہندگان کے لئے جاری کیا جاتا ہے جبکہ /آخر جوالئی

نئے درخواست دہندگان کو عام طور پر اکتوبر میں یا اس کے عام طور پر اکتوبر کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔ 
 (بعد سبسڈیز دی جائیں گی۔ 

  پری پرائمری طالب علموں کے لئے مالی معاونت کے لئے، فیس معافی کی منظور شدہ رقم کو فیس معافی کی
ہ کی طرف براہ ایام کار کے اندر وزارت خزان 10رقم کے ساتھ نتائج کے اعالمیہ کے اجراء کے بعد تقریباً 

بچوں  /یکھ بھال کے مراکز کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد کنڈر گارٹنبچوں کی د /راست متعلقہ کنڈر گارٹن
 کی دیکھ بھال کے مراکز کی طرف درخواست دہندگان کے لئے ادائیگی کا بندوبست کیا جائے گا۔ 

فیس کی رعایت کی ادائیگی کرے متعلقہ اسکولوں کے ذریعے کامیاب درخواست گزاروں کو  SFO)نوٹ: 
کے  2020گا اور کنڈر گارٹن طالب علموں کے لئے اسکول سے متعلقہ امداد کے لئے بھی جنہیں ستمبر 

خود کار  ع ہونے والے بیچز کی طرف سے اہل درخواست دہندگان کے بینک اکاؤنٹ میںرواختتام سے ش
 طریقے سے ادائیگی ہوگی۔(

     استفسار
  فسارات کے تکے منصوبوں اور درخواست دینے کے طریقہ کار سے متعلق اسمالیاتی معاونت

گھنٹے استفسار کی ہاٹ الئن پر کال کریں۔ اگر درخواست  24پر ہماری  2345 2802لئے، 
، تھائی لینڈ اور ٹیگالوگ( کو پالی، پنجابی، ہندی، بھاشایردو، نا گزار نسلی اقلیتی زبان )بشمول

استعمال کر کے درخواست کے معامالت کے بارے میں استفسار کرنا چاہتے ہیں تو ہاٹ الئن 
کے  "زبانیں دیگر" دبا کر  '4 'پر کال کر کے، ٹیلیفون الئن سے منسلک ہونے کے بعد براہ کرم 
کا بنیادی  SFOواست دہندگان اختیار کو منتخب کریں۔ متبادل طور پر، مزید معلومات کے لئے درخ

 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ )www.wfsfaa.gov.hk/sfo(صفحہ 
 ہ اور تشریح کی خدمات کی ضرورت جممزید برآں، اگر انگریزی اور نسلی اقلیتی زبانوں میں تر

( سے CHEERسنٹر ہم آہنگی اور افزونی )ہو تو درخواست دہندگان نسلی اقلیتی رہائشی افراد کی 
 کے ہاٹ الئن نمبرز ذیل ہیں۔  CHEERفون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

 ؛  (6822 3755)؛ نیپالی  (6877 3755)؛  ہندی  (6811 3755)بھاشا انڈونیشا  
 ؛(6833 3755)اور اردو  (6866 3755)؛  تھائی  (6855 3755)؛ ٹیگالوگ (6844 3755)پنجابی  

 کی خدمات کے بارے مین مزید تفصیل جاننے کے لئے اس کی ویب سائٹ  CHEERدرخواست دہندگان 
)http://www.hkcs.org/en/services/cheer( پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ 

  -تعلیمی سال  2020/21 معاونت کا درجہ
  ($HK)ایف آئی گروہاے 

 41,568 – 0 *(%100مکمل رعایت ) /مکمل
 #  80,378 – 41,569 (%50)رعایت  ½نصف 

 نا اہل 
 80,378  < (یں کامیاب نہیں ہوئیںدرخواست)
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(iii)   ،)عام حاالت میں )ماسوائے پری پرائمری طلباء کے لئے مالی معاونتSFO  کو  2021یکم مارچ
مالی معاونت کے منصوبوں کے لئے کسی بھی گھریلو علم  طالب"یا اس کے بعد پیش کردہ 

کو قبول نہیں کرے گا۔ انفرادی مالی امداد کے منصوبوں کے لئے درخواست دینے کی  " درخواست
 – آخری تاریخ کا اندراج درج ذیل جدول میں ہے

 اسکیممالی معاونت  درخواست دینے کی آخری تاریخ 
میں شریک  2020/21تعلیمی سال  درخواست دہندگان اپنے درخواست فارمز 

 SFO ، جو کوئی بھی پہلے ہو،تک 2021اگست  15 کالسز کی تکمیل سے قبل یا
کو جمع کرا دیں۔ بصورت دیگر فیس میں رعایت نہیں دی جائیگی چاہے وہ وسائل 

 فیس میں امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر پورا ہی کیوں نہ اتر سکتے ہوں۔
جانب سے درخواست  مؤثر ماہ وہ مہینہ ہوگا جس میں درخواست دہندہ کی رعایت کا

 /جمع کرائی گئی ہو یا وہ مہینہ جس میں درخواست دہندہ طالب علم کو کنڈر گارٹنز
  گیا ہو، یا ان میں سے جو بعد میں ہو۔  چائلڈ کیئر سینٹر میں داخل کرایا

کنڈر گارٹن اور چائلڈ 
کیئر سینٹر فیس کی 

کی  KCFR)رعایت )
 اسکیم 

 میں شریک کالسز کی تکمیل سے قبل یا 2020/21تعلیمی سال  درخواست گزار
کو  SFOاپنے درخواست فارم  تک، جو کوئی بھی پہلے ہو، 2021اگست  15

عموماً انہیں تقسیم نہیں کی جائے گی  -KGجمع کروا دیں۔ بصورت دیگر گرانٹ 
چاہے وہ وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی کیوں نہ اتر سکتے 

 ہیں۔ 

علق اسکول سے مت
اخراجات کے لئے 
گرانٹ برائے کنڈر 

گارٹن طلباء 
 (-KG)گرانٹ

 SFOاپنے درخواست فارم  قبل تک یا اس سے 2020اکتوبر  31درخواست گزار
ً معاونت اسکول ٹیکسٹ بک کو جمع کروا دیں۔ بصورت دیگر   انہیں جاری عموما

گی چاہے وہ وسائل امتحان پاس کر کے معیار اہلیت پر ہورا ہی  نہیں کی جائیں
 کیوں نہ اتر سکتے ہیں۔

ٹیکسٹ بُک اسکول 
( TA) نتمعاو

 اسکیم

اپنے  بعد یا اس کے 2020نومبر  جنہوں نے یکم دہندگاندرخواست ایسے 
معیار اہلیت پر پورا اتر جمع کرائے، وسائل امتحان پاس کر کے  درخواست فارم

کامیاب طالب علم درخواست دہندگان کو طلباء سفر سبسڈی )اگر قابل  ،ہیںسکتے 
میں درخواست اسکول اطالق ہو( کی ادائیگی درخواست کی وصولی کی تاریخ یا 

وصول کرنے والے  CSSAدہندہ طالب علم کے داخلے کی تاریخ )یا پہلے سے 
سے مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا  کے خاتمے کی تاریخ( CSSAطلباء کے لئے 

 انحصار مختلف افراد کے معامالت سے ہے۔

علم طالب 
( STSسبسڈی)سفر

 اسکیم 

یا اس کے بعد اپنے  2021یکم فرروی  ایسے درخواست دہندگان کے لیے جنہوں نے
کی جزوی ادائیگی  SIAدرخواست فارم جمع کرائے ہوں، کامیاب درخواست دہندگان کو 

 کی کا سکتی ہے، بشرطیکہ وہ وسائل امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہوں۔

سبسڈی اسکیم برائے 
انٹر نیٹ رسائی 

   (SIA)چارجز 
(iv) SFO  ایس ایم ایس یا تحریری ) اس کا  کے ہانگ کانگ موبائل فون نمبرز پردرخواست دہندہ بذریعہ

درخواستوں یسے درخواست دہندہ پر ہوتا ہے جو ہانگ کانگ کا فون نمبر دینے سے قاصر ہیں( ق ااطال
 20درخواست دہندگان اپنے جمع کرائے گئے درخواست فارم کے اندرون ۔ کی وصولی تسلیم کرے گا

کی جانب سے بذریعہ ایس ایم ایس یا تحریری، درخواست کی وصولی کا کوئی جواب  SFOم کار ایا
پر کال  (2345 2802)کی انکوائری ہاٹ الئن  SFOبراہ کرم نہ ہونے کی صورت میں موصول 

غلط یا  ں یا نہیں اورہو گئیں ہی لکو موصو SFO انکی درخواستیں  تاکہ جانچ کی جائے کہ آیا کریں
 فراہمی میں ناکامی کے باعث درخواستوں میں تاخیر سے بچا جائے۔ 

 درجہ ہےاس سے مراد ٹیسٹ اور معاونت کا 
(i) SFO     ایک خاندان کے لئے طالب علم مالیتی معاونت اور اس کی معاونتی درجہ کی اہلیت کی

 کے طریقہ کار کو بروئے کار الئے گی۔  ”AFIایڈجسٹڈ فیملی انکم“جانچ کے لیے 
 

A
F
I 

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

 

(ii)      کا شریک حیات کی ساالنہ آمدن /ساالنہ آمدن میں درخواست گزار اور اس کی خاندان کی مجموعی
 شامل ہے؛

 %30بچوں کی ساالنہ آمدنی کا  /اگر قابل اطالق ہو خاندان کے ساتھ رہائش پزیر غیر شادی شدہ بچے
 دوستوں کی طرف سے امداد و شراکت اگر قابل اطالق ہو۔ /؛ اور رشتہ داروں
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ان طلباء کے لئے جن کا متعلقہ اسکیموں  SFOکی تصدیق کے بعد  ECsواپس کردہ 
کے لئے اہل ہونے کی تصدیق ہو جائے گی، جن کے لئے انہوں نے درخواست دی ہے، 

 جاری کر دے گا۔ خود کار ادائیگی

یا اس  2020اکتوبر 
 کے بعد

بالترتیب میں پری پرائمری طلباء کے لیے مالی مدد کی درخواست کرنے والے  2020/21وہ درخواست دہندگان جن کے تعلیمی سال *
پرائمری گا۔ برائے کرم تفصیالت کے لیے پری جاری کر دے  ”نتیجہ کی اطالع ”کے ساتھ  SCاہل خاندانوں کے  SFOبچے ہیں، 

 طلباء کے لیے امداد کی  درخواستوں پر قابل اطالق ہے، سے رجوع کریں۔

(ii)  طلباء کے لئے مالی معاونت کی درخواستوں پر قابل اطالق ہےپری پرائمری 
 وقت طریقہ کار

میں پری پرائمری طالب علموں کی حیثیت سے مالی  2019/20ان درخواست دہندگان کے لئے جنہیں صرف 
میں شرکت کریں  P1تعلیمی سال میں  2020/21معاونت دی گئی ہے )اس میں وہ طالب علم شامل نہیں جو 

 گے(
سماجی "درخواست دہندگان سے درکار ہے کہ وہ مہیا کردہ لفافہ استعمال کرتے ہوئے 

فارم )اگر قابل اطالق ہو( اور متعلقہ معاونتی دستاویزات کی نقول کے ساتھ  "ضروریات
 کو مکمل کردہ فارم جمع کرائیں۔ SFOڈاک کے ذریعے 

میں  2020جون  
یا اس کے اختتام 

 سے قبل

تک یا قبل درخواستیں جمع کرانے والے درخواست دہندگان نے تمام  2020جون  30اگر
طالب  SFOمعاونتی دستاویزات کے ہمراہ تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں تو 

سے شروع اہل  2020( کے ساتھ اگست SCعلم کی بنیاد پر اسکول سرٹیفکیٹ )
 جاری کر دے گا۔ "نتیجہ کا اعالمیہ"درخواست دہندگان کے لئے 

جنہیں تعلیمی سال  کا اطالق صرف طالب علم درخواست گزاروں پر ہوتا ہے SCsمتعلقہ 
، جن کی جماعت اور کے دوران کسی دیگر اسکول میں منتقل کیا جارہا ہے 2020/21

جو پہلی بار پری پرائمری طلباء کے لئے یا سیشن پہلے سے طباعت شدہ سے مختلف ہیں 
اگست  31میں درخواست دہندگان  ۔ ایسی صورتہیںمالی معاونت کی درخواست دے رہے 

برائے شریک اسکول کو تککی تاریخ اجراء کے اندرون دو ہفتے SCیا  2020
 جمع کرائے گا )جو بھی بعد میں ہے( SC پروسیسنگ کے لئے  2020/21

یا اس  2020اگست 
 کے بعد

میں پری پرائمری طلباء کی حیثیت سے مالی معاونت نہیں  2019/20ان درخواست دہندگان کے لیے جنہیں  
 دی گئی ہے

SFO  اسکولوں کے ذریعےSC  طالب علم مالی "کے ساتھ درخواست دہندگان کے لئے
اگست  1تقسیم کرے گا اور  "معاونت کے منصوبوں کے لئے گھریلو درخواست فارم

سے شروع ہونے والی درخواستیں وصول کرے گا۔ درخواست دہندگان جتنا جلد  2020
کو براہ راست بزریعہ پُر شدہ درخواست فارم واپس کریں اور  SFOممکن ہو سکے 

میں  2020/21کو تعلیمی سال  SCسے قبل  2020اگست 31پروسیسنگ کے لئے 
 حاضر ہونے والے اسکولوں میں جمع کروانا الزمی ہوگا۔ 

یا  2020ئی جوال
 اس کے بعد

 نوٹس 
(i)    ( حالیہ جامع سوشل سیکورٹی معاونت کی وصولیCSSA کے حامل خاندان کے بچوں کا پرائمری اور )

ثانوی اسکولوں یا کنڈرگارٹن اور دیگر جماعتوں کے درجات میں زیر تعلیم ہونے کی صورت میں انہیں برائے 
اسکول فیس، امتحانی فیس، نصابی ُکتب اور اسٹیشنری، نقل و حمل کے کرایوں، گھر  2020/21تعلیمی سال 

میں میں انٹر نیٹ تک رسائی کے چارجز وغیرہ کے لیے اسکول سے متعلق اعانت کے لئے براہ راست 
SWD  انہیں کو درخواست دینی ہے۔SFO کو درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہیں۔ 

(ii) 2020/21  جنہیں طباعت شدہ فارم کے لیے ایسے درخواست دہندگان،  تعلیمی سال سے شروع ہو رہے
 (SFO 7B(E))جاری کر دئے گئے ہیں اور انہوں نے سابقہ تعلیمی سال میں الیکٹرانک درخواست فارم 

الیکٹرانک فارم  طباعت شدہ فارم جمع کرانے کے عالوہ پہلے سے پُر شدہ  ،آن الئن جمع کرا دئے ہیں
(SFO 107B(E))  یعنی کہ طباعت شدہ فارم کا الیکٹرانک ورژن ( ڈاؤن لوڈ اور جمع کرا سکتے ہیں۔(

اپنی آن الئن درخواستیں جمع کرانے کے لئے الیکٹرانک درخواست اس کے عالوہ کوئی درخواست دہندہ 
ویب سائٹ  SFO’sتفصیالت ا ہے۔ کا استعمال بھی کر سکت SFO 7B(E))فارم )

)https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm(  امیدواران کی جانب پر دستیاب ہیں۔
کاغذی  کو علیحدہ سے SFO سے آن الئن درخواست فارم جمع کرائے جانے کی صورت میں انہیں

 درخواست فارم جمع کرانے کی ضرورت ہے۔ 
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(iii)   یر شادی شدہ کی شریک حیات، غ /سے عام طور پر درخواست گزار، اس کاایک خاندان کے ارکان
 خاندان کے ساتھ رہائش پذیر بچے اور درخواست گزار کی جانب  سے کی جاتی ہے۔ /بچے

(iv) 2  والدین کے لئے؛  ک واحدارکان کے ای 3سےAFI  کو  "جمع عنصر"1فارموال کے تقسیم کار میں
 تک بڑھا دیا جائے گا۔  2

(v) 2020/21    تعلیمی سال میں معاونت کی مختلف سطحوں کے لئےAFI  اہلیت معیارات
ایک خاندان کی اوسط ماہانہ آمدن  AFIکرم نوٹ فرما لیں کہ براہ جدول میں درج ہیں۔ مندرجہ ذیل 

  نہیں ہے۔

 
کے لئے معاونت کے مکمل درجے  خاندان رکنی4–_اور خاندان رکنی3–میں  2020/21تعلیمی سال *

واحد والدین رکنی  2-ہے۔ برائے  46,297$اور  50,323$ معاونت کی حد بالترتیب  AFIکے لیے 
 AFIکے تخمینہ کے لئے  AFIاور  معاونت کے مکمل درجے رکنی واحد والدین خاندان3-اور  خاندان

 خاندان شمار کیا جاتا ہے۔ رکنی4–_اور خاندان رکنی3–بالترتیب  انہیں کی حد کے تعین کے لئے
، ایسی ( ہے%75رعایت ) ¾برائے پری پرائمری طلباء مالیاتی معاونت کے لئے معاونت کا درجہ  #

کے درمیان ہے؛ اور معاونت کا درجہ  50,919$اور  AFI،$41,569کی خاندانوں صورت میں کہ اگر 
 کے درمیان ہے۔  80,378$اور  AFI $50,920ہے اگر    (%50)نصف رعایت

 سبسڈی کا اجراء    
  کے لئے، پرائمری اور ثانوی طلباء کے لئے مالی معاونتSFO  اہل درخواست دہندگان کے لئے خودکار

کی عبوری رقم کو عام طور پر  SIAاور  TAادائیگی کی طرف سے مالی مدد جاری کرے گا۔ )نوٹ کریں 
کو  STSاگست سے شروع ہونے والے اہل درخواست دہندگان کے لئے جاری کیا جاتا ہے جبکہ /آخر جوالئی

نئے درخواست دہندگان کو عام طور پر اکتوبر میں یا اس کے عام طور پر اکتوبر کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔ 
 (بعد سبسڈیز دی جائیں گی۔ 

  پری پرائمری طالب علموں کے لئے مالی معاونت کے لئے، فیس معافی کی منظور شدہ رقم کو فیس معافی کی
ہ کی طرف براہ ایام کار کے اندر وزارت خزان 10رقم کے ساتھ نتائج کے اعالمیہ کے اجراء کے بعد تقریباً 

بچوں  /یکھ بھال کے مراکز کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد کنڈر گارٹنبچوں کی د /راست متعلقہ کنڈر گارٹن
 کی دیکھ بھال کے مراکز کی طرف درخواست دہندگان کے لئے ادائیگی کا بندوبست کیا جائے گا۔ 

فیس کی رعایت کی ادائیگی کرے متعلقہ اسکولوں کے ذریعے کامیاب درخواست گزاروں کو  SFO)نوٹ: 
کے  2020گا اور کنڈر گارٹن طالب علموں کے لئے اسکول سے متعلقہ امداد کے لئے بھی جنہیں ستمبر 

خود کار  ع ہونے والے بیچز کی طرف سے اہل درخواست دہندگان کے بینک اکاؤنٹ میںرواختتام سے ش
 طریقے سے ادائیگی ہوگی۔(

     استفسار
  فسارات کے تکے منصوبوں اور درخواست دینے کے طریقہ کار سے متعلق اسمالیاتی معاونت

گھنٹے استفسار کی ہاٹ الئن پر کال کریں۔ اگر درخواست  24پر ہماری  2345 2802لئے، 
، تھائی لینڈ اور ٹیگالوگ( کو پالی، پنجابی، ہندی، بھاشایردو، نا گزار نسلی اقلیتی زبان )بشمول

استعمال کر کے درخواست کے معامالت کے بارے میں استفسار کرنا چاہتے ہیں تو ہاٹ الئن 
کے  "زبانیں دیگر" دبا کر  '4 'پر کال کر کے، ٹیلیفون الئن سے منسلک ہونے کے بعد براہ کرم 
کا بنیادی  SFOواست دہندگان اختیار کو منتخب کریں۔ متبادل طور پر، مزید معلومات کے لئے درخ

 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ )www.wfsfaa.gov.hk/sfo(صفحہ 
 ہ اور تشریح کی خدمات کی ضرورت جممزید برآں، اگر انگریزی اور نسلی اقلیتی زبانوں میں تر

( سے CHEERسنٹر ہم آہنگی اور افزونی )ہو تو درخواست دہندگان نسلی اقلیتی رہائشی افراد کی 
 کے ہاٹ الئن نمبرز ذیل ہیں۔  CHEERفون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

 ؛  (6822 3755)؛ نیپالی  (6877 3755)؛  ہندی  (6811 3755)بھاشا انڈونیشا  
 ؛(6833 3755)اور اردو  (6866 3755)؛  تھائی  (6855 3755)؛ ٹیگالوگ (6844 3755)پنجابی  

 کی خدمات کے بارے مین مزید تفصیل جاننے کے لئے اس کی ویب سائٹ  CHEERدرخواست دہندگان 
)http://www.hkcs.org/en/services/cheer( پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ 

  -تعلیمی سال  2020/21 معاونت کا درجہ
  ($HK)ایف آئی گروہاے 

 41,568 – 0 *(%100مکمل رعایت ) /مکمل
 #  80,378 – 41,569 (%50)رعایت  ½نصف 

 نا اہل 
 80,378  < (یں کامیاب نہیں ہوئیںدرخواست)


