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ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰ ਸੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਟਸ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਕਵ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਿਬਨਕਾਰ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢੁੱ ਕਵ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਮੁਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਾਪਰਟੀ / ਪੈਸੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਿਸੱ ਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਰਡੀਨਸ, ਚੈਪਟਰ 210 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਤਮ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ।
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1.1

ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਕੋਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ “ਹੋਰ ਪਛਾਣ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ” ਦੀ ਆਈਟਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰ ਿਖਆ ਿਦਓ।

ਪਾਸਪੋਰਟ
ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਵਨ-ਵੇ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ)
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ਪਛਾਣ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ
ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ID ਦਾ
ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱ ਤਰ
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ਭਾਗ II ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

2.1 ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱ ਚੇ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ ਵਰਤੋ;
ਪਿਹਲੇ ਖਾਨ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ
ਨਾਮ ਿਲਖੋ; ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥ ਛੱ ਡੋ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ HKID ਕਾਰਡ ਨੰ. ਭਰੋ, ਿਜਵ
ਿਕ ਖਾਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਿਖਆ ਿਦਓ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਦਾਅਵਾ
ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ HKID ਕਾਰਡ ਨੰ./ਜਨਮ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ
ਸੰ ਿਖਆ ਭਰੋ, ਿਜਵ ਿਕ ਖਾਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਜਮ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨਕਾਰ/ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਕੁਆਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨਹ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਿਖਆ ਿਦਓ।

ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ 2021/22 ਸਕੂਲ ਵਰੇ (KCFRS, Grant-KG,
TA, STS, DYJFR ਅਤੇ FR(FAEAEC) ਸਮੇਤ) ਿਵੱ ਚ ਪੜਨ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤ ਿਕਰਪਾ ਆਈਟਮ 5, 8 ਅਤੇ 9 ਿਵੱ ਚ ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ(ਖਾਿਨਆਂ)
ਿਵੱ ਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਿਵਵਾਿਹਤ ਬੱ ਚਾ 2021/22 ਿਵੱ ਚ
ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਪੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ “ਸਕੀਮ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਿਦਓ” ਦੇ ਅਧੀਨ “ਲੋ ੜ ਨਹ” ਚੁਣੋ।

ਜੇ ਿਬਨ ਕਾਰ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ((1) KCFRS ਅਤੇ (2) Grant-KG ਸਮੇਤ) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਸ ਿਵੱ ਚ
“” ਲਾਓI ਯੋਗ KG ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨ ਕਾਰ ((K1-K3) ਨੂੰ KCFRS (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ Grant-KG ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱ ਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੀ ਬਾਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਵ (N1 & N2) ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ KCFRS ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਿਵੱ ਚ ਛੂੱ ਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI
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2.1.1 ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 4 ਤ ਵੱ ਧ ਕੁਆਰੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱ ਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱ ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਿਵੱ ਚ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਦੀਆਂ ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
2.1.2 CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਐਡਜਸਟਡ ਫੈਿਮਲੀ ਇਨਕਮ (AFI) ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ
ਿਗਿਣਆ ਜਾਏਗਾ।
2.1.3 ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨਕਾਰ, ਿਜਹਨਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ ਿਨਜੀ ਸੰ ਗਠਨ ਜ ਸਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਘਰ ਿਵਖੇ ਇੰਟਰਨਟ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚੇ, ਿਜਹਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੂਲ ਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨ ਨੂੰ SFO ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨ ਸੰ ਗਠਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰ ਤੂ
ਇਹਨ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹਨ, ਸਕੂਲ SWD, EDB, ਹਗਕਗ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ (Hong Kong Jockey Club), ਸਰਕਾਰੀ ਟਸਪੋਰਟ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਆਿਦ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ
ਿਵੱ ਚ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨਕਾਰ ਦੋ ਸਬਿਸਡੀ ਤ ਲਾਭ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਬਨਕਾਰ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱ ਧ ਭੁਗਤਾਨ (ਓਵਰਪੇਡ) ਕੀਤੀ
ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ (ਿਰਫੰ ਡ) ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
2.1.4 ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਕੋਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 2021/22 ਿਵੱ ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ(ਬੱ ਿਚਆਂ) ਦਾ ਕਲਾਸ ਪੱ ਧਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
( i ) ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ
(ਉਮਰ ਵਰਗ 0-2)

N 1

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

K
K
K
P
S
S
Y
O

( i i ) ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ
(ਉਮਰ ਵਰਗ 2-3)

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱ ਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ
ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ
ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਕਲਾਸ
ਪਾਈਮਰੀ 1 ਤ 6
ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਤ 3
ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਤ 3
ਿਡਪਲੋ ਮਾ Yi Jin
ਹੋਰ (ਉਦਾ. ਤੀਸਰੀ ਪੱ ਧਰ )

N 2
1
2
3
1
1
4
J
L

/
/
/

P 2
S 2
S 5

/
/
/

P 3
S 3
S 6

/

P 4

/

P 5

/

P 6

2.1.5 ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ)/ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਸਕੀਮ(ਮ), ਿਜਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਜਮ

ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਬੇਨਤੀ ਪਸਤੁਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ

ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ SFO ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਿਦਓ। ਵਾਧੂ ਸਕੀਮ(ਮ) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਨੰਬਰ/HKID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨਕਾਰ ਵੱ ਲ ਠੀਕ ਤਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਵੱ ਧ ਸਮ

ਲੱਗੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸਨ ਉਹੀ ਸਕੀਮ(ਮ) ਚੁਣੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ
2.2

ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨਟ ਪਹੁੰ ਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ (SIA)

ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ SIA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਪਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ

ਲਾਗੂ ਹੈI ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਬਿਸਡੀ ਵੰ ਡ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਿਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨਕਾਰ SIA ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ I ਇਹ ਸਬਿਸਡੀ ਿਸਰਫ ਪੀ-ਪਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੈ

2.3

ਉਹਨ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਜਨ ਨੂੰ
SIA ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ, ਿਕਪਾ
ਕਰਕੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਬੋਸ ਿਵਚ “”
ਪਾਉI

ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ

2.3.1 ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਸਹੁਿਰਆਂ ਸਮੇਤ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ CSSA ਦਾ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਨਹ ਹੈ। ਉਹਨ ਲਈ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਕਣ ਸਾਲ (1 ਅਪੈਲ 2020 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2021) ਿਵੱ ਚ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ (A)
ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ; ਜ
(B)
ਿਬਨਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ; ਜ
(C)
ਿਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਮ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਿਬਨਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ ਜ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਬਨਕਾਰ ਜ
ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱ ਲ ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੋਵੇ।
ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ: ਿਬਨਕਾਰ ਜ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2021/22 ਸਕੂਲ ਵਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ ਪਕਾਰ ਮੁਲਕਣ
ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਸੱ ਧੇ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਿਜਸ ਲਈ ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ,
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਿਦ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ SFO ਨੂੰ ਭੇਜੋ।
2.3.2 ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ 2 ਤ ਵੱ ਧ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱ ਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ
ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਜਮ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ II ਿਵੱ ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਫੌਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦਓ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ(ਮਾਿਪਆਂ) ਦੇ ਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਗਕਗ ਸਮਾਰਟ
ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇ
ਏ ਜ਼ੀ
ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਿਦਓ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ ਿਵੱ ਚ “” ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਭਾਗ ‘D’ ਛੱ ਡ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਨਹ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ‘D’ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਨਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।

ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹਗਕਗ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ
ਨਹ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਟਸ ਦੇ
ਪੈਰਾਗਾਫ 1.1 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕਾਰ
ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦਓ।

3.
3.1

ਭਾਗ III

ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗਾਫ 2.3.1
(A), (B) ਅਤੇ (C) ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹ ਅਤੇ
ਢੁੱ ਕਵ ਖਾਨ (ਖਾਿਨਆਂ) ਿਵੱ ਚ “” ਲਗਾਓ।

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ

ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ SFO ਚੁਣੋ ਗਏ ਿਬਨਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਬੰਧ
ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ I ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤ ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ

4.

ਇਹ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ।

ਭਾਗ IV

ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ

ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੁਆਰਾ ਬੱ ਚਾ
ਮੁਲਕਣ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਤ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਉਦਾਹਨਰਣ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 ਅਪੈਲ 2020 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱ ਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ (ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਿਬਨ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੱ ਸੋ। SFO ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰ ਿਖਆ
ਿਦਓ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਇਸ ਨਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 4.1
ਿਵੱ ਚ “ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾ” ਦੇ ਹੇਠ ਆਈਟਮ 11 ਦੇਖ)ੋ , ਪਿਰਵਾਰ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ
ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਵੱ ਲ ਯੋਗਦਾਨ, ਗੁਜਾਰਾ ਖਰਚ ਜ ਿਨਵੇਸ਼ ਤ ਿਵਆਜ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੱ ਸੋ।

ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ ਿਸਰਫ਼ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ। SFO ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਟਸ ਦੇ
ਪੈਰਾਗਾਫ 3 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ AFI ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱ ਧਰ ਲਈ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾ।
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4.1

ਹਗਕਗ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵ ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹੈ ,ਜੋ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ,ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਾਫ 9.2 (V) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮ
1

ਤਨਖਾਹ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਬਨਕਾਰ, ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ 1
ਅਤੇ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ (ਫੁਲ-ਟਾਈਮ), ਅੰਸ਼ਕ-ਕਾਲੀ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ) ਜ
ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਕੁਆਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ,
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱ ਲ ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਪੋਿਵਡਟ ਫੰ ਡ (MPF)/ਪੋਿਵਡਟ ਫੰ ਡ ਦੇ
ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ)

ਬਜੁਰਗ ਭੱ ਤਾ / ਬਜੁਰਗ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਭੱ ਤਾ

2

ਡਬਲ ਪੇ / ਛੁੱ ਟੀ ਤਨਖਾਹ

ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਭੱ ਤਾ

3

ਭੱ ਤਾ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰ ਮ / ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ / 3
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਜ ਿਕਰਾਇਆ / ਟਸਪੋਰਟ / ਭੋਜਨ / ਿਸ਼ਫਟ ਭੱ ਤਾ ਆਿਦ)
ਬੋਨਸ / ਕਮੀਸ਼ਨ / ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨੀ (ਿਟਪਸ)
4
ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
5

ਲੰਮੀ ਸਰਿਵਸ ਤਨਖਾਹ / ਕਟਰੈਕਟ ਗੈਚੁਇਟੀ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਰ 7
ਆਮਦਨੀ, ਿਜਵ ਫੇਰੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ / ਿਮ◌ੰਨੀ ਬੱ ਸ / ਲਾਰੀਆਂ
ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਫੀਸ ਆਿਦ।
ਗੁਜਾਰਾ ਖ਼ਰਚ
8
ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਬਰ(ਰ) ਨੂੰ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ 9
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਤ ਯੋਗਦਾਨ
(ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜ ਘਰ/ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਰਕਮ(ਮ) ਦਾ
ਯੋਗਦਾਨ / ਿਗਰਵੀਨਾਮਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ / ਿਕਰਾਇਆ / ਪਾਣੀ /
ਿਬਜਲੀ / ਗੈਸ ਜ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ)

ਿਵਰਸੇ ਤ ਪਾਪਤ ਧਨ

10

ਿਮਆਦੀ ਜਮ, ਸਟੌਕਸ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਤੇ ਬਡਸ ਆਿਦ ਤ ਿਵਆਜ

ਮੁੜ ਿਸਖਲਾਈ ਭੱ ਤਾ / ਕੰ ਮ ਇਸਿਟਵ ਟਸਪੋਰਟ ਸਬਿਸਡੀ / ਕੰ ਮਕਾਜੀ
ਪਿਰਵਾਰ ਭੱ ਤਾ

11

ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰ ਪਾਰਿਕੰ ਗ, ਵਾਹਨ ਜ ਪੋਤ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ 11
ਆਮਦਨੀ (ਹਗਕਗ, ਮੇਨਲ ਡ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ)
ਮਾਿਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ / ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
12

4
5
6
7
8
9

4.2

ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮ

12

2

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਨਿਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਜਦੂਰੀ

6

10

ਿਨਖੇੜਾ ਤਨਖਾਹ (ਸੀਵਰਸ ਪੇ)
ਕਰਜ਼ (ਲੋ ਨ)

ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਿਰਟਾਇਰਮਟ ਗੈਚੁਇਟੀ / ਪੋਿਵਡਟ ਫੰ ਡ

ਚੈਿਰਟੀ ਦਾਨ
ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ

ਬੀਮਾ / ਦੁਰਘਟਨਾ / ਸੱ ਟ ਹਰਜਾਨਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱ ਲ MPF / ਪੋਿਵਡਟ ਫੰ ਡ ਯੋਗਦਾਨ

ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ(ਰ) ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ, ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ ਨੌਕਰੀ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਬਰ ਨ ਆਮਦਨੀ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਵੱ ਚ ਨਮੂਨਾ I) ਜ ਖੁਦ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ
ਿਵੱ ਚ ਨਮੂਨਾ IV) ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤ SFO ਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਿਬਨਕਾਰ ਤ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਟੇਟਮਟ ਜ ਹਵਾਲੇ ਲਈ
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰਸਬੂਤ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ SFO ਨੂੰ

ਉਿਚਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਵਸਿਤਤ ਗਣਨਾ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ, ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ ਿਨਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਰਕ ਪੱ ਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮਬਰ(ਰ) ਦੀ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ

ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਖੁਦ ਿਲਖੀ ਸਟੇਟਮਟ) ਦੀ ਸੱ ਚਾਈ ਸਾਬਤ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਤ SFO ਨੂੰ ਿਬਨਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾੰਕਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਦੰ ਡ ਰਕਮ (ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅੰਕੜੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਨਗਣਾ ਅਤੇ

ਅੰਕੜਾ ਿਵਭਾਗ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ,ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ, SFO ਿਬਨਕਾਰ ਤ ਉਹਨ ਆਈਟਮ

ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਲੈ ਣ, ਜੋ ਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹ ਹਨ ਜ ਉਹਨ ਰਕਮ ਲਈ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦਾ
ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰੰ ਤੂ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਿਜਹਨ ਿਹਸਾਬ ਨਹ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਬੱ ਚਤ, ਕਰਜ਼ (ਲੋ ਨ)। SFO ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੱ ਚਤ ਿਰਕਾਰਡ, ਦੇਣਦਾਰ ਤ ਠੀਕ ਤਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱ ਤਰ
ਆਿਦ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਨਹ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ

5.

ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ V

ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ(ਰ) ਵੱ ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚੇ

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਿਦਓ)

5.1

ਜੇਕਰ ਿਬਨ ਕਾਰ ਨ 1 ਅਪੈਲ 2020 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ (ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨ ਮਬਰ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮ ਤ ਬੀਮਾਰ ਹਨ

ਜ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਨ) ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ V ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਬਨ ਕਾਰ
ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ SFO ਵੱ ਲ ਉਹਨ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ / ਕਲੀਿਨਕ / ਰਿਜਸਟਰਡ ਪੈਕਿਟਸ਼ਨਰਾ ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ

ਕੀਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਰਸੀਦ(ਦ) ਦੇਵੇ। (ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਬਰ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ ਅੰ ਿਤਮ ਸੀਮਾ 2021/22 ਿਵੱ ਚ ਪਤੀ ਵਰਾ
$21,670 ਹੈ)।

5
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6.

ਭਾਗ VI ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਬਕ ਖਾਤਾ

(ਖਾਤਾ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਕ ਸਟੇਟਮਟ / ਬਕ ਬੁੱ ਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ ਦੀ ਨਕਲ ਿਦਓ)
6.1 ਿਕ SFO ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ, ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ
ਸਬਿਸਡੀ, ਇੰਟਰਨਟ ਪਹੁੰ ਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ, ਿਡਪਲੋ ਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ) ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ
ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) ਲਈ ਗਟ ਿਰਲੀਜ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ
ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ SFO
ਿਬਨਕਾਰ ਵੱ ਲ ਬਕ ਕੋਡ ਅਤੇ/ ਜ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ /
ਸਬਿਸਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹਾਨੀ / ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬਕ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ ਲ ਦਾ।
6.2

ਬਕ ਖਾਤਾ ਿਸਰਫ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੈਧ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (ਇਹ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)। ਸੰ ਯੁਕਤ ਖਾਤਾ,
ਕੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ, ਕਰਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਾਤਾ, ਿਮਆਦੀ ਜਮ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤੇ ਜਦੇ।

6.3

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬਕ ਕੋਡ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਅੱ ਖਰ ਤ ਵੱ ਧ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ।

6.4

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਕ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ:

6.5

“ਬਕ ਕੋਡ” ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਲਈ, ਿਬਨਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬਕ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6.6

ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਬਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ SFO ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ।

7.

ਭਾਗ VII ਿਬਨਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ CSSA ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ
ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ। ਨਹ ਤ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਛੱ ਡ ਿਦਓ।

ਜੇ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਦ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਹਨ(ਿਜਵ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ ਿਕਸੇ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰੀ ਿਗਰਾਵਟ ਆਿਦ), ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਗ VII ਦੇ ਆਈਟਮ (3) ਿਵੱ ਚ ਸਮਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰੋI
8.

ਭਾਗ VIII ਘੋਸ਼ਣਾ

ਿਬਨਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗਾਫ ਪੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਥ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ
ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਟਸ
9.1 (i) ਪਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਪੇਪਰ–ਆਧਾਿਰਤ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਦ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਹਾਇਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ,ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਪਤਾ ਿਲਿਖਆ ਿਲਫਾਫਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 31 ,ਮਈ ,2021 ਨੂੰ ਜ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਡਾਕ ਰਾਹ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ SFO ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਲਗਾਓ। ਘੱ ਟ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ/ਅਸਫਲ ਿਡਿਲਵਰੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਪਤਾ ਿਲਖੇ ਿਲਫਾਫੇ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਆਪਣਾ
ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ii) ਪੀ-ਪਾਈਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ” 2021/22 ਸਕੂਲੀ ਵਰੇ ਿਵੱ ਚ ਅਟਡ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਜ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤ ਪਿਹਲ-ਪਿਹਲ (ਦੋਨ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ ਆਵੇ) SFO ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪਭਾਵੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਬਨਕਾਰ ਵੱ ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ, ਜ ਉਹ
ਮਹੀਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨਕਾਰ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ।
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9.2 ਲੋ ੜਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:
(i)

ਿਬਨਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ (ਆਸ਼ਿਰਤ ਮਾਪੇ(ਮਾਿਪਆਂ) ਸਮੇਤ) (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ, ਿਜਵ
ਭਾਗ II ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹੈ;

(ii) (ਿਸੰ ਗਲ-ਮਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ) ਵੱ ਖਰੇ ਰਿਹਣ / ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਜ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ
ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ। ਜੇਕਰ ਿਬਨਕਾਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਾਰਕ ਨਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ; ਜੇ ਿਬਨਕਾਰ ਮੰ ਗੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ, ਤ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ
ਅਿਭਭਾਵਕ ਨਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ;
(iii) (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ) 1 ਅਪੈਲ 2020 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱ ਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਿਚਆਂ (ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨ
ਮਬਰ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮ ਤ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਜ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਨ) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਨਕਲ;
(iv) ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਸਟੇਟਮੇਟ / ਬੈਕ ਬੁੱ ਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੇਜ਼ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਪਦਾਨ ਕਰੋ; ਅਤੇ
(v)

1ਅਪੈਲ 2020 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱ ਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ ਕਰੋ:

ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਿਵਅਕਤੀ

(1) ਇਨਲ ਡ ਰੈਵੇਿਨਊ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਿਡਮਡ ਨਟ; ਜੇਕਰ
ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੈ
(2) ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਮਹਨਤਾਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ; ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੈ
(3) ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਟੇਟਮਟ; ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੈ
(4) ਤਨਖਾਹ, ਭੱ ਤਾ ਆਿਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਕ ਟਜੈਕਸ਼ਨ ਿਰਕਾਰਡ (ਬਕ
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ)। (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੰ ਗ ਤੇ
ਂ ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਰੋ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਐਟ
ਂ ਰੀਜ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਿਦਓ,
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਐਟ
ਨਹ ਤ SFO ਉਹਨ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ); ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੈ
(5) ਮਾਲਕ ਵੱ ਲ ਪਮਾਿਣਤ ਆਮਦਨੀ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ (ਅੰ ਿਤਕਾ ਿਵੱ ਚ ਨਮੂਨਾ I ਦੇਖੋ), ਆਿਦ

ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡਾਈਵਰ ਜ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ (ਇੱਕਲੀਆਂ
ਪੋਪਰਾਈਟਰਿਸ਼ਪ
ਕਾਰੋਬਾਰ
/
ਸਝੇਦਾਰੀ
ਵਾਲਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ
/
ਿਲਿਮਟੇਡ ਕੰ ਪਨੀ ਸਮੇਤ)
ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਜ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹ
ਕਰ ਸਕਦਾ

(1) ਪਮਾਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇ ਖਾਕਾਰ ਵੱ ਲ ਪਮਾਿਣਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ; ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ
ਨਹ ਹੈ
(2) ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੱ ਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ (ਨਮੂਨਾ II ਜ III ਦੇਖੋ) ਅਤੇ
(3) ਿਨਜੀ ਮੁਲਕਣ ਨਿਟਸ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ)।

ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ

(1) ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ; ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੈ
(2) ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਕ ਟਜੈਕਸ਼ਨ ਿਰਕਾਰਡ (ਬਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ
ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ)। (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਨਾਲ
ਂ ਰੀਜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ (ਹਾਈਲਾਈਟ) ਕਰੋ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਐਟ
ਂ ਰੀਜ
ਐਟ
ਲਈ ਵੀ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਿਦਓ, ਨਹ ਤ SFO
ਉਹਨ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ)।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਕ ਪੇਸ਼ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ (ਬੇਕਡਾਊਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨ IV ਦਾ ਅਨੁ ਸਰਨ
ਕਰੋ। (SFO ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਰਾਖਵ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਿਬਨਕਾਰ, ਜੋ
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਨਹ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨੀਆ ਹਨ ਜ ਨਹ।)
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ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ / ਸੰ ਭਾਲ
10.1

10.2

ਿਬਨਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ-ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਅਤੇ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰਨI
SFO ਿਬਨਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ/ਪਾਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੇ ਵਲ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰੇਗਾI
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਤੱਥ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ / ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਅਪਰਾਿਧਕ ਮੁਕਦਮਾ ਭੀ ਚਲਾਯਾ ਜਾਵੇਗਾI.
ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ SFO ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਭੀ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ SFO ਅਤੇ EDB ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ SFO / EDB ਦੇ ਏਜੇਟਾ, ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱ ਸੀ ਜਾਵੇਗੀ:
(i)

10.3
10.4
10.5

10.6

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਨਟੀਿਫਕੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰ ਟਰ-ਚੈਿਕੰ ਗ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ - ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (Grant-KG) ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਗਟ
- ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਫੀਸ ਛੂਟ ਕੀਮ (KCFRS)
- ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ (STAS)
- ਪਰੀਿਖਆ ਫੀਸ ਛੂਟ/ਮੁਆਫੀ ਕੀਮ (EFRS)
- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (STSS)
- ਇੰਟਰਨਟ ਪਹੁੰ ਚ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਕੀਮ (SIA)
- ਿਡਪਲੋ ਮਾ Yi Jin ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (DYJFR)
- ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ (ਬਾਲਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਨਯਤ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) [FR(FAEAEC)]
- ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫ਼ਾਇਨਸ ਕੀਮ – ਪਬਿਲਕਲੀ-ਫੰ ਡੀਡ ਯੋਜਨਾਵ (TSFS)
- ਫੂਲ-ਟਾਈਮ ਟੇਿਰਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋ ਨ ਕੀਮ (NLSFT)
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਮ(FASP)
- ਪੋਸਟ-ਸੇਕੇਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋ ਨ ਕੀਮ (NLSPS)
- ਏਸੇਡੀਡ ਨਨ-ਿਮਸ-ਟੇਸਟੇਡ ਲੋ ਨ ਕੀਮ (ENLS)
- ਕੰ ਟੀਿਨਉਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰ ਡ(CEF)
ਿਬਨਕਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਲੇ ਵਲ, ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ /ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ;
(ii) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤ ਅਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੋਹਰੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ / ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ(ਭੁਗਤਾਨ) ਜ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ
ਰਕਮ / ਉਸ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਬਨਕਾਰ / ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ
ਡਾਟਾਬੇਸ;
(iii) ਉਪਰੋਕਤ (i) ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰ ਟਰ-ਚੈਿਕੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ EDB ਦੇ
ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਿਬਨਕਾਰ (ਿਜੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ SFO ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਿਕ SFO ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ/ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਵਕਿਤਗਤ ਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;
(iv) SFO ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਦੇ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਿਮਲਾਨ ਅਤੇ SWD ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ
ਨਾਲ ਸਮਬੰ ਿਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਉਪਰ (i) ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਯੋਜਨਾਵ ਦੇ ਤਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਉੰ ਟਰ-ਚੈਿਕੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਨ ਅਤੇ SFO ਅਤੇ SWD ਦੁਆਰਾ ਡਬਲ ਸਬਿਸਡੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਜੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮੁਲਕਣ ਅਵਿਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CSSA ਦੀ ਮੰ ਜੂਰੀ ਿਵਚ ਸੀ ਜ ਇਸ ਵੇਲੇ
CSSA ਦੀ ਮੰ ਜੂਰੀ ਿਵਚ ਹੈ)
(v) ਲੋ ਨ ਅਕਾਉੰ ਟ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ;
(vi) ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇ; ਅਤੇ
(vii) SFO, EDB, HKEAA, ਸਮਬੰ ਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ / ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲ / ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰਧਤ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਜਚ / ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣI
ਿਬ ਨ ਕਾ ਰ ਦਾ ਿਨ ਜੀ ਡਾ ਟਾ ਅ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਬ ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕੋ ਈ ਭੀ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ 10.2 ਪੈਰਾ ਿਵਚ ਦਸੇ ਗਏ
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਰੋ / ਿਵਭਾਗ /ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ / ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਦੱ ਸੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਜ ਿਜਥੇ ਿਬਨਕਾਰ ਨ ਅਿਜਹੇ
ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ; ਜ ਿਜਥੇ ਅਿਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹਨI
ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ SFO ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ
ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਕੂਲ / ਸੰ ਸਥਾਵ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾI ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਨਾ
ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਜਾ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI
ਿਬਨਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਪੁਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, SFO ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਹੋ ਰ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਉੰ ਟਰ ਚੈਿਕੰ ਗ ਕਰੇਗਾI ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, SFO ਸਟਾਫ ਐਪਲੀਕੇਨ ਡੇਟਾ
ਦੇ ਸਪਟੀਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ ਦੀ ਜਾੰਚ ਭੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਹ
ਿਬਨਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱ ਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ SFO ਸਟਾਫ
ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਭੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI SFO ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਉਨ  ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਮ ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜ
ਲੋ ੜਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ, (SFO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ) ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾI
ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਨਹ ਹੋਣਗੇI ਹਾਲਿਕ, ਸੈਕਨ 18 ਅਤੇ 22 ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ (ਪਾਈਵੇਸੀ) ਆਰਡੀਨਸ ਦੇ ਸ਼ੇਡੂਲ
1 ਦੇ ਿਪੰ ਸੀਪਲ 6 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ(ਹਗਕਗ ਦੇ ਿਵੇ ਪਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 486), ਇਕ ਿਬਨਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦਦਾ ਹੈI ਉਹ ਲੋ ੜਮੰ ਦ ਪਬੰਧਕੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਅਿਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਟਰੋਲਰ SFO (ਪਾਸਨ) ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI

ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ

11.1 ਘਰੇਲੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਲਈ, ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 24-ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਹੋਟਲਾਈਨ 2802
2345 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋI
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