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(iii) ( ہو اطالقاگر قابل) خاندان کے اراکین کے لئے(یکاپ یثبوت ک یزیاخراجات سے متعلق دستاو یطب یرناگز لئے کےتک  2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1 

 ؛ اور)جو دائمی طور پر بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں
(iv) 1  نظاضوں کدرج ذیل تق کرمآمدنی پر دستاویزی ثبوت۔ براہ  ُکل میں  2020مارچ  31 تا 2019اپریل  :دستاویز جمع کرائیں ر رکھتے ہوئےو مد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  س ڈیمانڈ نوٹ؛ اگر دستیاب نہیںکردہ ٹیکان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری       (1) تنخواہ دار مالزم
  ؛ اگر دستیاب نہیں یواپس یاجرت اور پنشن فارم ک یآجر ک       (2)
  نہیں  ؛ اگر دستیاب گوشوارہتنخواہ       (3)
   بشمول) ۔ کا ریکارڈ وغیرہ لین دینبینک  واال، وغیرہ کی ادائیگی دکھانے االؤنستنخواہ،       (4)

   رنگ اور تبصروں کے ساتھ  کرمبراہ ) (جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکھاتا ہے صفحہ           
 براہ نزدیک کے لئے، ان کے  بھی اندراجکسی  عالوہکو اجاگر کریں۔ آمدنی کے  اندراج             
 آپ کے خاندان کی آمدنی کے  SFO ضروری تبصرے پیش کریں، بصورت دیگر رمک             
  ؛ اگر دستیاب نہیں (حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا ہے              

 
 )کریں مالحظہ I پر نمونہ نسلکہم)، وغیرہ۔آجر کی طرف سے تصدیق کردہ آمدنی کا سرٹیفکیٹ   (5)

 چالنے واالڈرائیور یا کاروبار  آزاد پیشہ
واال  یتملکانفرادی بشمول )شخص 
کاروبار / لمیٹڈ شراکت دارانہ  /کاروبار
 )کمپنی

 دستیاب نہیں اگر ؛  شدہ منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ یقتصد یعےمصدقہ پبلک اکاؤنٹنٹ کے ذر یکا (1)
 اور (دیکھیں III یا II منسلکہ پر نمونہ)اور نقصان کا اکاؤنٹ  منافعاپنی طرف سے تیار کیا گیا  (2)
 )ہو القاگر قابل اط) نوٹذاتی تشخیص  (3)

جو  آزاد پیشہ شخصیا  مالزم دار تنخواہ
کوئی بھی آمدنی کے ثبوت پیش نہیں کر 

 سکتا ہے

 سکیںڈائون فراہم کر یکبر آمدنی کاشدہ  یارتاکہ خود ت یںکر یرویپ یک IV نمونہ  یںم منسلکہبراہ کرم 
 کا ثبوت آمدنیکہ بھی بیان کریں  یہاور  ںہو تیالتفص یک یماہانہ آمدن ال بھرکیس یآپ ک یںجس م

ان یہ فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ان درخواست دہندگ (SFO ۔جاسکتا یاک یشپ یںنہ یوںک
 )ے کا جواز فراہم نہیں کر سکتےیا نہیں، جو آمدنی کا ثبوت مہیا نہ کرن ےکردرخواست کو قبول کی 

  ی کا معاہدہ ؛ اگر دستیاب نہیں کرایہ دار (1) شخص واالکرایہ کی آمدنی 
صفحہ جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر  بشمول)کرایہ کی آمدنی کا ریکارڈ دکھانے والی بینک ٹرانزیکشن  (2)

 عالوہکو اجاگر کریں۔ آمدنی کے  تبصروں کے ساتھ اندراج رنگ اور کرمبراہ ) (کا نام دکھاتا ہے
 ضروری تبصرے پیش کریں، بصورت دیگر نزدیک براہ کرمکے لئے، ان کے  کسی بھی اندراج

SFO ۔(ندان کی آمدنی کے حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا ہےخا 
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 معاونت کی ادائیگی کے لئےدرخواست دہندہ کا بینک اکاؤنٹ VI حصہ .7
 )، بینک بک کے پہلے صفحے کی کاپی فراہم کریںگوشوارہبینک  کرمدرخواست گزار کے نام پر ہونا چاہیے اور براہ  الزما  اکاؤنٹ (

سفری سبسڈی، انٹرنیٹ تک  کے لئے معاونت، طالب علمکی نصابی کتاب میں  طلبا، اسکولکنڈرگارٹن کے سے خود کار ادائیگی کے ذریعے  SFO جیسا کہ 7.1
بالغ تعلیمی کورسز کے لئے مالیاتی  کو ہونے والے شام شدہ )نامزدکے لئے سبسڈی، ڈپلوما یی جن فیس کی ادائیگی اور فیس کی ادائیگی  کی فیسرسائی 
درست  کےکر منسلککے لئے اسکول سے متعلقہ اخراجات کے لئے گرانٹ جاری کرے گا، درخواست گزار کو متعلقہ دستاویز کی ایک نقل  (اسکیم معاونت

، کی رقم میں نقصان / کسی بھی غلطی معاونتادائیگی کی وصولی میں تاخیر /  SFO نوٹ فرمائیں کہ کرم۔ براہ ہےبینک نام اور بینک اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنا 
ی اضافی جس کا ارتکاب درخواست گزار کی جانب سے سے بینک کوڈ اور / یا اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے میں کیا جاتا ہے، کے سبب پیدا ہونیوالے کسی بھ

  ۔لے گابینک چارجز کے لئے کوئی ذمہ داری نہیں 
جوائنٹ اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ، حال ہی میں ہونا چاہئے( اس کا استعمال )۔ چاہئےدرخواست گزار کے نام پر درست اکاؤنٹ ہونا  محضینک اکاؤنٹ کو  2.7

 ۔ہیںقبول نہیں  قابل   قرض کا اکاؤنٹ، فکسڈ ڈیپازٹ اکاؤنٹ اور فارن کرنسی اکاؤنٹ

 کا نہیں ہوتا ہے۔ ائدہندسوں سے ز 15اکاؤنٹ نمبر، بشمول بینک کوڈ، عام طور پر  7.3

 :کریں کوپُر مندرجہ ذیل مثال کے حوالے سے درست بینک اکاؤنٹ کی معلومات کرمبراہ  7.4
 
 
 
 
 

 استفسارات کے لئے، درخواست گزار معاونت کے لئے متعلقہ بینک سے رجوع کر سکتا ہے۔ سے متعلقبینک کوڈ"  ' 7.5

کو جتنا جلد  SFO کرم، تو براہ پیش آتی ہےاگر درخواست گزار کو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد بینک اکاؤنٹ نمبر کو تبدیل کرنے کی ضرورت  7.6
کریں تاکہ دستاویزات کے ساتھ تبدیلی کے بارے میں تحریری طور پر مطلع  والے متعلقہممکن ہو، بینک اکاؤنٹ کے حامل اور اکاؤنٹ نمبر کو ظاہر کرنے 

 مالیاتی معاونت کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر سے بچا جا سکے۔

 معلومات سے متعلق اضافیدرخواست گزار  VII حصہ .8
 

 

 

 
 
 
 
  

 اعالمیہ VIII حصہ .9
ہیا کردہ جگہ پر دستخط کرنا اور درخواست فارم میں م ہے پڑھنا دھیان سےکو را گراف( کو پیاگر قابل اطالق ہے)درخواست گزار اور اس کا / کی شریک حیات  

 ۔ہے

 درخواست فارم اور معاون دستاویزات جمع کرانے پر نوٹ .10

10.1  (i) ہے الگوپر  وںکی درخواست معاونتباء کے لئے مالی پرائمری اور سیکنڈری طل 
مہیا کردہ پتہ  کو SFOکو "مالیاتی معاونت اسکیموں کے لئے گھرانہ درخواست فارم طلبہمتعلقہ معاونت دستاویزات کی نقل کے ساتھ مکمل " کرمبراہ 

۔ نامکمل خاطر خواہ ڈاک مالیتی ٹکٹ لگائیں کرمبراہ  .پہلےاس سے یا  2020مئی  31، بذریعہ ڈاک جمع کرائیں والے لفافوں کو استعمال کرتے ہوئے
ے قابل نہیں درخواست پر عملدرآمد کرنے ک SFO صورت میں نکل سکتا ہے، اس صورت میں مالیتی ڈاک ٹکٹ کا نتیجہ درخواست فارم نہ پہنچنے کی

 کو غلط / ناکام ترسیل سے بچنے کے لئے لفافے کی پشت پر اپنا خط و کتابت کا پتہ لکھنا چاہیے۔ دہندوںہو گا۔ درخواست 
(ii)              ہے الگوپر وں کی درخواست معاونتپری پرائمری طلباء کے لئے مالی 

 یںسال م یمیکے تعل2020/21 چاہئے ناارسال کر کو SFOکو  "مالیاتی معاونت اسکیموں کے لئے گھرانہ درخواست فارم طلبہدرخواست گزاروں کو "
وہ مہینہ ہو گا جس میں درخواست فارم  مہینہفیس معافی کا مؤثر۔ آئےپہلے  یکے بعد ، جو بھ 2021اگست  15 یامکمل ہونے سے پہلے  یمتعل یک جماعت

درخواست دہندگان کو کنڈر گارٹن/بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز  ہ، یا وہ مہینہ ہو گا جس میں طلبکرایا جائے گادرخواست دہندگان کی جانب سے جمع 
  ، ان میں سے جو بھی بعد میں ہو۔ئے گامیں داخل کیا جا

 :دستاویزات میں شامل ہیں ضروری 10.2
(i) درخواست گزار اور اس کے خاندان کے اراکین کے شناختی کارڈ کی نقل جیسا کہ حصہ II  وہ اطالقاگر قابل )والدینربشمول منحص)میں بیان کیا گیا ہے((.  
(ii) ( واحد والدین خاندانوں کے لئےصرف)  / متعلقہست دہندگان کی موت کا سرٹیفکیٹ۔ اگر درخوا شریک حیاتستاویزات کی نقل یا د سے متعلقہ طالقعلیحدگی 

  پر دستخط کریں؛ نوٹوضاحتی  اور دیںتحریری طور پر وضاحت براہ کرم تو  ،زات فراہم کرنے کے قابل نہیںدستاوی
 
 
 
 

خاندانی اراکین کے بارے میں دیگر خاص خاندانی معلومات  کرموصولی کے سلسلے میں براہ  رسید کی کی CSSA اس حصے میں
 .یا تفصیالت فراہم کریں۔ بصورت دیگر، اس حصہ کو خالی چھوڑ دیں
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آفس مالیات طلبہ  
مالی معاونت ایجنسی کیطلبہ خاندان اور  الکام کرنے وا  

و واپسی کی تکمیل فارم گھرانہ درخواست   طریقہ   نوٹ برائے  
 انتباہ

اور نوازے جانیوالے تعاون کی مناسب سطح کے لئے  معاونتمالی کو درخواست گزار کی  اعداد و شمار درخواست میں ذاتی
کوئی فائدہ حاصل کرنا جرم ہے۔  یقانون یر/ غ یدادسے جائ یدھوکہ دہاہلیت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ 

زیادہ  کے تحت  210جانے پر چوری آرڈیننس، باب  ئےاور اعتراف جرم ک جرم کا مرتکب ہوگا ،جو ایسا کرے گابھی شخص 
 سال کی قید کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ 10سے زیادہ 

 عمومی معلومات .1
  VIII تا I ہمیں بیان کردہ ہدایات کے مطابق حص س نوٹگھرانہ درخواست فارم اور ا کریں اور پُر کو یا نیلی سیاہی سے واضح طور پر فارم سیاہ کرم براہ 1.1

 مکمل کریں۔ کو
 والدین ماتحتبشمول )درخواست گزار اور خاندان کے اراکین اور  SFO] 108[" پر بیان کردہ ہدایات پر عمل کریں کی کور شیٹ دستاویزات معاونت شدہ " 1.2

دستاویزات کے یگر درخواست سے متعلق د بشمولگیا ہے  ں دعٰوی کیافارم می جن کا جمع کرائیںشناختی دستاویزات کی نقول کو  کے ((ہو القاگر قابل اط)
 ۔بھیثبوت کی نقول 

 درخواست گزار کے کوائف  I  حصہ .2
  ہے(( شدہ کے تحت تسلیم 13کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ  )جیسا ہے یسرپرست ہونا ضرور یا یندہندگان کا والد تدرخواس ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
دستاویز کی قسم" کو  استعمال کرتے ہوئے "دیگر شناختی کا مندرجہ ذیل کوڈ کرمکا حامل نہیں ہے، تو براہ اگر درخواست گزار ہانگ کانگ شناختی کارڈ  2.1

 :کریں اور شناختی دستاویز کی نقل کے ساتھ متعلقہ شناختی دستاویز نمبر مہیا کریں رپُ 
(i)    2  پاسپورٹ  0  

    
(ii)   3  کا اجازت نامہ دوبارہ داخلے  0  

    
(iii)   4  سرٹیفیکیٹ شناختی  0  

 
 

   
 

   
(iv)   5  دستاویز شناختی  0  

    
(v)   6  کا اجازت نامہ داخلے  0  

    
(vi)  7  قرار نامہا ویزہ مقاصد کیلئے شناختی  0  

    
(vii)   8  یک طرفہ اجازت نامہ  0  

    
(viii)   9  مین لینڈ شناختی دستاویزات  0  

    
(ix)   9  دستاویزات دیگر  9 
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پتہ فراہم کرے۔ بصورت  مطابقت واال کو چاہئے کہ درستدرخواست گزار 
تحریری طور پر درخواست گزار سے رابطہ  (SFO)  مالیات آفس طلبہدیگر، 

صرف درخواست جمع کرانے ل نہیں ہو گا۔ اگر درخواست گزارکرنے کے قاب
 SFO    براہ کرمکے بعد ہی رہائش گاہ کی جگہ کی تصدیق کر سکتا ہے، تو

دستیاب ہو۔  یسے ہیکریں ج ہمفراتحریری طور پر  پتہ نئے مطابقت واالکو 
تو مستقبل کی خط و کتابت  ،گزار ہانگ کانگ میں مقیم نہیں ہےاگر درخواست 
 پتہ فراہم کریں۔ مطابقت شدہ ہانگ کانگ کا کرمکے لئے براہ 

 کے دوران 31.3.2020تا   1.4.2019کرمراہ ب
اگر ازدواجی حیثیت کے حوالے سے پُر کریں۔ 

( کے Aدرخواست گزار "شادی شدہ" ہے تو، جز )
لگائیں اور   ”“ساتھ دیئے گئے خانے میں 

میں شریک حیات کے  IIدرخواست فارم کے حصہ 
 بارے میں معلومات فراہم کریں۔

استعمال  کا بڑے حروف کرمراہ ب
؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کر کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ کے  نام  خاندانی

 چھوڑیں۔ درمیان ایک خالی جگہ
 چھوڑیں۔

SFO  کو ایس ایم ایس کے ذریعے درخواستوں کی وصولی اور متعلقہ ادائیگی کی معلومات
درخواست گزار  کرمجاری کرنے میں سہولت کے لئے، براہ  رسیدکی  (ق ہواگر قابل اطال)

  کریں۔  پُرکا ہانگ کانگ کا موبائل نمبر 

درج ذیل مثال پر عمل  کرمکے دوران واحد والدین ہے، تو براہ  31.3.2020 تا 1.4.2019اگر درخواست گزار 
۔ درخواست گزار کو ناقابل اطالق حیثیت کو حذف کریںلگائیں اور  “”خانے میں  اگلےسے ( B)اور جز  کریں

۔ اگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے رپُ  کو کی معلومات شریک حیاتلیکن  ی ہوں گیدستاویزات جمع کروان معاونتی
دیگر متعلقہ ثبوت فراہم کوئی معاونتی دستاویزات پیش نہیں کی جا سکتی ہیں، تو درخواست گزار کو ٹھوس ثبوت یا 

کے  SFO     کے سلسلے میں مناسب وجوہات کے ساتھ خود وضاحتی خط فراہم کرنا چاہیے اور خط پر نےنہ کر
 وضاحت قابل قبول نہ یا یاگ یاک یںثبوت فراہم نہ یاگر کوئ ے چاہئے۔کے لئے باضابطہ طور پر دستخط کرنغور 
واحد  وک گزارمحفوظ رکھتا ہے کہ درخواست  کرنے کا حق یپر درخواست پر کارروائ یاداس بن SFOتو ،  ہوئی
 گیا ہے۔ یاک یںطرح سلوک نہحیثیت کی  یک ینوالد

خانہ میں دکھائے ہوئے  کرمراہ ب
کارڈ نمبر  HKIDنمونے کی طرح 

 کو پُر کیجئے۔

نہیں ہے، ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  گر درخواست گزارا
 تیکے مطابق دیگر شناخ 2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمتو براہ 

 دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں۔
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 خانے کا حوالہ درج ذیل ،اندی جانی چاہئے اطالعجگہ سے کمائی گئی آمدنی کی اقسام جس کی  خاندان کی طرف سے ہانگ کانگ کے اندر اور باہر دونوں  5.1
 سے رجوع کریں۔  10.2( iv )" کے پیراگراف"فارم کو کیسے مکمل کریں پر نوٹ کرمہے۔ دستاویزی ثبوتوں کی فراہمی کے لئے، براہ  میں

 
دینے کی ضرورت نہیں ہےاشیا جن کی اطالع  اشیا جن کی اطالع دینے کی ضرورت ہے  

بشمول درخواست گزار، درخواست گزار کی/کا شریک (تنخواہ  1
درخواست گزار کے غیر شادی -حیات کی تنخواہ اور طالب علم

رہ رہے  شدہ بہن بھائی جو درخواست گزار کے ساتھ کل وقتی
 مینڈیٹری پراویڈنٹ فنڈ بغیر زمتیں،ال، جز وقتی یا عارضی مہوں

(MPF) / ڈپروویڈنٹ فن جاری کردہزم کی طرف سے الم)  

سے کا بڑھاپ 1 ن ؤ ال سکا ے میں رہنے بڑھاپ / ا ن ؤ ال ا  

 / چھٹی کی تنخواہ تنخواہ دہری 2
 االؤنسمعزوری  2 

/ رہائش یا کرایہ /  گزر بسربشمول اوور ٹائم کام / ) االؤنس 3
  )وغیرہ۔ ،االؤنس منتقلی/ تعلیم / ہکھان / ٹرانسپورٹ

 تنخواہ / کانٹریکٹ گریجویٹی طویل سروس 3

 کی تنخواہعلیحدگی  4  تجاویز / کمشن / بونس 4
 قرضے 5  طالبعلمی 5

 االؤنسیکمشت ریٹائرمنٹ گریجویٹی / پروویڈنٹ  6 برطرفی کے نوٹس کے بدلے میں اجرت 6
کاروبار کے منافع اور خود روزگار کے ذرائع کی طرف سے  7

/  چالنا، ٹیکسی سے شکار کرنا ازبکمائی دیگر آمدنی، جیسا کہ 
 ،یسف یخدمات ک یجانے وال ئےک یااور مہ، الریاں / منی بسیں

  ۔یرہوغ

 وراثت 7

 خیراتی عطیات 8  نان نفقہ 8

جو درخواست گزار  کی طرف سے شراکت داری ھی فردبکسی  9
کے خاندان کے ساتھ نہ رہ رہا ہو، کی جانب سے درخواست گزار 

 / بشمول رقم یا ہاؤسنگ) (اراکین)کے خاندان کے کسی بھی رکن
ت زر کی شراکت داری / رہن کی ادائیگی کے لئے شراکت الترسی

   (داری / کرایہ / پانی / بجلی / گیس یا دیگر زندگی کے اخراجات

 سیکیورٹی معاونت جامع سوشل 9

   فکسڈ ڈیپازٹس، اسٹاک، حصص اور بانڈز، وغیرہ سے سود۔ 10
/ کام  اعانت/ کام مراعات ٹرانسپورٹ  االؤنسدوبارہ تربیت  10

  االؤنس کرنیوالے خاندان کا
 یآمدنسے  ئےکرا ےک کشتی یا ی، کارپارک ، گاڑ ین، زم یدادجائ 11

   ملک( یروناور بمین لینڈ )بشمول ہانگ کانگ ، 

 کا معاوضہزخم انشورنس / حادثہ /  11

 پروویڈنٹ فنڈ / MPF کی طرف سے شراکت کردہ مالزم 12 معاوضہ لئے ماہانہ پنشن / بیوہ اور بچوں کے 12

اگر درخواست گزار، درخواست  چاہئیے۔ ےثبوت مہیا کرن سے متعلق ، انہیں سے وابستہروزگار (اراکین)درخواست گزار کو آمدنی اور خاندان کے جو رکن  25.
یا خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم (  I جیسا کہ منسلکہ میں نمونہ)خاندان کا کوئی بھی رکن انکم سرٹیفکیٹ  سے جڑےزمت الحیات یا مگزار کی شریک 

نک کی پاس بک، تنخواہ ر سے حوالہ کے لئے بیدرخواست گزا SFO بطور آمدنی کا ثبوت، مہیا کر چکا ہے، تو بھی ہو سکتا ہے ( IV میں نمونہ نسلکہم)
، کوئی بھی آمدنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا ہے، کی وجہ سےیا دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم کرنے کا کہے۔ اگر درخواست گزار خاص وجوہات  گوشوارہ اک

ری طور پر مطلع کریں۔ درخواست گزار کو ذاتی طور پر وضاحتی تحری کرمکو براہ  SFOتو مناسب وجوہات اور آمدنی کا تفصیلی حساب فراہم کرتے ہوئے، 
کی رپورٹ کردہ آمدنی کی معلومات کی تصدیق نہیں کر سکتے  (اراکین)۔ اگر مہیا کردہ وضاحت یا دستاویزات متعلقہ خاندانی رکن ہوگاخط پر دستخط کرنا 

کرنے  ترتیبکو  SFOکے لئے  لگانےکا اندازہ  یآمدن یک اراکینکے خاندان کے  ساور ا گزار درخواست تو،(گوشوارہجیسا کہ خود سے لکھا آمدنی کا )ہیں، 
( یمعلومات پر مبن یاتیفراہم کردہ شمار یک یاتاور محکمہ شمار یمحکمہ مردم شمار یسےمحکموں ج یمارک کے اعداد و شمار )متعلقہ سرکار ینچاور ب

درخواست دہندگان سے اشیاء کے دستاویزی   SFO، ضرورت پڑنے پر، کے لئےنی کا تعین کرنے خاندان کی آمد ۔ہے یضرورت پڑسکت یاطالق کرنے کوک
خاندان کے رہن سہن کو  جو طلب کرسکتا ہےہیں یا رقوم کے لئے مزید وضاحت  میں موجود نہیں باالثبوت مہیا کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے جو مندرجہ 

درخواست  SFO ، قرضے۔پس انداز رقوم جیسا کہ نہ لکھا گیا ہولیکن درخواست میں اس کا حساب کتاب نہیں  ہو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیا گیا
، وغیرہ مہیا کرنے کی درخواست بھی کر سکتا ہے۔ المیہروض سے باضابطہ دستخط کردہ اعکا ریکارڈ، مق بینک سیونگگزار سے دستاویزی ثبوت بشمول 

نہیں کیا جاتا ہے، خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے رقم کو خاندانی آمدنی کے حصہ کے طور پر لیا جا بصورت اگر کوئی درست ثبوت فراہم 
 سکتا ہے۔

 طرف سے واقع ہونیوالے طبی اخراجات کی) اراکین (خاندان کے رکن V حصہ .6
 معاون دستاویزات کی ایک نقل فراہم کریں( براہ کرم)

 
 
 

خاندان کے اراکین کیلئے (اراکین کے لئے طبی اخراجات برداشت کیے ہیں  کے کے دوران خاندان 2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1اگر درخواست گزار نے  6.1
واست گزار میں بیان کر سکتا/سکتی ہے۔ درخ V درخواست فارم کے حصہ تفصیالتکی  حال، تو وہ صورت)جو دائمی بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں

اس  SFO تاکہ ہیںمہیا کرنی الزمی   )یں)اور رسید (س)کو ہسپتالوں / کلینک / رجسٹر شدہ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ طبی سرٹیفکیٹ
   (۔سال ہے فی  21,780$میں ہر خاندانی رکن کے لئے کٹوتی کی رقم کی زیادہ سے زیادہ حد  21/2020 (طرح کے اخراجات کی کٹوتی پر غور کر سکے۔

 
 

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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 رہائشی پتہ IIIحصہ . 4
 کرنے کا بندوبست کرسکے۔ ہدور یلومنتخب درخواست دہندگان کے لئے گھر SFOپتہ فراہم کرنا چاہئے تاکہ  یرہائش یںکو اس حصے م گزاردرخواست  4.1

حصہ مکمل کرنے  یہکو  گزارطرح ہے تو ، درخواست  یک مطابقت پتہفراہم کردہ  یںم Iدرخواست فارم کے حصہ  پتہ یاگر درخواست دہندہ کا رہائش
 ہے۔ یںضرورت نہ یک

              خاندانی آمدنیIV حصہ. 5
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

اگر درخواست گزار، اس کا / کی شریک حیات 
غیر شادی شدہ  والیاندان کے ساتھ رہنےخیا 

بے تشخیص کے عرصے کے دوران  اوالد
مندرجہ ذیل  تو براہ کرم خانوں کوتھا،  روزگار

 مثال کے مطابق مکمل کریں۔

 (C)اور (B) ،(A) 3.3.1درخواست گزار پیراگراف
کا نشان  ”“کو دھیان سے پڑھ کر مناسب خانے میں 

 لگائے۔

کو چھوڑ دیں۔ اگر ' D' حصہ تو براہ کرماگر ہاں، لگائیں۔  ”“مناسب خانے میں  براہ کرم
 3.3.1کے پیراگراف  اس نوٹکو مکمل کرنا جاری رکھیں اور ' D' حصہ کرمنہیں، تو براہ 
 کا حوالہ لیں۔

 ۔ یں( فراہم کریرعدد مقام کے بغ یہ)اعشار یآمدن ُکل کی تک 2020مارچ  31 تا 2019 یلاپر 1براہ کرم 
 SFO ۔ دیگر حقیقی اعداد و شمار فراہم کریں کرمتخمینہ کردہ رقم کو قبول نہیں کرے گا، اور اس لئے براہ

 اطالعاشیا جن کی "میں  5.1اس نوٹ کے پیراگراف (آمدنی کے ذرائع کے لئے، جیسا کہ کرایہ کی آمدنی 
اوالد کی طرف سے حصہ رسدی جو ، (حظہ کریںالمکو  11 جزدیئے جانے کی ضرورت ہے" کے تحت 

مندرجہ رقم کو  کرم ، براہمفادات  یاسے خلوت  یکار یہسرمادوست،  /رشتہ دار /خاندان کے ساتھ نہیں رہتی 
   بیان کریں۔ ذیل مثال کے مطابق

کریں اور والدین  پُر ت کوالمنحصر والدین کی ذاتی تفصی کرمبراہ 
کی معاونت کرنے کے لئے ان کی شناختی دستاویزات کی ایک 

اور دستاویزی (جیسا کہ ہانگ کانگ اسمارٹ شناختی کارڈ)نقل 
 ثبوت فراہم کریں۔

اگر منحصر والدین ہانگ کانگ شناختی کارڈ کے حامل 
کے  2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمنہیں ہیں، تو براہ 

کی قسم اور نمبر فراہم  شناختی دستاویزمطابق دیگر 
 کریں۔

 AFI میں بیان 3راہنمائی کے نوٹ کے پیراگراف  SFO کل رقم صرف حوالہ کے لئے ہے۔
مالیاتی معاونت اور اس امداد کی سطح کے لئے خاندان کی اہلیت  طلبہکے مطابق  طریقہ کار

 کا جائزہ لے گا۔
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کے درجہ میں  جماعتوںنیوالی حاضرہوکی جانب سے  (بچوں)میں اپنے بچے 2020/21کو مندرجہ ذیل کوڈ استعمال کرتے ہوئے  درخواست گزار 3.1.5
 :کرنا چاہئے پُر

کے لئے  (وں)بشمول اضافی اسکیم)ت میں ترمیم کرنا چاہتا ہے اگر درخواست گزار گھریلو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد درخواست کی تفصیال 3.1.6
 معج معقولیت کے ساتھتحریری طور پر کو درخواست کرمتو براہ ، (میں ترمیم کرنا جن کے لئے درخواست دی جا چکی ہو (وں)درخواست دینا / اسکیم

کے لئے درخواست / درخواست  (وں)کر دیں۔ اضافی اسکیمارسال کو  SFO دن کے اندر اسے 30کرائیں، اور درخواست فارم جمع کرانے کی تاریخ کے 
 کے ساتھدستخط کے  درخواست گزار  بمعہکارڈ نمبر  HKID ما  درخواست نمبر / بیان کردہ درخواست گزار کےالزمیں ترمیم  (وں)دینے کے لئے اسکیم

ئے تاخیری درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے مالیاتی امداد کے لنوٹ فرمائیں کہ  کرم ان درخواستوں پر عمل کاری کرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ براہ ہوں۔
کا انتخاب کر لیا ہے ( وں)احتیاط سے پڑتال کر لینی چاہئے کہ کیا تمام اسکیمدرخواست فارم جمع کرانے سے پہلے،  کواس سلسلے میں، درخواست گزار گا۔

 جن کے لئے وہ درخواست دینا چاہتا ہے۔

  میں اعانتانٹرنیٹ رسائی کے اخراجات  3.2
درخواست گزار جو صرف  ہے۔ الگوکے لئے درخواست دینے والے درخواست دہندگان پر  معاونتپر ح صرف پرائمری اور سیکنڈری سطگھریلو بنیاد پر اور  

 کو اس حصہ کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دینا چاہتے ہیں،درخواست  کیپری پرائمری سطح کیلئے مالیاتی معاونت 
 
 

 

 
 والدین منحصر 3.3

۔ انہیں عمومی ہیںکے وصول کنندہ نہیں  CSSA ے وقتتجو درخواست جمع کرا ،ہیںمنحصر والدین سے مراد درخواست گزار کے والدین ، بشمول ساس سسر 3.3.1
رنا پورا ات سے کسی ایک پرماہ کے لئے مندرجہ ذیل شرائط  6کم از کم  اور ہونا چاہئےروزگار  میں بے   (2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1) سالتشخیص 
 : چاہئے
(A) درخواست گزار کے خاندان کے ساتھ مقیم؛ یا 
(B)  ے احاطے میں مقیم؛ یا وال ئےکی شریک حیات کی ملکیت یا کرا /درخواست گزار یا اس کا 
(C)  یاایک بزرگوں کے لئے گھر میں مقیم اور اخراجات مکمل طور پر درخواست گزار یا اس کا / کی شریک حیات کی طرف سے ادا کیے گئے ہوں 

 مکمل طور پر درخواست گزار یا اس کا / کی شریک حیات کی طرف سے معاونت کی گئی ہو۔
اور معاونت چاہئے  نیرکھی والدین کی معاونت کرنا جارتعلیمی سال میں اپنے  2020/21: درخواست گزار یا اس کا / اس کی شریک حیات کو متوجہ ہوں

وہ، جیسا کہ خاندان کے اراکین کی تعداد براہ راست امداد کی سطح پر اثرانداز ہو سکتی ہے الاس کے عچاہئے۔  یطرح ہون یکے سال ک یصتشخ صورت یک
 یہکرا یسےثبوت )ج یزیمعاونت کے لئے دستاو یک ینوالد بشمول شدہ درخواست فارممکمل  براہ کرم، اہلیت رکھتا ہےجس کیلئے درخواست گزار کا خاندان 

 ۔یںکو ارسال کر SFO یعہ( پوسٹ کے ذریرہوغ یدرس یبزرگ افراد کے لئے گھر ک یاپتہ کا ثبوت  یکا معاہدہ ، رہائش یدار
  

درخواست  ان کے اعدادوشمار کو کے مطابق Dکے تحت سیکشن   IIدرخواست فارم کے حصہ  کرم، تو براہ زائد ہےسے  2والدین کی تعداد  منحصراگر  3.3.2
 بھی اور فارم میں مہیا کیے جانیوالے منحصر والدین کی شناختی دستاویزات کی نقول کریں منسلک کے ساتھاتھ ایک علیحدہ شیٹ گزار کے دستخط کے س

 کرائیں۔جمع 

 

 

 ( i 1  پورا دن چائلڈ کئیر سنٹر (  N 
    (0-2)عمر گروپ      
( i i ر ( ٹ سن ر  ی کئ ڈ  ل ئ چا 2  پورا دن   N 
    (2-3عمر گروپ  )     

( i i i 1    جماعتکنڈرگارٹن میں نرسری  (  K 
    

( iv) 2  کنڈر گارٹن میں لوئر کالس    K 
    

(v) 3  کنڈر گارٹن میں اپر کالس     K 
    

(vi)   1  6 تا 1پرائمری P /  2  P /  3  P /  4  P /  5  P /  6  P 
                   

(vii)   1  3 تا 1ثانوی S /  2  S /  3  S          
                   

(viii)   4  3 تا 1سینئر ثانوی S /  5  S /  6  S          
                   

(ix)  یی جن ڈپلومہ   J  Y                
                   

(x)  :ًدرجہ( سوئمی دیگر )مثال  L  O                

براہ کرم اگر درخواست گزار تعلیمی سال 
کے لیے  SIAمیں  2020/21

 ”“درخواست دینا چاہتا ہے تو خانہ میں 
 لگائیں۔
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 یالتتفص یںکے بارے م یموںاسک یک مالیاتی معاونتاور  اراکینکے  خاندان II حصہ .3

  ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ اوالد شریک حیات، طالبعلم درخواست گزار اور اہِل خانہ کے 3.1
 
 

 
 
                                                                 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
درخواست گزار کے دستخط کے ساتھ ایک علیحدہ  کرمہیں ، تو براہ  اوالدغیر شادی شدہ  ائدسے ز 4 ساتھ رہنے والے اگر درخواست گزار کے  3.1.1

فارم میں  ۔ان کی معلومات کو درج کریں کے تحتوضع  میں موجود B کے تحت سیکشن II درخواست فارم کے حصہ کو منسلک کر کےپرچہ 
 کی شناختی دستاویزات کی نقول فراہم کی جانی چاہئے۔اوالد شامل تمام غیر شادی شدہ 

طریقہ کار  متعین کردہ  کے( AFI) خاندانی آمدنی،  کرنے کی صورت میںوصول رسید   CSSA کو اوالد حیات اوردرخواست گزار کی شریک  3.1.2
 کے تحت 'خاندان' کے ارکان کے طور پر شمار نہیں کیا جائے گا۔

منتخب کرنے سے پہلے،  کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔ اسکیم (ق ہواگر قابل اطال) وںدرخواست گزار اس درخواست میں ایک سے زائد اسکیم 3.1.3
کی  درخواست گزار متعلقہ اسکیم-علمکہ طالب یقینی بنائیں کرم ، براہ تو درخواست گزار کے لئے درخواست دینا چاہتا ہے-علمدرخواست گزار طالب

 اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
رسائی کے اخراجات اور طالب علم سفری اخراجات، بشمول کسی بھی درخواست گزار جن کی نصابی کتب کے اخراجات، گھر پر انٹرنیٹ -طالبعلم 3.1.4

تناظر میں مالیاتی معاونت وصول کرنے  کے ٹرانسپورٹور جانے کے لئے مفت سرکاری یا نجی تنظیموں یا اسکولوں کی جانب سے اسکول آنے ا
، SWD  ،EDBاسکول، ان تنظیموں میں۔ ے سکتےں دد کیلئے درخواست نہیقسم کی امدایکساں کے ذریعے    SFO ،کے لئے منظوری دی گئی ہے

ہوا کہ طالب علم درخواست  یافتدر یہ یںاگر بعد م ۔یںہ یںان تک محدود نہ یکنلشامل ہیں،  ، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنیاں، وغیرہہانگ کانگ جاکی کلب
 ہو نے کا اہلرقم واپس کر یک یگیسے زائد ادائ ا  درخواست پر فور یک SFOگزارسے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ، درخواست  یسبسڈ یدہر گزار
 گا۔

 
 
 
 

میں  2020/21اگر درخواست گزار اوالد کے لیے تعلیمی سال 
اور                 KCFRS،Grant-KG،TA،STS،DYJFR)بشمول

FR(FAEAEC)  مالیاتی معاونت کے لیے درخواست دینا )
میں  کے مناسب خانوں 9اور 8،5جز  کرم تے ہیں تو براہچاہ

“” کسی میں  2020/21 اوالد۔ اگر غیر شادی شدہ لگائیں
جز  ہو تو، براہ کرمتیسرے درجے کے ادارے میں پڑھ رہا 

کو  ”ضرورت نہیں“میں ’’ اسکیموں کے لیے درخواست دیں‘‘
 ۔منتخب کریں

میں دکھائے ہوئے نمونے کرم خانہ براہ 
فارم میں دعٰوی کردہ اپنے  کی طرح،

پُر  نمبر کارڈ HKIDکا  شریک حیات
استعمال  کا بڑے حروف کرمبراہ  ۔کریں

؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ  نام  کر خاندانی

کے درمیان ایک خالی جگہ 
 ۔چھوڑیں

ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل نہیں  شریک حیاتاگر آپ کا/کی 
کے مطابق دیگر  2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمہے، تو براہ 

 .دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں یشناخت

فارم  کرم خانہ میں دکھائے ہوئے نمونے کی طرح،براہ 
-میں دعٰوی کردہ خاندان کے ساتھ رہنے والے طالب علم

کارڈ  HKID کا اوالددرخواست گزار / غیرشادہ شدہ 
اور متعلقہ  کریں پُرنمبر / پیدائش کا سرٹیفکیٹ نمبر 

 شناختی دستاویز کی ایک نقل جمع کرائیں۔

درخواست گزار -طالبعلم واالخاندان کے ساتھ رہنے راگ
ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  اوالدشدہ  یغیرشاد /

کے  2.1کے پیراگراف  ٹاس نو کرمنہیں ہے، تو براہ 
دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم  تیمطابق دیگر شناخ

 کریں۔
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 خانے کا حوالہ درج ذیل ،اندی جانی چاہئے اطالعجگہ سے کمائی گئی آمدنی کی اقسام جس کی  خاندان کی طرف سے ہانگ کانگ کے اندر اور باہر دونوں  5.1
 سے رجوع کریں۔  10.2( iv )" کے پیراگراف"فارم کو کیسے مکمل کریں پر نوٹ کرمہے۔ دستاویزی ثبوتوں کی فراہمی کے لئے، براہ  میں

 
دینے کی ضرورت نہیں ہےاشیا جن کی اطالع  اشیا جن کی اطالع دینے کی ضرورت ہے  

بشمول درخواست گزار، درخواست گزار کی/کا شریک (تنخواہ  1
درخواست گزار کے غیر شادی -حیات کی تنخواہ اور طالب علم

رہ رہے  شدہ بہن بھائی جو درخواست گزار کے ساتھ کل وقتی
 مینڈیٹری پراویڈنٹ فنڈ بغیر زمتیں،ال، جز وقتی یا عارضی مہوں

(MPF) / ڈپروویڈنٹ فن جاری کردہزم کی طرف سے الم)  

سے کا بڑھاپ 1 ن ؤ ال سکا ے میں رہنے بڑھاپ / ا ن ؤ ال ا  

 / چھٹی کی تنخواہ تنخواہ دہری 2
 االؤنسمعزوری  2 

/ رہائش یا کرایہ /  گزر بسربشمول اوور ٹائم کام / ) االؤنس 3
  )وغیرہ۔ ،االؤنس منتقلی/ تعلیم / ہکھان / ٹرانسپورٹ

 تنخواہ / کانٹریکٹ گریجویٹی طویل سروس 3

 کی تنخواہعلیحدگی  4  تجاویز / کمشن / بونس 4
 قرضے 5  طالبعلمی 5

 االؤنسیکمشت ریٹائرمنٹ گریجویٹی / پروویڈنٹ  6 برطرفی کے نوٹس کے بدلے میں اجرت 6
کاروبار کے منافع اور خود روزگار کے ذرائع کی طرف سے  7

/  چالنا، ٹیکسی سے شکار کرنا ازبکمائی دیگر آمدنی، جیسا کہ 
 ،یسف یخدمات ک یجانے وال ئےک یااور مہ، الریاں / منی بسیں

  ۔یرہوغ

 وراثت 7

 خیراتی عطیات 8  نان نفقہ 8

جو درخواست گزار  کی طرف سے شراکت داری ھی فردبکسی  9
کے خاندان کے ساتھ نہ رہ رہا ہو، کی جانب سے درخواست گزار 

 / بشمول رقم یا ہاؤسنگ) (اراکین)کے خاندان کے کسی بھی رکن
ت زر کی شراکت داری / رہن کی ادائیگی کے لئے شراکت الترسی

   (داری / کرایہ / پانی / بجلی / گیس یا دیگر زندگی کے اخراجات

 سیکیورٹی معاونت جامع سوشل 9

   فکسڈ ڈیپازٹس، اسٹاک، حصص اور بانڈز، وغیرہ سے سود۔ 10
/ کام  اعانت/ کام مراعات ٹرانسپورٹ  االؤنسدوبارہ تربیت  10

  االؤنس کرنیوالے خاندان کا
 یآمدنسے  ئےکرا ےک کشتی یا ی، کارپارک ، گاڑ ین، زم یدادجائ 11

   ملک( یروناور بمین لینڈ )بشمول ہانگ کانگ ، 

 کا معاوضہزخم انشورنس / حادثہ /  11

 پروویڈنٹ فنڈ / MPF کی طرف سے شراکت کردہ مالزم 12 معاوضہ لئے ماہانہ پنشن / بیوہ اور بچوں کے 12

اگر درخواست گزار، درخواست  چاہئیے۔ ےثبوت مہیا کرن سے متعلق ، انہیں سے وابستہروزگار (اراکین)درخواست گزار کو آمدنی اور خاندان کے جو رکن  25.
یا خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم (  I جیسا کہ منسلکہ میں نمونہ)خاندان کا کوئی بھی رکن انکم سرٹیفکیٹ  سے جڑےزمت الحیات یا مگزار کی شریک 

نک کی پاس بک، تنخواہ ر سے حوالہ کے لئے بیدرخواست گزا SFO بطور آمدنی کا ثبوت، مہیا کر چکا ہے، تو بھی ہو سکتا ہے ( IV میں نمونہ نسلکہم)
، کوئی بھی آمدنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا ہے، کی وجہ سےیا دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم کرنے کا کہے۔ اگر درخواست گزار خاص وجوہات  گوشوارہ اک

ری طور پر مطلع کریں۔ درخواست گزار کو ذاتی طور پر وضاحتی تحری کرمکو براہ  SFOتو مناسب وجوہات اور آمدنی کا تفصیلی حساب فراہم کرتے ہوئے، 
کی رپورٹ کردہ آمدنی کی معلومات کی تصدیق نہیں کر سکتے  (اراکین)۔ اگر مہیا کردہ وضاحت یا دستاویزات متعلقہ خاندانی رکن ہوگاخط پر دستخط کرنا 

کرنے  ترتیبکو  SFOکے لئے  لگانےکا اندازہ  یآمدن یک اراکینکے خاندان کے  ساور ا گزار درخواست تو،(گوشوارہجیسا کہ خود سے لکھا آمدنی کا )ہیں، 
( یمعلومات پر مبن یاتیفراہم کردہ شمار یک یاتاور محکمہ شمار یمحکمہ مردم شمار یسےمحکموں ج یمارک کے اعداد و شمار )متعلقہ سرکار ینچاور ب

درخواست دہندگان سے اشیاء کے دستاویزی   SFO، ضرورت پڑنے پر، کے لئےنی کا تعین کرنے خاندان کی آمد ۔ہے یضرورت پڑسکت یاطالق کرنے کوک
خاندان کے رہن سہن کو  جو طلب کرسکتا ہےہیں یا رقوم کے لئے مزید وضاحت  میں موجود نہیں باالثبوت مہیا کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے جو مندرجہ 

درخواست  SFO ، قرضے۔پس انداز رقوم جیسا کہ نہ لکھا گیا ہولیکن درخواست میں اس کا حساب کتاب نہیں  ہو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیا گیا
، وغیرہ مہیا کرنے کی درخواست بھی کر سکتا ہے۔ المیہروض سے باضابطہ دستخط کردہ اعکا ریکارڈ، مق بینک سیونگگزار سے دستاویزی ثبوت بشمول 

نہیں کیا جاتا ہے، خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے رقم کو خاندانی آمدنی کے حصہ کے طور پر لیا جا بصورت اگر کوئی درست ثبوت فراہم 
 سکتا ہے۔

 طرف سے واقع ہونیوالے طبی اخراجات کی) اراکین (خاندان کے رکن V حصہ .6
 معاون دستاویزات کی ایک نقل فراہم کریں( براہ کرم)

 
 
 

خاندان کے اراکین کیلئے (اراکین کے لئے طبی اخراجات برداشت کیے ہیں  کے کے دوران خاندان 2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1اگر درخواست گزار نے  6.1
واست گزار میں بیان کر سکتا/سکتی ہے۔ درخ V درخواست فارم کے حصہ تفصیالتکی  حال، تو وہ صورت)جو دائمی بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں

اس  SFO تاکہ ہیںمہیا کرنی الزمی   )یں)اور رسید (س)کو ہسپتالوں / کلینک / رجسٹر شدہ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ طبی سرٹیفکیٹ
   (۔سال ہے فی  21,780$میں ہر خاندانی رکن کے لئے کٹوتی کی رقم کی زیادہ سے زیادہ حد  21/2020 (طرح کے اخراجات کی کٹوتی پر غور کر سکے۔

 
 

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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 رہائشی پتہ IIIحصہ . 4
 کرنے کا بندوبست کرسکے۔ ہدور یلومنتخب درخواست دہندگان کے لئے گھر SFOپتہ فراہم کرنا چاہئے تاکہ  یرہائش یںکو اس حصے م گزاردرخواست  4.1

حصہ مکمل کرنے  یہکو  گزارطرح ہے تو ، درخواست  یک مطابقت پتہفراہم کردہ  یںم Iدرخواست فارم کے حصہ  پتہ یاگر درخواست دہندہ کا رہائش
 ہے۔ یںضرورت نہ یک

              خاندانی آمدنیIV حصہ. 5
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

اگر درخواست گزار، اس کا / کی شریک حیات 
غیر شادی شدہ  والیاندان کے ساتھ رہنےخیا 

بے تشخیص کے عرصے کے دوران  اوالد
مندرجہ ذیل  تو براہ کرم خانوں کوتھا،  روزگار

 مثال کے مطابق مکمل کریں۔

 (C)اور (B) ،(A) 3.3.1درخواست گزار پیراگراف
کا نشان  ”“کو دھیان سے پڑھ کر مناسب خانے میں 

 لگائے۔

کو چھوڑ دیں۔ اگر ' D' حصہ تو براہ کرماگر ہاں، لگائیں۔  ”“مناسب خانے میں  براہ کرم
 3.3.1کے پیراگراف  اس نوٹکو مکمل کرنا جاری رکھیں اور ' D' حصہ کرمنہیں، تو براہ 
 کا حوالہ لیں۔

 ۔ یں( فراہم کریرعدد مقام کے بغ یہ)اعشار یآمدن ُکل کی تک 2020مارچ  31 تا 2019 یلاپر 1براہ کرم 
 SFO ۔ دیگر حقیقی اعداد و شمار فراہم کریں کرمتخمینہ کردہ رقم کو قبول نہیں کرے گا، اور اس لئے براہ

 اطالعاشیا جن کی "میں  5.1اس نوٹ کے پیراگراف (آمدنی کے ذرائع کے لئے، جیسا کہ کرایہ کی آمدنی 
اوالد کی طرف سے حصہ رسدی جو ، (حظہ کریںالمکو  11 جزدیئے جانے کی ضرورت ہے" کے تحت 

مندرجہ رقم کو  کرم ، براہمفادات  یاسے خلوت  یکار یہسرمادوست،  /رشتہ دار /خاندان کے ساتھ نہیں رہتی 
   بیان کریں۔ ذیل مثال کے مطابق

کریں اور والدین  پُر ت کوالمنحصر والدین کی ذاتی تفصی کرمبراہ 
کی معاونت کرنے کے لئے ان کی شناختی دستاویزات کی ایک 

اور دستاویزی (جیسا کہ ہانگ کانگ اسمارٹ شناختی کارڈ)نقل 
 ثبوت فراہم کریں۔

اگر منحصر والدین ہانگ کانگ شناختی کارڈ کے حامل 
کے  2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمنہیں ہیں، تو براہ 

کی قسم اور نمبر فراہم  شناختی دستاویزمطابق دیگر 
 کریں۔

 AFI میں بیان 3راہنمائی کے نوٹ کے پیراگراف  SFO کل رقم صرف حوالہ کے لئے ہے۔
مالیاتی معاونت اور اس امداد کی سطح کے لئے خاندان کی اہلیت  طلبہکے مطابق  طریقہ کار

 کا جائزہ لے گا۔
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کے درجہ میں  جماعتوںنیوالی حاضرہوکی جانب سے  (بچوں)میں اپنے بچے 2020/21کو مندرجہ ذیل کوڈ استعمال کرتے ہوئے  درخواست گزار 3.1.5
 :کرنا چاہئے پُر

کے لئے  (وں)بشمول اضافی اسکیم)ت میں ترمیم کرنا چاہتا ہے اگر درخواست گزار گھریلو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد درخواست کی تفصیال 3.1.6
 معج معقولیت کے ساتھتحریری طور پر کو درخواست کرمتو براہ ، (میں ترمیم کرنا جن کے لئے درخواست دی جا چکی ہو (وں)درخواست دینا / اسکیم

کے لئے درخواست / درخواست  (وں)کر دیں۔ اضافی اسکیمارسال کو  SFO دن کے اندر اسے 30کرائیں، اور درخواست فارم جمع کرانے کی تاریخ کے 
 کے ساتھدستخط کے  درخواست گزار  بمعہکارڈ نمبر  HKID ما  درخواست نمبر / بیان کردہ درخواست گزار کےالزمیں ترمیم  (وں)دینے کے لئے اسکیم

ئے تاخیری درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے مالیاتی امداد کے لنوٹ فرمائیں کہ  کرم ان درخواستوں پر عمل کاری کرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ براہ ہوں۔
کا انتخاب کر لیا ہے ( وں)احتیاط سے پڑتال کر لینی چاہئے کہ کیا تمام اسکیمدرخواست فارم جمع کرانے سے پہلے،  کواس سلسلے میں، درخواست گزار گا۔

 جن کے لئے وہ درخواست دینا چاہتا ہے۔

  میں اعانتانٹرنیٹ رسائی کے اخراجات  3.2
درخواست گزار جو صرف  ہے۔ الگوکے لئے درخواست دینے والے درخواست دہندگان پر  معاونتپر ح صرف پرائمری اور سیکنڈری سطگھریلو بنیاد پر اور  

 کو اس حصہ کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دینا چاہتے ہیں،درخواست  کیپری پرائمری سطح کیلئے مالیاتی معاونت 
 
 

 

 
 والدین منحصر 3.3

۔ انہیں عمومی ہیںکے وصول کنندہ نہیں  CSSA ے وقتتجو درخواست جمع کرا ،ہیںمنحصر والدین سے مراد درخواست گزار کے والدین ، بشمول ساس سسر 3.3.1
رنا پورا ات سے کسی ایک پرماہ کے لئے مندرجہ ذیل شرائط  6کم از کم  اور ہونا چاہئےروزگار  میں بے   (2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1) سالتشخیص 
 : چاہئے
(A) درخواست گزار کے خاندان کے ساتھ مقیم؛ یا 
(B)  ے احاطے میں مقیم؛ یا وال ئےکی شریک حیات کی ملکیت یا کرا /درخواست گزار یا اس کا 
(C)  یاایک بزرگوں کے لئے گھر میں مقیم اور اخراجات مکمل طور پر درخواست گزار یا اس کا / کی شریک حیات کی طرف سے ادا کیے گئے ہوں 

 مکمل طور پر درخواست گزار یا اس کا / کی شریک حیات کی طرف سے معاونت کی گئی ہو۔
اور معاونت چاہئے  نیرکھی والدین کی معاونت کرنا جارتعلیمی سال میں اپنے  2020/21: درخواست گزار یا اس کا / اس کی شریک حیات کو متوجہ ہوں

وہ، جیسا کہ خاندان کے اراکین کی تعداد براہ راست امداد کی سطح پر اثرانداز ہو سکتی ہے الاس کے عچاہئے۔  یطرح ہون یکے سال ک یصتشخ صورت یک
 یہکرا یسےثبوت )ج یزیمعاونت کے لئے دستاو یک ینوالد بشمول شدہ درخواست فارممکمل  براہ کرم، اہلیت رکھتا ہےجس کیلئے درخواست گزار کا خاندان 

 ۔یںکو ارسال کر SFO یعہ( پوسٹ کے ذریرہوغ یدرس یبزرگ افراد کے لئے گھر ک یاپتہ کا ثبوت  یکا معاہدہ ، رہائش یدار
  

درخواست  ان کے اعدادوشمار کو کے مطابق Dکے تحت سیکشن   IIدرخواست فارم کے حصہ  کرم، تو براہ زائد ہےسے  2والدین کی تعداد  منحصراگر  3.3.2
 بھی اور فارم میں مہیا کیے جانیوالے منحصر والدین کی شناختی دستاویزات کی نقول کریں منسلک کے ساتھاتھ ایک علیحدہ شیٹ گزار کے دستخط کے س

 کرائیں۔جمع 

 

 

 ( i 1  پورا دن چائلڈ کئیر سنٹر (  N 
    (0-2)عمر گروپ      
( i i ر ( ٹ سن ر  ی کئ ڈ  ل ئ چا 2  پورا دن   N 
    (2-3عمر گروپ  )     

( i i i 1    جماعتکنڈرگارٹن میں نرسری  (  K 
    

( iv) 2  کنڈر گارٹن میں لوئر کالس    K 
    

(v) 3  کنڈر گارٹن میں اپر کالس     K 
    

(vi)   1  6 تا 1پرائمری P /  2  P /  3  P /  4  P /  5  P /  6  P 
                   

(vii)   1  3 تا 1ثانوی S /  2  S /  3  S          
                   

(viii)   4  3 تا 1سینئر ثانوی S /  5  S /  6  S          
                   

(ix)  یی جن ڈپلومہ   J  Y                
                   

(x)  :ًدرجہ( سوئمی دیگر )مثال  L  O                

براہ کرم اگر درخواست گزار تعلیمی سال 
کے لیے  SIAمیں  2020/21

 ”“درخواست دینا چاہتا ہے تو خانہ میں 
 لگائیں۔
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 یالتتفص یںکے بارے م یموںاسک یک مالیاتی معاونتاور  اراکینکے  خاندان II حصہ .3

  ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ اوالد شریک حیات، طالبعلم درخواست گزار اور اہِل خانہ کے 3.1
 
 

 
 
                                                                 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
درخواست گزار کے دستخط کے ساتھ ایک علیحدہ  کرمہیں ، تو براہ  اوالدغیر شادی شدہ  ائدسے ز 4 ساتھ رہنے والے اگر درخواست گزار کے  3.1.1

فارم میں  ۔ان کی معلومات کو درج کریں کے تحتوضع  میں موجود B کے تحت سیکشن II درخواست فارم کے حصہ کو منسلک کر کےپرچہ 
 کی شناختی دستاویزات کی نقول فراہم کی جانی چاہئے۔اوالد شامل تمام غیر شادی شدہ 

طریقہ کار  متعین کردہ  کے( AFI) خاندانی آمدنی،  کرنے کی صورت میںوصول رسید   CSSA کو اوالد حیات اوردرخواست گزار کی شریک  3.1.2
 کے تحت 'خاندان' کے ارکان کے طور پر شمار نہیں کیا جائے گا۔

منتخب کرنے سے پہلے،  کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔ اسکیم (ق ہواگر قابل اطال) وںدرخواست گزار اس درخواست میں ایک سے زائد اسکیم 3.1.3
کی  درخواست گزار متعلقہ اسکیم-علمکہ طالب یقینی بنائیں کرم ، براہ تو درخواست گزار کے لئے درخواست دینا چاہتا ہے-علمدرخواست گزار طالب

 اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
رسائی کے اخراجات اور طالب علم سفری اخراجات، بشمول کسی بھی درخواست گزار جن کی نصابی کتب کے اخراجات، گھر پر انٹرنیٹ -طالبعلم 3.1.4

تناظر میں مالیاتی معاونت وصول کرنے  کے ٹرانسپورٹور جانے کے لئے مفت سرکاری یا نجی تنظیموں یا اسکولوں کی جانب سے اسکول آنے ا
، SWD  ،EDBاسکول، ان تنظیموں میں۔ ے سکتےں دد کیلئے درخواست نہیقسم کی امدایکساں کے ذریعے    SFO ،کے لئے منظوری دی گئی ہے

ہوا کہ طالب علم درخواست  یافتدر یہ یںاگر بعد م ۔یںہ یںان تک محدود نہ یکنلشامل ہیں،  ، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنیاں، وغیرہہانگ کانگ جاکی کلب
 ہو نے کا اہلرقم واپس کر یک یگیسے زائد ادائ ا  درخواست پر فور یک SFOگزارسے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ، درخواست  یسبسڈ یدہر گزار
 گا۔

 
 
 
 

میں  2020/21اگر درخواست گزار اوالد کے لیے تعلیمی سال 
اور                 KCFRS،Grant-KG،TA،STS،DYJFR)بشمول

FR(FAEAEC)  مالیاتی معاونت کے لیے درخواست دینا )
میں  کے مناسب خانوں 9اور 8،5جز  کرم تے ہیں تو براہچاہ

“” کسی میں  2020/21 اوالد۔ اگر غیر شادی شدہ لگائیں
جز  ہو تو، براہ کرمتیسرے درجے کے ادارے میں پڑھ رہا 

کو  ”ضرورت نہیں“میں ’’ اسکیموں کے لیے درخواست دیں‘‘
 ۔منتخب کریں

میں دکھائے ہوئے نمونے کرم خانہ براہ 
فارم میں دعٰوی کردہ اپنے  کی طرح،

پُر  نمبر کارڈ HKIDکا  شریک حیات
استعمال  کا بڑے حروف کرمبراہ  ۔کریں

؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ  نام  کر خاندانی

کے درمیان ایک خالی جگہ 
 ۔چھوڑیں

ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل نہیں  شریک حیاتاگر آپ کا/کی 
کے مطابق دیگر  2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمہے، تو براہ 

 .دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں یشناخت

فارم  کرم خانہ میں دکھائے ہوئے نمونے کی طرح،براہ 
-میں دعٰوی کردہ خاندان کے ساتھ رہنے والے طالب علم

کارڈ  HKID کا اوالددرخواست گزار / غیرشادہ شدہ 
اور متعلقہ  کریں پُرنمبر / پیدائش کا سرٹیفکیٹ نمبر 

 شناختی دستاویز کی ایک نقل جمع کرائیں۔

درخواست گزار -طالبعلم واالخاندان کے ساتھ رہنے راگ
ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  اوالدشدہ  یغیرشاد /

کے  2.1کے پیراگراف  ٹاس نو کرمنہیں ہے، تو براہ 
دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم  تیمطابق دیگر شناخ

 کریں۔
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 خانے کا حوالہ درج ذیل ،اندی جانی چاہئے اطالعجگہ سے کمائی گئی آمدنی کی اقسام جس کی  خاندان کی طرف سے ہانگ کانگ کے اندر اور باہر دونوں  5.1
 سے رجوع کریں۔  10.2( iv )" کے پیراگراف"فارم کو کیسے مکمل کریں پر نوٹ کرمہے۔ دستاویزی ثبوتوں کی فراہمی کے لئے، براہ  میں

 
دینے کی ضرورت نہیں ہےاشیا جن کی اطالع  اشیا جن کی اطالع دینے کی ضرورت ہے  

بشمول درخواست گزار، درخواست گزار کی/کا شریک (تنخواہ  1
درخواست گزار کے غیر شادی -حیات کی تنخواہ اور طالب علم

رہ رہے  شدہ بہن بھائی جو درخواست گزار کے ساتھ کل وقتی
 مینڈیٹری پراویڈنٹ فنڈ بغیر زمتیں،ال، جز وقتی یا عارضی مہوں

(MPF) / ڈپروویڈنٹ فن جاری کردہزم کی طرف سے الم)  

سے کا بڑھاپ 1 ن ؤ ال سکا ے میں رہنے بڑھاپ / ا ن ؤ ال ا  

 / چھٹی کی تنخواہ تنخواہ دہری 2
 االؤنسمعزوری  2 

/ رہائش یا کرایہ /  گزر بسربشمول اوور ٹائم کام / ) االؤنس 3
  )وغیرہ۔ ،االؤنس منتقلی/ تعلیم / ہکھان / ٹرانسپورٹ

 تنخواہ / کانٹریکٹ گریجویٹی طویل سروس 3

 کی تنخواہعلیحدگی  4  تجاویز / کمشن / بونس 4
 قرضے 5  طالبعلمی 5

 االؤنسیکمشت ریٹائرمنٹ گریجویٹی / پروویڈنٹ  6 برطرفی کے نوٹس کے بدلے میں اجرت 6
کاروبار کے منافع اور خود روزگار کے ذرائع کی طرف سے  7

/  چالنا، ٹیکسی سے شکار کرنا ازبکمائی دیگر آمدنی، جیسا کہ 
 ،یسف یخدمات ک یجانے وال ئےک یااور مہ، الریاں / منی بسیں

  ۔یرہوغ

 وراثت 7

 خیراتی عطیات 8  نان نفقہ 8

جو درخواست گزار  کی طرف سے شراکت داری ھی فردبکسی  9
کے خاندان کے ساتھ نہ رہ رہا ہو، کی جانب سے درخواست گزار 

 / بشمول رقم یا ہاؤسنگ) (اراکین)کے خاندان کے کسی بھی رکن
ت زر کی شراکت داری / رہن کی ادائیگی کے لئے شراکت الترسی

   (داری / کرایہ / پانی / بجلی / گیس یا دیگر زندگی کے اخراجات

 سیکیورٹی معاونت جامع سوشل 9

   فکسڈ ڈیپازٹس، اسٹاک، حصص اور بانڈز، وغیرہ سے سود۔ 10
/ کام  اعانت/ کام مراعات ٹرانسپورٹ  االؤنسدوبارہ تربیت  10

  االؤنس کرنیوالے خاندان کا
 یآمدنسے  ئےکرا ےک کشتی یا ی، کارپارک ، گاڑ ین، زم یدادجائ 11

   ملک( یروناور بمین لینڈ )بشمول ہانگ کانگ ، 

 کا معاوضہزخم انشورنس / حادثہ /  11

 پروویڈنٹ فنڈ / MPF کی طرف سے شراکت کردہ مالزم 12 معاوضہ لئے ماہانہ پنشن / بیوہ اور بچوں کے 12

اگر درخواست گزار، درخواست  چاہئیے۔ ےثبوت مہیا کرن سے متعلق ، انہیں سے وابستہروزگار (اراکین)درخواست گزار کو آمدنی اور خاندان کے جو رکن  25.
یا خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم (  I جیسا کہ منسلکہ میں نمونہ)خاندان کا کوئی بھی رکن انکم سرٹیفکیٹ  سے جڑےزمت الحیات یا مگزار کی شریک 

نک کی پاس بک، تنخواہ ر سے حوالہ کے لئے بیدرخواست گزا SFO بطور آمدنی کا ثبوت، مہیا کر چکا ہے، تو بھی ہو سکتا ہے ( IV میں نمونہ نسلکہم)
، کوئی بھی آمدنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا ہے، کی وجہ سےیا دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم کرنے کا کہے۔ اگر درخواست گزار خاص وجوہات  گوشوارہ اک

ری طور پر مطلع کریں۔ درخواست گزار کو ذاتی طور پر وضاحتی تحری کرمکو براہ  SFOتو مناسب وجوہات اور آمدنی کا تفصیلی حساب فراہم کرتے ہوئے، 
کی رپورٹ کردہ آمدنی کی معلومات کی تصدیق نہیں کر سکتے  (اراکین)۔ اگر مہیا کردہ وضاحت یا دستاویزات متعلقہ خاندانی رکن ہوگاخط پر دستخط کرنا 

کرنے  ترتیبکو  SFOکے لئے  لگانےکا اندازہ  یآمدن یک اراکینکے خاندان کے  ساور ا گزار درخواست تو،(گوشوارہجیسا کہ خود سے لکھا آمدنی کا )ہیں، 
( یمعلومات پر مبن یاتیفراہم کردہ شمار یک یاتاور محکمہ شمار یمحکمہ مردم شمار یسےمحکموں ج یمارک کے اعداد و شمار )متعلقہ سرکار ینچاور ب

درخواست دہندگان سے اشیاء کے دستاویزی   SFO، ضرورت پڑنے پر، کے لئےنی کا تعین کرنے خاندان کی آمد ۔ہے یضرورت پڑسکت یاطالق کرنے کوک
خاندان کے رہن سہن کو  جو طلب کرسکتا ہےہیں یا رقوم کے لئے مزید وضاحت  میں موجود نہیں باالثبوت مہیا کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے جو مندرجہ 

درخواست  SFO ، قرضے۔پس انداز رقوم جیسا کہ نہ لکھا گیا ہولیکن درخواست میں اس کا حساب کتاب نہیں  ہو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیا گیا
، وغیرہ مہیا کرنے کی درخواست بھی کر سکتا ہے۔ المیہروض سے باضابطہ دستخط کردہ اعکا ریکارڈ، مق بینک سیونگگزار سے دستاویزی ثبوت بشمول 

نہیں کیا جاتا ہے، خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے رقم کو خاندانی آمدنی کے حصہ کے طور پر لیا جا بصورت اگر کوئی درست ثبوت فراہم 
 سکتا ہے۔

 طرف سے واقع ہونیوالے طبی اخراجات کی) اراکین (خاندان کے رکن V حصہ .6
 معاون دستاویزات کی ایک نقل فراہم کریں( براہ کرم)

 
 
 

خاندان کے اراکین کیلئے (اراکین کے لئے طبی اخراجات برداشت کیے ہیں  کے کے دوران خاندان 2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1اگر درخواست گزار نے  6.1
واست گزار میں بیان کر سکتا/سکتی ہے۔ درخ V درخواست فارم کے حصہ تفصیالتکی  حال، تو وہ صورت)جو دائمی بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں

اس  SFO تاکہ ہیںمہیا کرنی الزمی   )یں)اور رسید (س)کو ہسپتالوں / کلینک / رجسٹر شدہ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ طبی سرٹیفکیٹ
   (۔سال ہے فی  21,780$میں ہر خاندانی رکن کے لئے کٹوتی کی رقم کی زیادہ سے زیادہ حد  21/2020 (طرح کے اخراجات کی کٹوتی پر غور کر سکے۔

 
 

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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 رہائشی پتہ IIIحصہ . 4
 کرنے کا بندوبست کرسکے۔ ہدور یلومنتخب درخواست دہندگان کے لئے گھر SFOپتہ فراہم کرنا چاہئے تاکہ  یرہائش یںکو اس حصے م گزاردرخواست  4.1

حصہ مکمل کرنے  یہکو  گزارطرح ہے تو ، درخواست  یک مطابقت پتہفراہم کردہ  یںم Iدرخواست فارم کے حصہ  پتہ یاگر درخواست دہندہ کا رہائش
 ہے۔ یںضرورت نہ یک

              خاندانی آمدنیIV حصہ. 5
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

اگر درخواست گزار، اس کا / کی شریک حیات 
غیر شادی شدہ  والیاندان کے ساتھ رہنےخیا 

بے تشخیص کے عرصے کے دوران  اوالد
مندرجہ ذیل  تو براہ کرم خانوں کوتھا،  روزگار

 مثال کے مطابق مکمل کریں۔

 (C)اور (B) ،(A) 3.3.1درخواست گزار پیراگراف
کا نشان  ”“کو دھیان سے پڑھ کر مناسب خانے میں 

 لگائے۔

کو چھوڑ دیں۔ اگر ' D' حصہ تو براہ کرماگر ہاں، لگائیں۔  ”“مناسب خانے میں  براہ کرم
 3.3.1کے پیراگراف  اس نوٹکو مکمل کرنا جاری رکھیں اور ' D' حصہ کرمنہیں، تو براہ 
 کا حوالہ لیں۔

 ۔ یں( فراہم کریرعدد مقام کے بغ یہ)اعشار یآمدن ُکل کی تک 2020مارچ  31 تا 2019 یلاپر 1براہ کرم 
 SFO ۔ دیگر حقیقی اعداد و شمار فراہم کریں کرمتخمینہ کردہ رقم کو قبول نہیں کرے گا، اور اس لئے براہ

 اطالعاشیا جن کی "میں  5.1اس نوٹ کے پیراگراف (آمدنی کے ذرائع کے لئے، جیسا کہ کرایہ کی آمدنی 
اوالد کی طرف سے حصہ رسدی جو ، (حظہ کریںالمکو  11 جزدیئے جانے کی ضرورت ہے" کے تحت 

مندرجہ رقم کو  کرم ، براہمفادات  یاسے خلوت  یکار یہسرمادوست،  /رشتہ دار /خاندان کے ساتھ نہیں رہتی 
   بیان کریں۔ ذیل مثال کے مطابق

کریں اور والدین  پُر ت کوالمنحصر والدین کی ذاتی تفصی کرمبراہ 
کی معاونت کرنے کے لئے ان کی شناختی دستاویزات کی ایک 

اور دستاویزی (جیسا کہ ہانگ کانگ اسمارٹ شناختی کارڈ)نقل 
 ثبوت فراہم کریں۔

اگر منحصر والدین ہانگ کانگ شناختی کارڈ کے حامل 
کے  2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمنہیں ہیں، تو براہ 

کی قسم اور نمبر فراہم  شناختی دستاویزمطابق دیگر 
 کریں۔

 AFI میں بیان 3راہنمائی کے نوٹ کے پیراگراف  SFO کل رقم صرف حوالہ کے لئے ہے۔
مالیاتی معاونت اور اس امداد کی سطح کے لئے خاندان کی اہلیت  طلبہکے مطابق  طریقہ کار

 کا جائزہ لے گا۔
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کے درجہ میں  جماعتوںنیوالی حاضرہوکی جانب سے  (بچوں)میں اپنے بچے 2020/21کو مندرجہ ذیل کوڈ استعمال کرتے ہوئے  درخواست گزار 3.1.5
 :کرنا چاہئے پُر

کے لئے  (وں)بشمول اضافی اسکیم)ت میں ترمیم کرنا چاہتا ہے اگر درخواست گزار گھریلو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد درخواست کی تفصیال 3.1.6
 معج معقولیت کے ساتھتحریری طور پر کو درخواست کرمتو براہ ، (میں ترمیم کرنا جن کے لئے درخواست دی جا چکی ہو (وں)درخواست دینا / اسکیم

کے لئے درخواست / درخواست  (وں)کر دیں۔ اضافی اسکیمارسال کو  SFO دن کے اندر اسے 30کرائیں، اور درخواست فارم جمع کرانے کی تاریخ کے 
 کے ساتھدستخط کے  درخواست گزار  بمعہکارڈ نمبر  HKID ما  درخواست نمبر / بیان کردہ درخواست گزار کےالزمیں ترمیم  (وں)دینے کے لئے اسکیم

ئے تاخیری درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے مالیاتی امداد کے لنوٹ فرمائیں کہ  کرم ان درخواستوں پر عمل کاری کرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ براہ ہوں۔
کا انتخاب کر لیا ہے ( وں)احتیاط سے پڑتال کر لینی چاہئے کہ کیا تمام اسکیمدرخواست فارم جمع کرانے سے پہلے،  کواس سلسلے میں، درخواست گزار گا۔

 جن کے لئے وہ درخواست دینا چاہتا ہے۔

  میں اعانتانٹرنیٹ رسائی کے اخراجات  3.2
درخواست گزار جو صرف  ہے۔ الگوکے لئے درخواست دینے والے درخواست دہندگان پر  معاونتپر ح صرف پرائمری اور سیکنڈری سطگھریلو بنیاد پر اور  

 کو اس حصہ کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دینا چاہتے ہیں،درخواست  کیپری پرائمری سطح کیلئے مالیاتی معاونت 
 
 

 

 
 والدین منحصر 3.3

۔ انہیں عمومی ہیںکے وصول کنندہ نہیں  CSSA ے وقتتجو درخواست جمع کرا ،ہیںمنحصر والدین سے مراد درخواست گزار کے والدین ، بشمول ساس سسر 3.3.1
رنا پورا ات سے کسی ایک پرماہ کے لئے مندرجہ ذیل شرائط  6کم از کم  اور ہونا چاہئےروزگار  میں بے   (2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1) سالتشخیص 
 : چاہئے
(A) درخواست گزار کے خاندان کے ساتھ مقیم؛ یا 
(B)  ے احاطے میں مقیم؛ یا وال ئےکی شریک حیات کی ملکیت یا کرا /درخواست گزار یا اس کا 
(C)  یاایک بزرگوں کے لئے گھر میں مقیم اور اخراجات مکمل طور پر درخواست گزار یا اس کا / کی شریک حیات کی طرف سے ادا کیے گئے ہوں 

 مکمل طور پر درخواست گزار یا اس کا / کی شریک حیات کی طرف سے معاونت کی گئی ہو۔
اور معاونت چاہئے  نیرکھی والدین کی معاونت کرنا جارتعلیمی سال میں اپنے  2020/21: درخواست گزار یا اس کا / اس کی شریک حیات کو متوجہ ہوں

وہ، جیسا کہ خاندان کے اراکین کی تعداد براہ راست امداد کی سطح پر اثرانداز ہو سکتی ہے الاس کے عچاہئے۔  یطرح ہون یکے سال ک یصتشخ صورت یک
 یہکرا یسےثبوت )ج یزیمعاونت کے لئے دستاو یک ینوالد بشمول شدہ درخواست فارممکمل  براہ کرم، اہلیت رکھتا ہےجس کیلئے درخواست گزار کا خاندان 

 ۔یںکو ارسال کر SFO یعہ( پوسٹ کے ذریرہوغ یدرس یبزرگ افراد کے لئے گھر ک یاپتہ کا ثبوت  یکا معاہدہ ، رہائش یدار
  

درخواست  ان کے اعدادوشمار کو کے مطابق Dکے تحت سیکشن   IIدرخواست فارم کے حصہ  کرم، تو براہ زائد ہےسے  2والدین کی تعداد  منحصراگر  3.3.2
 بھی اور فارم میں مہیا کیے جانیوالے منحصر والدین کی شناختی دستاویزات کی نقول کریں منسلک کے ساتھاتھ ایک علیحدہ شیٹ گزار کے دستخط کے س

 کرائیں۔جمع 

 

 

 ( i 1  پورا دن چائلڈ کئیر سنٹر (  N 
    (0-2)عمر گروپ      
( i i ر ( ٹ سن ر  ی کئ ڈ  ل ئ چا 2  پورا دن   N 
    (2-3عمر گروپ  )     

( i i i 1    جماعتکنڈرگارٹن میں نرسری  (  K 
    

( iv) 2  کنڈر گارٹن میں لوئر کالس    K 
    

(v) 3  کنڈر گارٹن میں اپر کالس     K 
    

(vi)   1  6 تا 1پرائمری P /  2  P /  3  P /  4  P /  5  P /  6  P 
                   

(vii)   1  3 تا 1ثانوی S /  2  S /  3  S          
                   

(viii)   4  3 تا 1سینئر ثانوی S /  5  S /  6  S          
                   

(ix)  یی جن ڈپلومہ   J  Y                
                   

(x)  :ًدرجہ( سوئمی دیگر )مثال  L  O                

براہ کرم اگر درخواست گزار تعلیمی سال 
کے لیے  SIAمیں  2020/21

 ”“درخواست دینا چاہتا ہے تو خانہ میں 
 لگائیں۔
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 یالتتفص یںکے بارے م یموںاسک یک مالیاتی معاونتاور  اراکینکے  خاندان II حصہ .3

  ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ اوالد شریک حیات، طالبعلم درخواست گزار اور اہِل خانہ کے 3.1
 
 

 
 
                                                                 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
درخواست گزار کے دستخط کے ساتھ ایک علیحدہ  کرمہیں ، تو براہ  اوالدغیر شادی شدہ  ائدسے ز 4 ساتھ رہنے والے اگر درخواست گزار کے  3.1.1

فارم میں  ۔ان کی معلومات کو درج کریں کے تحتوضع  میں موجود B کے تحت سیکشن II درخواست فارم کے حصہ کو منسلک کر کےپرچہ 
 کی شناختی دستاویزات کی نقول فراہم کی جانی چاہئے۔اوالد شامل تمام غیر شادی شدہ 

طریقہ کار  متعین کردہ  کے( AFI) خاندانی آمدنی،  کرنے کی صورت میںوصول رسید   CSSA کو اوالد حیات اوردرخواست گزار کی شریک  3.1.2
 کے تحت 'خاندان' کے ارکان کے طور پر شمار نہیں کیا جائے گا۔

منتخب کرنے سے پہلے،  کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔ اسکیم (ق ہواگر قابل اطال) وںدرخواست گزار اس درخواست میں ایک سے زائد اسکیم 3.1.3
کی  درخواست گزار متعلقہ اسکیم-علمکہ طالب یقینی بنائیں کرم ، براہ تو درخواست گزار کے لئے درخواست دینا چاہتا ہے-علمدرخواست گزار طالب

 اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
رسائی کے اخراجات اور طالب علم سفری اخراجات، بشمول کسی بھی درخواست گزار جن کی نصابی کتب کے اخراجات، گھر پر انٹرنیٹ -طالبعلم 3.1.4

تناظر میں مالیاتی معاونت وصول کرنے  کے ٹرانسپورٹور جانے کے لئے مفت سرکاری یا نجی تنظیموں یا اسکولوں کی جانب سے اسکول آنے ا
، SWD  ،EDBاسکول، ان تنظیموں میں۔ ے سکتےں دد کیلئے درخواست نہیقسم کی امدایکساں کے ذریعے    SFO ،کے لئے منظوری دی گئی ہے

ہوا کہ طالب علم درخواست  یافتدر یہ یںاگر بعد م ۔یںہ یںان تک محدود نہ یکنلشامل ہیں،  ، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنیاں، وغیرہہانگ کانگ جاکی کلب
 ہو نے کا اہلرقم واپس کر یک یگیسے زائد ادائ ا  درخواست پر فور یک SFOگزارسے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ، درخواست  یسبسڈ یدہر گزار
 گا۔

 
 
 
 

میں  2020/21اگر درخواست گزار اوالد کے لیے تعلیمی سال 
اور                 KCFRS،Grant-KG،TA،STS،DYJFR)بشمول

FR(FAEAEC)  مالیاتی معاونت کے لیے درخواست دینا )
میں  کے مناسب خانوں 9اور 8،5جز  کرم تے ہیں تو براہچاہ

“” کسی میں  2020/21 اوالد۔ اگر غیر شادی شدہ لگائیں
جز  ہو تو، براہ کرمتیسرے درجے کے ادارے میں پڑھ رہا 

کو  ”ضرورت نہیں“میں ’’ اسکیموں کے لیے درخواست دیں‘‘
 ۔منتخب کریں

میں دکھائے ہوئے نمونے کرم خانہ براہ 
فارم میں دعٰوی کردہ اپنے  کی طرح،

پُر  نمبر کارڈ HKIDکا  شریک حیات
استعمال  کا بڑے حروف کرمبراہ  ۔کریں

؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ  نام  کر خاندانی

کے درمیان ایک خالی جگہ 
 ۔چھوڑیں

ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل نہیں  شریک حیاتاگر آپ کا/کی 
کے مطابق دیگر  2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمہے، تو براہ 

 .دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں یشناخت

فارم  کرم خانہ میں دکھائے ہوئے نمونے کی طرح،براہ 
-میں دعٰوی کردہ خاندان کے ساتھ رہنے والے طالب علم

کارڈ  HKID کا اوالددرخواست گزار / غیرشادہ شدہ 
اور متعلقہ  کریں پُرنمبر / پیدائش کا سرٹیفکیٹ نمبر 

 شناختی دستاویز کی ایک نقل جمع کرائیں۔

درخواست گزار -طالبعلم واالخاندان کے ساتھ رہنے راگ
ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  اوالدشدہ  یغیرشاد /

کے  2.1کے پیراگراف  ٹاس نو کرمنہیں ہے، تو براہ 
دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم  تیمطابق دیگر شناخ

 کریں۔
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 خانے کا حوالہ درج ذیل ،اندی جانی چاہئے اطالعجگہ سے کمائی گئی آمدنی کی اقسام جس کی  خاندان کی طرف سے ہانگ کانگ کے اندر اور باہر دونوں  5.1
 سے رجوع کریں۔  10.2( iv )" کے پیراگراف"فارم کو کیسے مکمل کریں پر نوٹ کرمہے۔ دستاویزی ثبوتوں کی فراہمی کے لئے، براہ  میں

 
دینے کی ضرورت نہیں ہےاشیا جن کی اطالع  اشیا جن کی اطالع دینے کی ضرورت ہے  

بشمول درخواست گزار، درخواست گزار کی/کا شریک (تنخواہ  1
درخواست گزار کے غیر شادی -حیات کی تنخواہ اور طالب علم

رہ رہے  شدہ بہن بھائی جو درخواست گزار کے ساتھ کل وقتی
 مینڈیٹری پراویڈنٹ فنڈ بغیر زمتیں،ال، جز وقتی یا عارضی مہوں

(MPF) / ڈپروویڈنٹ فن جاری کردہزم کی طرف سے الم)  

سے کا بڑھاپ 1 ن ؤ ال سکا ے میں رہنے بڑھاپ / ا ن ؤ ال ا  

 / چھٹی کی تنخواہ تنخواہ دہری 2
 االؤنسمعزوری  2 

/ رہائش یا کرایہ /  گزر بسربشمول اوور ٹائم کام / ) االؤنس 3
  )وغیرہ۔ ،االؤنس منتقلی/ تعلیم / ہکھان / ٹرانسپورٹ

 تنخواہ / کانٹریکٹ گریجویٹی طویل سروس 3

 کی تنخواہعلیحدگی  4  تجاویز / کمشن / بونس 4
 قرضے 5  طالبعلمی 5

 االؤنسیکمشت ریٹائرمنٹ گریجویٹی / پروویڈنٹ  6 برطرفی کے نوٹس کے بدلے میں اجرت 6
کاروبار کے منافع اور خود روزگار کے ذرائع کی طرف سے  7

/  چالنا، ٹیکسی سے شکار کرنا ازبکمائی دیگر آمدنی، جیسا کہ 
 ،یسف یخدمات ک یجانے وال ئےک یااور مہ، الریاں / منی بسیں

  ۔یرہوغ

 وراثت 7

 خیراتی عطیات 8  نان نفقہ 8

جو درخواست گزار  کی طرف سے شراکت داری ھی فردبکسی  9
کے خاندان کے ساتھ نہ رہ رہا ہو، کی جانب سے درخواست گزار 

 / بشمول رقم یا ہاؤسنگ) (اراکین)کے خاندان کے کسی بھی رکن
ت زر کی شراکت داری / رہن کی ادائیگی کے لئے شراکت الترسی

   (داری / کرایہ / پانی / بجلی / گیس یا دیگر زندگی کے اخراجات

 سیکیورٹی معاونت جامع سوشل 9

   فکسڈ ڈیپازٹس، اسٹاک، حصص اور بانڈز، وغیرہ سے سود۔ 10
/ کام  اعانت/ کام مراعات ٹرانسپورٹ  االؤنسدوبارہ تربیت  10

  االؤنس کرنیوالے خاندان کا
 یآمدنسے  ئےکرا ےک کشتی یا ی، کارپارک ، گاڑ ین، زم یدادجائ 11

   ملک( یروناور بمین لینڈ )بشمول ہانگ کانگ ، 

 کا معاوضہزخم انشورنس / حادثہ /  11

 پروویڈنٹ فنڈ / MPF کی طرف سے شراکت کردہ مالزم 12 معاوضہ لئے ماہانہ پنشن / بیوہ اور بچوں کے 12

اگر درخواست گزار، درخواست  چاہئیے۔ ےثبوت مہیا کرن سے متعلق ، انہیں سے وابستہروزگار (اراکین)درخواست گزار کو آمدنی اور خاندان کے جو رکن  25.
یا خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم (  I جیسا کہ منسلکہ میں نمونہ)خاندان کا کوئی بھی رکن انکم سرٹیفکیٹ  سے جڑےزمت الحیات یا مگزار کی شریک 

نک کی پاس بک، تنخواہ ر سے حوالہ کے لئے بیدرخواست گزا SFO بطور آمدنی کا ثبوت، مہیا کر چکا ہے، تو بھی ہو سکتا ہے ( IV میں نمونہ نسلکہم)
، کوئی بھی آمدنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا ہے، کی وجہ سےیا دیگر آمدنی کا ثبوت فراہم کرنے کا کہے۔ اگر درخواست گزار خاص وجوہات  گوشوارہ اک

ری طور پر مطلع کریں۔ درخواست گزار کو ذاتی طور پر وضاحتی تحری کرمکو براہ  SFOتو مناسب وجوہات اور آمدنی کا تفصیلی حساب فراہم کرتے ہوئے، 
کی رپورٹ کردہ آمدنی کی معلومات کی تصدیق نہیں کر سکتے  (اراکین)۔ اگر مہیا کردہ وضاحت یا دستاویزات متعلقہ خاندانی رکن ہوگاخط پر دستخط کرنا 

کرنے  ترتیبکو  SFOکے لئے  لگانےکا اندازہ  یآمدن یک اراکینکے خاندان کے  ساور ا گزار درخواست تو،(گوشوارہجیسا کہ خود سے لکھا آمدنی کا )ہیں، 
( یمعلومات پر مبن یاتیفراہم کردہ شمار یک یاتاور محکمہ شمار یمحکمہ مردم شمار یسےمحکموں ج یمارک کے اعداد و شمار )متعلقہ سرکار ینچاور ب

درخواست دہندگان سے اشیاء کے دستاویزی   SFO، ضرورت پڑنے پر، کے لئےنی کا تعین کرنے خاندان کی آمد ۔ہے یضرورت پڑسکت یاطالق کرنے کوک
خاندان کے رہن سہن کو  جو طلب کرسکتا ہےہیں یا رقوم کے لئے مزید وضاحت  میں موجود نہیں باالثبوت مہیا کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے جو مندرجہ 

درخواست  SFO ، قرضے۔پس انداز رقوم جیسا کہ نہ لکھا گیا ہولیکن درخواست میں اس کا حساب کتاب نہیں  ہو برقرار رکھنے کے لئے استعمال کیا گیا
، وغیرہ مہیا کرنے کی درخواست بھی کر سکتا ہے۔ المیہروض سے باضابطہ دستخط کردہ اعکا ریکارڈ، مق بینک سیونگگزار سے دستاویزی ثبوت بشمول 

نہیں کیا جاتا ہے، خاندان کے رہن سہن کو برقرار رکھنے کے لئے رقم کو خاندانی آمدنی کے حصہ کے طور پر لیا جا بصورت اگر کوئی درست ثبوت فراہم 
 سکتا ہے۔

 طرف سے واقع ہونیوالے طبی اخراجات کی) اراکین (خاندان کے رکن V حصہ .6
 معاون دستاویزات کی ایک نقل فراہم کریں( براہ کرم)

 
 
 

خاندان کے اراکین کیلئے (اراکین کے لئے طبی اخراجات برداشت کیے ہیں  کے کے دوران خاندان 2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1اگر درخواست گزار نے  6.1
واست گزار میں بیان کر سکتا/سکتی ہے۔ درخ V درخواست فارم کے حصہ تفصیالتکی  حال، تو وہ صورت)جو دائمی بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں

اس  SFO تاکہ ہیںمہیا کرنی الزمی   )یں)اور رسید (س)کو ہسپتالوں / کلینک / رجسٹر شدہ پریکٹیشنرز کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ طبی سرٹیفکیٹ
   (۔سال ہے فی  21,780$میں ہر خاندانی رکن کے لئے کٹوتی کی رقم کی زیادہ سے زیادہ حد  21/2020 (طرح کے اخراجات کی کٹوتی پر غور کر سکے۔

 
 

assistance and its assistance level according to the AFI mechanism stated in Paragraph 4 of Section A.   
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 رہائشی پتہ IIIحصہ . 4
 کرنے کا بندوبست کرسکے۔ ہدور یلومنتخب درخواست دہندگان کے لئے گھر SFOپتہ فراہم کرنا چاہئے تاکہ  یرہائش یںکو اس حصے م گزاردرخواست  4.1

حصہ مکمل کرنے  یہکو  گزارطرح ہے تو ، درخواست  یک مطابقت پتہفراہم کردہ  یںم Iدرخواست فارم کے حصہ  پتہ یاگر درخواست دہندہ کا رہائش
 ہے۔ یںضرورت نہ یک

              خاندانی آمدنیIV حصہ. 5
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

اگر درخواست گزار، اس کا / کی شریک حیات 
غیر شادی شدہ  والیاندان کے ساتھ رہنےخیا 

بے تشخیص کے عرصے کے دوران  اوالد
مندرجہ ذیل  تو براہ کرم خانوں کوتھا،  روزگار

 مثال کے مطابق مکمل کریں۔

 (C)اور (B) ،(A) 3.3.1درخواست گزار پیراگراف
کا نشان  ”“کو دھیان سے پڑھ کر مناسب خانے میں 

 لگائے۔

کو چھوڑ دیں۔ اگر ' D' حصہ تو براہ کرماگر ہاں، لگائیں۔  ”“مناسب خانے میں  براہ کرم
 3.3.1کے پیراگراف  اس نوٹکو مکمل کرنا جاری رکھیں اور ' D' حصہ کرمنہیں، تو براہ 
 کا حوالہ لیں۔

 ۔ یں( فراہم کریرعدد مقام کے بغ یہ)اعشار یآمدن ُکل کی تک 2020مارچ  31 تا 2019 یلاپر 1براہ کرم 
 SFO ۔ دیگر حقیقی اعداد و شمار فراہم کریں کرمتخمینہ کردہ رقم کو قبول نہیں کرے گا، اور اس لئے براہ

 اطالعاشیا جن کی "میں  5.1اس نوٹ کے پیراگراف (آمدنی کے ذرائع کے لئے، جیسا کہ کرایہ کی آمدنی 
اوالد کی طرف سے حصہ رسدی جو ، (حظہ کریںالمکو  11 جزدیئے جانے کی ضرورت ہے" کے تحت 

مندرجہ رقم کو  کرم ، براہمفادات  یاسے خلوت  یکار یہسرمادوست،  /رشتہ دار /خاندان کے ساتھ نہیں رہتی 
   بیان کریں۔ ذیل مثال کے مطابق

کریں اور والدین  پُر ت کوالمنحصر والدین کی ذاتی تفصی کرمبراہ 
کی معاونت کرنے کے لئے ان کی شناختی دستاویزات کی ایک 

اور دستاویزی (جیسا کہ ہانگ کانگ اسمارٹ شناختی کارڈ)نقل 
 ثبوت فراہم کریں۔

اگر منحصر والدین ہانگ کانگ شناختی کارڈ کے حامل 
کے  2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمنہیں ہیں، تو براہ 

کی قسم اور نمبر فراہم  شناختی دستاویزمطابق دیگر 
 کریں۔

 AFI میں بیان 3راہنمائی کے نوٹ کے پیراگراف  SFO کل رقم صرف حوالہ کے لئے ہے۔
مالیاتی معاونت اور اس امداد کی سطح کے لئے خاندان کی اہلیت  طلبہکے مطابق  طریقہ کار

 کا جائزہ لے گا۔
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کے درجہ میں  جماعتوںنیوالی حاضرہوکی جانب سے  (بچوں)میں اپنے بچے 2020/21کو مندرجہ ذیل کوڈ استعمال کرتے ہوئے  درخواست گزار 3.1.5
 :کرنا چاہئے پُر

کے لئے  (وں)بشمول اضافی اسکیم)ت میں ترمیم کرنا چاہتا ہے اگر درخواست گزار گھریلو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد درخواست کی تفصیال 3.1.6
 معج معقولیت کے ساتھتحریری طور پر کو درخواست کرمتو براہ ، (میں ترمیم کرنا جن کے لئے درخواست دی جا چکی ہو (وں)درخواست دینا / اسکیم

کے لئے درخواست / درخواست  (وں)کر دیں۔ اضافی اسکیمارسال کو  SFO دن کے اندر اسے 30کرائیں، اور درخواست فارم جمع کرانے کی تاریخ کے 
 کے ساتھدستخط کے  درخواست گزار  بمعہکارڈ نمبر  HKID ما  درخواست نمبر / بیان کردہ درخواست گزار کےالزمیں ترمیم  (وں)دینے کے لئے اسکیم

ئے تاخیری درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے مالیاتی امداد کے لنوٹ فرمائیں کہ  کرم ان درخواستوں پر عمل کاری کرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ براہ ہوں۔
کا انتخاب کر لیا ہے ( وں)احتیاط سے پڑتال کر لینی چاہئے کہ کیا تمام اسکیمدرخواست فارم جمع کرانے سے پہلے،  کواس سلسلے میں، درخواست گزار گا۔

 جن کے لئے وہ درخواست دینا چاہتا ہے۔

  میں اعانتانٹرنیٹ رسائی کے اخراجات  3.2
درخواست گزار جو صرف  ہے۔ الگوکے لئے درخواست دینے والے درخواست دہندگان پر  معاونتپر ح صرف پرائمری اور سیکنڈری سطگھریلو بنیاد پر اور  

 کو اس حصہ کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دینا چاہتے ہیں،درخواست  کیپری پرائمری سطح کیلئے مالیاتی معاونت 
 
 

 

 
 والدین منحصر 3.3

۔ انہیں عمومی ہیںکے وصول کنندہ نہیں  CSSA ے وقتتجو درخواست جمع کرا ،ہیںمنحصر والدین سے مراد درخواست گزار کے والدین ، بشمول ساس سسر 3.3.1
رنا پورا ات سے کسی ایک پرماہ کے لئے مندرجہ ذیل شرائط  6کم از کم  اور ہونا چاہئےروزگار  میں بے   (2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1) سالتشخیص 
 : چاہئے
(A) درخواست گزار کے خاندان کے ساتھ مقیم؛ یا 
(B)  ے احاطے میں مقیم؛ یا وال ئےکی شریک حیات کی ملکیت یا کرا /درخواست گزار یا اس کا 
(C)  یاایک بزرگوں کے لئے گھر میں مقیم اور اخراجات مکمل طور پر درخواست گزار یا اس کا / کی شریک حیات کی طرف سے ادا کیے گئے ہوں 

 مکمل طور پر درخواست گزار یا اس کا / کی شریک حیات کی طرف سے معاونت کی گئی ہو۔
اور معاونت چاہئے  نیرکھی والدین کی معاونت کرنا جارتعلیمی سال میں اپنے  2020/21: درخواست گزار یا اس کا / اس کی شریک حیات کو متوجہ ہوں

وہ، جیسا کہ خاندان کے اراکین کی تعداد براہ راست امداد کی سطح پر اثرانداز ہو سکتی ہے الاس کے عچاہئے۔  یطرح ہون یکے سال ک یصتشخ صورت یک
 یہکرا یسےثبوت )ج یزیمعاونت کے لئے دستاو یک ینوالد بشمول شدہ درخواست فارممکمل  براہ کرم، اہلیت رکھتا ہےجس کیلئے درخواست گزار کا خاندان 

 ۔یںکو ارسال کر SFO یعہ( پوسٹ کے ذریرہوغ یدرس یبزرگ افراد کے لئے گھر ک یاپتہ کا ثبوت  یکا معاہدہ ، رہائش یدار
  

درخواست  ان کے اعدادوشمار کو کے مطابق Dکے تحت سیکشن   IIدرخواست فارم کے حصہ  کرم، تو براہ زائد ہےسے  2والدین کی تعداد  منحصراگر  3.3.2
 بھی اور فارم میں مہیا کیے جانیوالے منحصر والدین کی شناختی دستاویزات کی نقول کریں منسلک کے ساتھاتھ ایک علیحدہ شیٹ گزار کے دستخط کے س

 کرائیں۔جمع 

 

 

 ( i 1  پورا دن چائلڈ کئیر سنٹر (  N 
    (0-2)عمر گروپ      
( i i ر ( ٹ سن ر  ی کئ ڈ  ل ئ چا 2  پورا دن   N 
    (2-3عمر گروپ  )     

( i i i 1    جماعتکنڈرگارٹن میں نرسری  (  K 
    

( iv) 2  کنڈر گارٹن میں لوئر کالس    K 
    

(v) 3  کنڈر گارٹن میں اپر کالس     K 
    

(vi)   1  6 تا 1پرائمری P /  2  P /  3  P /  4  P /  5  P /  6  P 
                   

(vii)   1  3 تا 1ثانوی S /  2  S /  3  S          
                   

(viii)   4  3 تا 1سینئر ثانوی S /  5  S /  6  S          
                   

(ix)  یی جن ڈپلومہ   J  Y                
                   

(x)  :ًدرجہ( سوئمی دیگر )مثال  L  O                

براہ کرم اگر درخواست گزار تعلیمی سال 
کے لیے  SIAمیں  2020/21

 ”“درخواست دینا چاہتا ہے تو خانہ میں 
 لگائیں۔
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 یالتتفص یںکے بارے م یموںاسک یک مالیاتی معاونتاور  اراکینکے  خاندان II حصہ .3

  ساتھ رہنے والے غیر شادی شدہ اوالد شریک حیات، طالبعلم درخواست گزار اور اہِل خانہ کے 3.1
 
 

 
 
                                                                 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
درخواست گزار کے دستخط کے ساتھ ایک علیحدہ  کرمہیں ، تو براہ  اوالدغیر شادی شدہ  ائدسے ز 4 ساتھ رہنے والے اگر درخواست گزار کے  3.1.1

فارم میں  ۔ان کی معلومات کو درج کریں کے تحتوضع  میں موجود B کے تحت سیکشن II درخواست فارم کے حصہ کو منسلک کر کےپرچہ 
 کی شناختی دستاویزات کی نقول فراہم کی جانی چاہئے۔اوالد شامل تمام غیر شادی شدہ 

طریقہ کار  متعین کردہ  کے( AFI) خاندانی آمدنی،  کرنے کی صورت میںوصول رسید   CSSA کو اوالد حیات اوردرخواست گزار کی شریک  3.1.2
 کے تحت 'خاندان' کے ارکان کے طور پر شمار نہیں کیا جائے گا۔

منتخب کرنے سے پہلے،  کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔ اسکیم (ق ہواگر قابل اطال) وںدرخواست گزار اس درخواست میں ایک سے زائد اسکیم 3.1.3
کی  درخواست گزار متعلقہ اسکیم-علمکہ طالب یقینی بنائیں کرم ، براہ تو درخواست گزار کے لئے درخواست دینا چاہتا ہے-علمدرخواست گزار طالب

 اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
رسائی کے اخراجات اور طالب علم سفری اخراجات، بشمول کسی بھی درخواست گزار جن کی نصابی کتب کے اخراجات، گھر پر انٹرنیٹ -طالبعلم 3.1.4

تناظر میں مالیاتی معاونت وصول کرنے  کے ٹرانسپورٹور جانے کے لئے مفت سرکاری یا نجی تنظیموں یا اسکولوں کی جانب سے اسکول آنے ا
، SWD  ،EDBاسکول، ان تنظیموں میں۔ ے سکتےں دد کیلئے درخواست نہیقسم کی امدایکساں کے ذریعے    SFO ،کے لئے منظوری دی گئی ہے

ہوا کہ طالب علم درخواست  یافتدر یہ یںاگر بعد م ۔یںہ یںان تک محدود نہ یکنلشامل ہیں،  ، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنیاں، وغیرہہانگ کانگ جاکی کلب
 ہو نے کا اہلرقم واپس کر یک یگیسے زائد ادائ ا  درخواست پر فور یک SFOگزارسے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ، درخواست  یسبسڈ یدہر گزار
 گا۔

 
 
 
 

میں  2020/21اگر درخواست گزار اوالد کے لیے تعلیمی سال 
اور                 KCFRS،Grant-KG،TA،STS،DYJFR)بشمول

FR(FAEAEC)  مالیاتی معاونت کے لیے درخواست دینا )
میں  کے مناسب خانوں 9اور 8،5جز  کرم تے ہیں تو براہچاہ

“” کسی میں  2020/21 اوالد۔ اگر غیر شادی شدہ لگائیں
جز  ہو تو، براہ کرمتیسرے درجے کے ادارے میں پڑھ رہا 

کو  ”ضرورت نہیں“میں ’’ اسکیموں کے لیے درخواست دیں‘‘
 ۔منتخب کریں

میں دکھائے ہوئے نمونے کرم خانہ براہ 
فارم میں دعٰوی کردہ اپنے  کی طرح،

پُر  نمبر کارڈ HKIDکا  شریک حیات
استعمال  کا بڑے حروف کرمبراہ  ۔کریں

؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ  نام  کر خاندانی

کے درمیان ایک خالی جگہ 
 ۔چھوڑیں

ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل نہیں  شریک حیاتاگر آپ کا/کی 
کے مطابق دیگر  2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمہے، تو براہ 

 .دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں یشناخت

فارم  کرم خانہ میں دکھائے ہوئے نمونے کی طرح،براہ 
-میں دعٰوی کردہ خاندان کے ساتھ رہنے والے طالب علم

کارڈ  HKID کا اوالددرخواست گزار / غیرشادہ شدہ 
اور متعلقہ  کریں پُرنمبر / پیدائش کا سرٹیفکیٹ نمبر 

 شناختی دستاویز کی ایک نقل جمع کرائیں۔

درخواست گزار -طالبعلم واالخاندان کے ساتھ رہنے راگ
ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  اوالدشدہ  یغیرشاد /

کے  2.1کے پیراگراف  ٹاس نو کرمنہیں ہے، تو براہ 
دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم  تیمطابق دیگر شناخ

 کریں۔
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(iii) ( ہو اطالقاگر قابل) خاندان کے اراکین کے لئے(یکاپ یثبوت ک یزیاخراجات سے متعلق دستاو یطب یرناگز لئے کےتک  2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1 

 ؛ اور)جو دائمی طور پر بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں
(iv) 1  نظاضوں کدرج ذیل تق کرمآمدنی پر دستاویزی ثبوت۔ براہ  ُکل میں  2020مارچ  31 تا 2019اپریل  :دستاویز جمع کرائیں ر رکھتے ہوئےو مد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  س ڈیمانڈ نوٹ؛ اگر دستیاب نہیںکردہ ٹیکان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری       (1) تنخواہ دار مالزم
  ؛ اگر دستیاب نہیں یواپس یاجرت اور پنشن فارم ک یآجر ک       (2)
  نہیں  ؛ اگر دستیاب گوشوارہتنخواہ       (3)
   بشمول) ۔ کا ریکارڈ وغیرہ لین دینبینک  واال، وغیرہ کی ادائیگی دکھانے االؤنستنخواہ،       (4)

   رنگ اور تبصروں کے ساتھ  کرمبراہ ) (جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکھاتا ہے صفحہ           
 براہ نزدیک کے لئے، ان کے  بھی اندراجکسی  عالوہکو اجاگر کریں۔ آمدنی کے  اندراج             
 آپ کے خاندان کی آمدنی کے  SFO ضروری تبصرے پیش کریں، بصورت دیگر رمک             
  ؛ اگر دستیاب نہیں (حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا ہے              

 
 )کریں مالحظہ I پر نمونہ نسلکہم)، وغیرہ۔آجر کی طرف سے تصدیق کردہ آمدنی کا سرٹیفکیٹ   (5)

 چالنے واالڈرائیور یا کاروبار  آزاد پیشہ
واال  یتملکانفرادی بشمول )شخص 
کاروبار / لمیٹڈ شراکت دارانہ  /کاروبار
 )کمپنی

 دستیاب نہیں اگر ؛  شدہ منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ یقتصد یعےمصدقہ پبلک اکاؤنٹنٹ کے ذر یکا (1)
 اور (دیکھیں III یا II منسلکہ پر نمونہ)اور نقصان کا اکاؤنٹ  منافعاپنی طرف سے تیار کیا گیا  (2)
 )ہو القاگر قابل اط) نوٹذاتی تشخیص  (3)

جو  آزاد پیشہ شخصیا  مالزم دار تنخواہ
کوئی بھی آمدنی کے ثبوت پیش نہیں کر 

 سکتا ہے

 سکیںڈائون فراہم کر یکبر آمدنی کاشدہ  یارتاکہ خود ت یںکر یرویپ یک IV نمونہ  یںم منسلکہبراہ کرم 
 کا ثبوت آمدنیکہ بھی بیان کریں  یہاور  ںہو تیالتفص یک یماہانہ آمدن ال بھرکیس یآپ ک یںجس م

ان یہ فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ان درخواست دہندگ (SFO ۔جاسکتا یاک یشپ یںنہ یوںک
 )ے کا جواز فراہم نہیں کر سکتےیا نہیں، جو آمدنی کا ثبوت مہیا نہ کرن ےکردرخواست کو قبول کی 

  ی کا معاہدہ ؛ اگر دستیاب نہیں کرایہ دار (1) شخص واالکرایہ کی آمدنی 
صفحہ جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر  بشمول)کرایہ کی آمدنی کا ریکارڈ دکھانے والی بینک ٹرانزیکشن  (2)

 عالوہکو اجاگر کریں۔ آمدنی کے  تبصروں کے ساتھ اندراج رنگ اور کرمبراہ ) (کا نام دکھاتا ہے
 ضروری تبصرے پیش کریں، بصورت دیگر نزدیک براہ کرمکے لئے، ان کے  کسی بھی اندراج

SFO ۔(ندان کی آمدنی کے حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا ہےخا 
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 معاونت کی ادائیگی کے لئےدرخواست دہندہ کا بینک اکاؤنٹ VI حصہ .7
 )، بینک بک کے پہلے صفحے کی کاپی فراہم کریںگوشوارہبینک  کرمدرخواست گزار کے نام پر ہونا چاہیے اور براہ  الزما  اکاؤنٹ (

سفری سبسڈی، انٹرنیٹ تک  کے لئے معاونت، طالب علمکی نصابی کتاب میں  طلبا، اسکولکنڈرگارٹن کے سے خود کار ادائیگی کے ذریعے  SFO جیسا کہ 7.1
بالغ تعلیمی کورسز کے لئے مالیاتی  کو ہونے والے شام شدہ )نامزدکے لئے سبسڈی، ڈپلوما یی جن فیس کی ادائیگی اور فیس کی ادائیگی  کی فیسرسائی 
درست  کےکر منسلککے لئے اسکول سے متعلقہ اخراجات کے لئے گرانٹ جاری کرے گا، درخواست گزار کو متعلقہ دستاویز کی ایک نقل  (اسکیم معاونت

، کی رقم میں نقصان / کسی بھی غلطی معاونتادائیگی کی وصولی میں تاخیر /  SFO نوٹ فرمائیں کہ کرم۔ براہ ہےبینک نام اور بینک اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنا 
ی اضافی جس کا ارتکاب درخواست گزار کی جانب سے سے بینک کوڈ اور / یا اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے میں کیا جاتا ہے، کے سبب پیدا ہونیوالے کسی بھ

  ۔لے گابینک چارجز کے لئے کوئی ذمہ داری نہیں 
جوائنٹ اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ، حال ہی میں ہونا چاہئے( اس کا استعمال )۔ چاہئےدرخواست گزار کے نام پر درست اکاؤنٹ ہونا  محضینک اکاؤنٹ کو  2.7

 ۔ہیںقبول نہیں  قابل   قرض کا اکاؤنٹ، فکسڈ ڈیپازٹ اکاؤنٹ اور فارن کرنسی اکاؤنٹ

 کا نہیں ہوتا ہے۔ ائدہندسوں سے ز 15اکاؤنٹ نمبر، بشمول بینک کوڈ، عام طور پر  7.3

 :کریں کوپُر مندرجہ ذیل مثال کے حوالے سے درست بینک اکاؤنٹ کی معلومات کرمبراہ  7.4
 
 
 
 
 

 استفسارات کے لئے، درخواست گزار معاونت کے لئے متعلقہ بینک سے رجوع کر سکتا ہے۔ سے متعلقبینک کوڈ"  ' 7.5

کو جتنا جلد  SFO کرم، تو براہ پیش آتی ہےاگر درخواست گزار کو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد بینک اکاؤنٹ نمبر کو تبدیل کرنے کی ضرورت  7.6
کریں تاکہ دستاویزات کے ساتھ تبدیلی کے بارے میں تحریری طور پر مطلع  والے متعلقہممکن ہو، بینک اکاؤنٹ کے حامل اور اکاؤنٹ نمبر کو ظاہر کرنے 

 مالیاتی معاونت کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر سے بچا جا سکے۔

 معلومات سے متعلق اضافیدرخواست گزار  VII حصہ .8
 

 

 

 
 
 
 
  

 اعالمیہ VIII حصہ .9
ہیا کردہ جگہ پر دستخط کرنا اور درخواست فارم میں م ہے پڑھنا دھیان سےکو را گراف( کو پیاگر قابل اطالق ہے)درخواست گزار اور اس کا / کی شریک حیات  

 ۔ہے

 درخواست فارم اور معاون دستاویزات جمع کرانے پر نوٹ .10

10.1  (i) ہے الگوپر  وںکی درخواست معاونتباء کے لئے مالی پرائمری اور سیکنڈری طل 
مہیا کردہ پتہ  کو SFOکو "مالیاتی معاونت اسکیموں کے لئے گھرانہ درخواست فارم طلبہمتعلقہ معاونت دستاویزات کی نقل کے ساتھ مکمل " کرمبراہ 

۔ نامکمل خاطر خواہ ڈاک مالیتی ٹکٹ لگائیں کرمبراہ  .پہلےاس سے یا  2020مئی  31، بذریعہ ڈاک جمع کرائیں والے لفافوں کو استعمال کرتے ہوئے
ے قابل نہیں درخواست پر عملدرآمد کرنے ک SFO صورت میں نکل سکتا ہے، اس صورت میں مالیتی ڈاک ٹکٹ کا نتیجہ درخواست فارم نہ پہنچنے کی

 کو غلط / ناکام ترسیل سے بچنے کے لئے لفافے کی پشت پر اپنا خط و کتابت کا پتہ لکھنا چاہیے۔ دہندوںہو گا۔ درخواست 
(ii)              ہے الگوپر وں کی درخواست معاونتپری پرائمری طلباء کے لئے مالی 

 یںسال م یمیکے تعل2020/21 چاہئے ناارسال کر کو SFOکو  "مالیاتی معاونت اسکیموں کے لئے گھرانہ درخواست فارم طلبہدرخواست گزاروں کو "
وہ مہینہ ہو گا جس میں درخواست فارم  مہینہفیس معافی کا مؤثر۔ آئےپہلے  یکے بعد ، جو بھ 2021اگست  15 یامکمل ہونے سے پہلے  یمتعل یک جماعت

درخواست دہندگان کو کنڈر گارٹن/بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز  ہ، یا وہ مہینہ ہو گا جس میں طلبکرایا جائے گادرخواست دہندگان کی جانب سے جمع 
  ، ان میں سے جو بھی بعد میں ہو۔ئے گامیں داخل کیا جا

 :دستاویزات میں شامل ہیں ضروری 10.2
(i) درخواست گزار اور اس کے خاندان کے اراکین کے شناختی کارڈ کی نقل جیسا کہ حصہ II  وہ اطالقاگر قابل )والدینربشمول منحص)میں بیان کیا گیا ہے((.  
(ii) ( واحد والدین خاندانوں کے لئےصرف)  / متعلقہست دہندگان کی موت کا سرٹیفکیٹ۔ اگر درخوا شریک حیاتستاویزات کی نقل یا د سے متعلقہ طالقعلیحدگی 

  پر دستخط کریں؛ نوٹوضاحتی  اور دیںتحریری طور پر وضاحت براہ کرم تو  ،زات فراہم کرنے کے قابل نہیںدستاوی
 
 
 
 

خاندانی اراکین کے بارے میں دیگر خاص خاندانی معلومات  کرموصولی کے سلسلے میں براہ  رسید کی کی CSSA اس حصے میں
 .یا تفصیالت فراہم کریں۔ بصورت دیگر، اس حصہ کو خالی چھوڑ دیں
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آفس مالیات طلبہ  
مالی معاونت ایجنسی کیطلبہ خاندان اور  الکام کرنے وا  

و واپسی کی تکمیل فارم گھرانہ درخواست   طریقہ   نوٹ برائے  
 انتباہ

اور نوازے جانیوالے تعاون کی مناسب سطح کے لئے  معاونتمالی کو درخواست گزار کی  اعداد و شمار درخواست میں ذاتی
کوئی فائدہ حاصل کرنا جرم ہے۔  یقانون یر/ غ یدادسے جائ یدھوکہ دہاہلیت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ 

زیادہ  کے تحت  210جانے پر چوری آرڈیننس، باب  ئےاور اعتراف جرم ک جرم کا مرتکب ہوگا ،جو ایسا کرے گابھی شخص 
 سال کی قید کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ 10سے زیادہ 

 عمومی معلومات .1
  VIII تا I ہمیں بیان کردہ ہدایات کے مطابق حص س نوٹگھرانہ درخواست فارم اور ا کریں اور پُر کو یا نیلی سیاہی سے واضح طور پر فارم سیاہ کرم براہ 1.1

 مکمل کریں۔ کو
 والدین ماتحتبشمول )درخواست گزار اور خاندان کے اراکین اور  SFO] 108[" پر بیان کردہ ہدایات پر عمل کریں کی کور شیٹ دستاویزات معاونت شدہ " 1.2

دستاویزات کے یگر درخواست سے متعلق د بشمولگیا ہے  ں دعٰوی کیافارم می جن کا جمع کرائیںشناختی دستاویزات کی نقول کو  کے ((ہو القاگر قابل اط)
 ۔بھیثبوت کی نقول 

 درخواست گزار کے کوائف  I  حصہ .2
  ہے(( شدہ کے تحت تسلیم 13کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ  )جیسا ہے یسرپرست ہونا ضرور یا یندہندگان کا والد تدرخواس ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
دستاویز کی قسم" کو  استعمال کرتے ہوئے "دیگر شناختی کا مندرجہ ذیل کوڈ کرمکا حامل نہیں ہے، تو براہ اگر درخواست گزار ہانگ کانگ شناختی کارڈ  2.1

 :کریں اور شناختی دستاویز کی نقل کے ساتھ متعلقہ شناختی دستاویز نمبر مہیا کریں رپُ 
(i)    2  پاسپورٹ  0  

    
(ii)   3  کا اجازت نامہ دوبارہ داخلے  0  

    
(iii)   4  سرٹیفیکیٹ شناختی  0  

 
 

   
 

   
(iv)   5  دستاویز شناختی  0  

    
(v)   6  کا اجازت نامہ داخلے  0  

    
(vi)  7  قرار نامہا ویزہ مقاصد کیلئے شناختی  0  

    
(vii)   8  یک طرفہ اجازت نامہ  0  

    
(viii)   9  مین لینڈ شناختی دستاویزات  0  

    
(ix)   9  دستاویزات دیگر  9 

2020 / 21 

 

پتہ فراہم کرے۔ بصورت  مطابقت واال کو چاہئے کہ درستدرخواست گزار 
تحریری طور پر درخواست گزار سے رابطہ  (SFO)  مالیات آفس طلبہدیگر، 

صرف درخواست جمع کرانے ل نہیں ہو گا۔ اگر درخواست گزارکرنے کے قاب
 SFO    براہ کرمکے بعد ہی رہائش گاہ کی جگہ کی تصدیق کر سکتا ہے، تو

دستیاب ہو۔  یسے ہیکریں ج ہمفراتحریری طور پر  پتہ نئے مطابقت واالکو 
تو مستقبل کی خط و کتابت  ،گزار ہانگ کانگ میں مقیم نہیں ہےاگر درخواست 
 پتہ فراہم کریں۔ مطابقت شدہ ہانگ کانگ کا کرمکے لئے براہ 

 کے دوران 31.3.2020تا   1.4.2019کرمراہ ب
اگر ازدواجی حیثیت کے حوالے سے پُر کریں۔ 

( کے Aدرخواست گزار "شادی شدہ" ہے تو، جز )
لگائیں اور   ”“ساتھ دیئے گئے خانے میں 

میں شریک حیات کے  IIدرخواست فارم کے حصہ 
 بارے میں معلومات فراہم کریں۔

استعمال  کا بڑے حروف کرمراہ ب
؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کر کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ کے  نام  خاندانی

 چھوڑیں۔ درمیان ایک خالی جگہ
 چھوڑیں۔

SFO  کو ایس ایم ایس کے ذریعے درخواستوں کی وصولی اور متعلقہ ادائیگی کی معلومات
درخواست گزار  کرمجاری کرنے میں سہولت کے لئے، براہ  رسیدکی  (ق ہواگر قابل اطال)

  کریں۔  پُرکا ہانگ کانگ کا موبائل نمبر 

درج ذیل مثال پر عمل  کرمکے دوران واحد والدین ہے، تو براہ  31.3.2020 تا 1.4.2019اگر درخواست گزار 
۔ درخواست گزار کو ناقابل اطالق حیثیت کو حذف کریںلگائیں اور  “”خانے میں  اگلےسے ( B)اور جز  کریں

۔ اگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے رپُ  کو کی معلومات شریک حیاتلیکن  ی ہوں گیدستاویزات جمع کروان معاونتی
دیگر متعلقہ ثبوت فراہم کوئی معاونتی دستاویزات پیش نہیں کی جا سکتی ہیں، تو درخواست گزار کو ٹھوس ثبوت یا 

کے  SFO     کے سلسلے میں مناسب وجوہات کے ساتھ خود وضاحتی خط فراہم کرنا چاہیے اور خط پر نےنہ کر
 وضاحت قابل قبول نہ یا یاگ یاک یںثبوت فراہم نہ یاگر کوئ ے چاہئے۔کے لئے باضابطہ طور پر دستخط کرنغور 
واحد  وک گزارمحفوظ رکھتا ہے کہ درخواست  کرنے کا حق یپر درخواست پر کارروائ یاداس بن SFOتو ،  ہوئی
 گیا ہے۔ یاک یںطرح سلوک نہحیثیت کی  یک ینوالد

خانہ میں دکھائے ہوئے  کرمراہ ب
کارڈ نمبر  HKIDنمونے کی طرح 

 کو پُر کیجئے۔

نہیں ہے، ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  گر درخواست گزارا
 تیکے مطابق دیگر شناخ 2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمتو براہ 

 دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں۔
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(iii) ( ہو اطالقاگر قابل) خاندان کے اراکین کے لئے(یکاپ یثبوت ک یزیاخراجات سے متعلق دستاو یطب یرناگز لئے کےتک  2020مارچ  31 تا 2019اپریل  1 

 ؛ اور)جو دائمی طور پر بیمار ہیں یا مستقل طور پر معذور ہیں
(iv) 1  نظاضوں کدرج ذیل تق کرمآمدنی پر دستاویزی ثبوت۔ براہ  ُکل میں  2020مارچ  31 تا 2019اپریل  :دستاویز جمع کرائیں ر رکھتے ہوئےو مد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  س ڈیمانڈ نوٹ؛ اگر دستیاب نہیںکردہ ٹیکان لینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری       (1) تنخواہ دار مالزم
  ؛ اگر دستیاب نہیں یواپس یاجرت اور پنشن فارم ک یآجر ک       (2)
  نہیں  ؛ اگر دستیاب گوشوارہتنخواہ       (3)
   بشمول) ۔ کا ریکارڈ وغیرہ لین دینبینک  واال، وغیرہ کی ادائیگی دکھانے االؤنستنخواہ،       (4)

   رنگ اور تبصروں کے ساتھ  کرمبراہ ) (جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکھاتا ہے صفحہ           
 براہ نزدیک کے لئے، ان کے  بھی اندراجکسی  عالوہکو اجاگر کریں۔ آمدنی کے  اندراج             
 آپ کے خاندان کی آمدنی کے  SFO ضروری تبصرے پیش کریں، بصورت دیگر رمک             
  ؛ اگر دستیاب نہیں (حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا ہے              

 
 )کریں مالحظہ I پر نمونہ نسلکہم)، وغیرہ۔آجر کی طرف سے تصدیق کردہ آمدنی کا سرٹیفکیٹ   (5)

 چالنے واالڈرائیور یا کاروبار  آزاد پیشہ
واال  یتملکانفرادی بشمول )شخص 
کاروبار / لمیٹڈ شراکت دارانہ  /کاروبار
 )کمپنی

 دستیاب نہیں اگر ؛  شدہ منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ یقتصد یعےمصدقہ پبلک اکاؤنٹنٹ کے ذر یکا (1)
 اور (دیکھیں III یا II منسلکہ پر نمونہ)اور نقصان کا اکاؤنٹ  منافعاپنی طرف سے تیار کیا گیا  (2)
 )ہو القاگر قابل اط) نوٹذاتی تشخیص  (3)

جو  آزاد پیشہ شخصیا  مالزم دار تنخواہ
کوئی بھی آمدنی کے ثبوت پیش نہیں کر 

 سکتا ہے

 سکیںڈائون فراہم کر یکبر آمدنی کاشدہ  یارتاکہ خود ت یںکر یرویپ یک IV نمونہ  یںم منسلکہبراہ کرم 
 کا ثبوت آمدنیکہ بھی بیان کریں  یہاور  ںہو تیالتفص یک یماہانہ آمدن ال بھرکیس یآپ ک یںجس م

ان یہ فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ان درخواست دہندگ (SFO ۔جاسکتا یاک یشپ یںنہ یوںک
 )ے کا جواز فراہم نہیں کر سکتےیا نہیں، جو آمدنی کا ثبوت مہیا نہ کرن ےکردرخواست کو قبول کی 

  ی کا معاہدہ ؛ اگر دستیاب نہیں کرایہ دار (1) شخص واالکرایہ کی آمدنی 
صفحہ جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر  بشمول)کرایہ کی آمدنی کا ریکارڈ دکھانے والی بینک ٹرانزیکشن  (2)

 عالوہکو اجاگر کریں۔ آمدنی کے  تبصروں کے ساتھ اندراج رنگ اور کرمبراہ ) (کا نام دکھاتا ہے
 ضروری تبصرے پیش کریں، بصورت دیگر نزدیک براہ کرمکے لئے، ان کے  کسی بھی اندراج

SFO ۔(ندان کی آمدنی کے حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا ہےخا 
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 معاونت کی ادائیگی کے لئےدرخواست دہندہ کا بینک اکاؤنٹ VI حصہ .7
 )، بینک بک کے پہلے صفحے کی کاپی فراہم کریںگوشوارہبینک  کرمدرخواست گزار کے نام پر ہونا چاہیے اور براہ  الزما  اکاؤنٹ (

سفری سبسڈی، انٹرنیٹ تک  کے لئے معاونت، طالب علمکی نصابی کتاب میں  طلبا، اسکولکنڈرگارٹن کے سے خود کار ادائیگی کے ذریعے  SFO جیسا کہ 7.1
بالغ تعلیمی کورسز کے لئے مالیاتی  کو ہونے والے شام شدہ )نامزدکے لئے سبسڈی، ڈپلوما یی جن فیس کی ادائیگی اور فیس کی ادائیگی  کی فیسرسائی 
درست  کےکر منسلککے لئے اسکول سے متعلقہ اخراجات کے لئے گرانٹ جاری کرے گا، درخواست گزار کو متعلقہ دستاویز کی ایک نقل  (اسکیم معاونت

، کی رقم میں نقصان / کسی بھی غلطی معاونتادائیگی کی وصولی میں تاخیر /  SFO نوٹ فرمائیں کہ کرم۔ براہ ہےبینک نام اور بینک اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنا 
ی اضافی جس کا ارتکاب درخواست گزار کی جانب سے سے بینک کوڈ اور / یا اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے میں کیا جاتا ہے، کے سبب پیدا ہونیوالے کسی بھ

  ۔لے گابینک چارجز کے لئے کوئی ذمہ داری نہیں 
جوائنٹ اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ، حال ہی میں ہونا چاہئے( اس کا استعمال )۔ چاہئےدرخواست گزار کے نام پر درست اکاؤنٹ ہونا  محضینک اکاؤنٹ کو  2.7

 ۔ہیںقبول نہیں  قابل   قرض کا اکاؤنٹ، فکسڈ ڈیپازٹ اکاؤنٹ اور فارن کرنسی اکاؤنٹ

 کا نہیں ہوتا ہے۔ ائدہندسوں سے ز 15اکاؤنٹ نمبر، بشمول بینک کوڈ، عام طور پر  7.3

 :کریں کوپُر مندرجہ ذیل مثال کے حوالے سے درست بینک اکاؤنٹ کی معلومات کرمبراہ  7.4
 
 
 
 
 

 استفسارات کے لئے، درخواست گزار معاونت کے لئے متعلقہ بینک سے رجوع کر سکتا ہے۔ سے متعلقبینک کوڈ"  ' 7.5

کو جتنا جلد  SFO کرم، تو براہ پیش آتی ہےاگر درخواست گزار کو درخواست فارم جمع کرانے کے بعد بینک اکاؤنٹ نمبر کو تبدیل کرنے کی ضرورت  7.6
کریں تاکہ دستاویزات کے ساتھ تبدیلی کے بارے میں تحریری طور پر مطلع  والے متعلقہممکن ہو، بینک اکاؤنٹ کے حامل اور اکاؤنٹ نمبر کو ظاہر کرنے 

 مالیاتی معاونت کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر سے بچا جا سکے۔

 معلومات سے متعلق اضافیدرخواست گزار  VII حصہ .8
 

 

 

 
 
 
 
  

 اعالمیہ VIII حصہ .9
ہیا کردہ جگہ پر دستخط کرنا اور درخواست فارم میں م ہے پڑھنا دھیان سےکو را گراف( کو پیاگر قابل اطالق ہے)درخواست گزار اور اس کا / کی شریک حیات  

 ۔ہے

 درخواست فارم اور معاون دستاویزات جمع کرانے پر نوٹ .10

10.1  (i) ہے الگوپر  وںکی درخواست معاونتباء کے لئے مالی پرائمری اور سیکنڈری طل 
مہیا کردہ پتہ  کو SFOکو "مالیاتی معاونت اسکیموں کے لئے گھرانہ درخواست فارم طلبہمتعلقہ معاونت دستاویزات کی نقل کے ساتھ مکمل " کرمبراہ 

۔ نامکمل خاطر خواہ ڈاک مالیتی ٹکٹ لگائیں کرمبراہ  .پہلےاس سے یا  2020مئی  31، بذریعہ ڈاک جمع کرائیں والے لفافوں کو استعمال کرتے ہوئے
ے قابل نہیں درخواست پر عملدرآمد کرنے ک SFO صورت میں نکل سکتا ہے، اس صورت میں مالیتی ڈاک ٹکٹ کا نتیجہ درخواست فارم نہ پہنچنے کی

 کو غلط / ناکام ترسیل سے بچنے کے لئے لفافے کی پشت پر اپنا خط و کتابت کا پتہ لکھنا چاہیے۔ دہندوںہو گا۔ درخواست 
(ii)              ہے الگوپر وں کی درخواست معاونتپری پرائمری طلباء کے لئے مالی 

 یںسال م یمیکے تعل2020/21 چاہئے ناارسال کر کو SFOکو  "مالیاتی معاونت اسکیموں کے لئے گھرانہ درخواست فارم طلبہدرخواست گزاروں کو "
وہ مہینہ ہو گا جس میں درخواست فارم  مہینہفیس معافی کا مؤثر۔ آئےپہلے  یکے بعد ، جو بھ 2021اگست  15 یامکمل ہونے سے پہلے  یمتعل یک جماعت

درخواست دہندگان کو کنڈر گارٹن/بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز  ہ، یا وہ مہینہ ہو گا جس میں طلبکرایا جائے گادرخواست دہندگان کی جانب سے جمع 
  ، ان میں سے جو بھی بعد میں ہو۔ئے گامیں داخل کیا جا

 :دستاویزات میں شامل ہیں ضروری 10.2
(i) درخواست گزار اور اس کے خاندان کے اراکین کے شناختی کارڈ کی نقل جیسا کہ حصہ II  وہ اطالقاگر قابل )والدینربشمول منحص)میں بیان کیا گیا ہے((.  
(ii) ( واحد والدین خاندانوں کے لئےصرف)  / متعلقہست دہندگان کی موت کا سرٹیفکیٹ۔ اگر درخوا شریک حیاتستاویزات کی نقل یا د سے متعلقہ طالقعلیحدگی 

  پر دستخط کریں؛ نوٹوضاحتی  اور دیںتحریری طور پر وضاحت براہ کرم تو  ،زات فراہم کرنے کے قابل نہیںدستاوی
 
 
 
 

خاندانی اراکین کے بارے میں دیگر خاص خاندانی معلومات  کرموصولی کے سلسلے میں براہ  رسید کی کی CSSA اس حصے میں
 .یا تفصیالت فراہم کریں۔ بصورت دیگر، اس حصہ کو خالی چھوڑ دیں
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آفس مالیات طلبہ  
مالی معاونت ایجنسی کیطلبہ خاندان اور  الکام کرنے وا  

و واپسی کی تکمیل فارم گھرانہ درخواست   طریقہ   نوٹ برائے  
 انتباہ

اور نوازے جانیوالے تعاون کی مناسب سطح کے لئے  معاونتمالی کو درخواست گزار کی  اعداد و شمار درخواست میں ذاتی
کوئی فائدہ حاصل کرنا جرم ہے۔  یقانون یر/ غ یدادسے جائ یدھوکہ دہاہلیت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ 

زیادہ  کے تحت  210جانے پر چوری آرڈیننس، باب  ئےاور اعتراف جرم ک جرم کا مرتکب ہوگا ،جو ایسا کرے گابھی شخص 
 سال کی قید کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ 10سے زیادہ 

 عمومی معلومات .1
  VIII تا I ہمیں بیان کردہ ہدایات کے مطابق حص س نوٹگھرانہ درخواست فارم اور ا کریں اور پُر کو یا نیلی سیاہی سے واضح طور پر فارم سیاہ کرم براہ 1.1

 مکمل کریں۔ کو
 والدین ماتحتبشمول )درخواست گزار اور خاندان کے اراکین اور  SFO] 108[" پر بیان کردہ ہدایات پر عمل کریں کی کور شیٹ دستاویزات معاونت شدہ " 1.2

دستاویزات کے یگر درخواست سے متعلق د بشمولگیا ہے  ں دعٰوی کیافارم می جن کا جمع کرائیںشناختی دستاویزات کی نقول کو  کے ((ہو القاگر قابل اط)
 ۔بھیثبوت کی نقول 

 درخواست گزار کے کوائف  I  حصہ .2
  ہے(( شدہ کے تحت تسلیم 13کہ نابالغ افراد کی سرپرستی کے آرڈیننس، کیپ  )جیسا ہے یسرپرست ہونا ضرور یا یندہندگان کا والد تدرخواس ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
دستاویز کی قسم" کو  استعمال کرتے ہوئے "دیگر شناختی کا مندرجہ ذیل کوڈ کرمکا حامل نہیں ہے، تو براہ اگر درخواست گزار ہانگ کانگ شناختی کارڈ  2.1

 :کریں اور شناختی دستاویز کی نقل کے ساتھ متعلقہ شناختی دستاویز نمبر مہیا کریں رپُ 
(i)    2  پاسپورٹ  0  

    
(ii)   3  کا اجازت نامہ دوبارہ داخلے  0  

    
(iii)   4  سرٹیفیکیٹ شناختی  0  

 
 

   
 

   
(iv)   5  دستاویز شناختی  0  

    
(v)   6  کا اجازت نامہ داخلے  0  

    
(vi)  7  قرار نامہا ویزہ مقاصد کیلئے شناختی  0  

    
(vii)   8  یک طرفہ اجازت نامہ  0  

    
(viii)   9  مین لینڈ شناختی دستاویزات  0  

    
(ix)   9  دستاویزات دیگر  9 

2020 / 21 

 

پتہ فراہم کرے۔ بصورت  مطابقت واال کو چاہئے کہ درستدرخواست گزار 
تحریری طور پر درخواست گزار سے رابطہ  (SFO)  مالیات آفس طلبہدیگر، 

صرف درخواست جمع کرانے ل نہیں ہو گا۔ اگر درخواست گزارکرنے کے قاب
 SFO    براہ کرمکے بعد ہی رہائش گاہ کی جگہ کی تصدیق کر سکتا ہے، تو

دستیاب ہو۔  یسے ہیکریں ج ہمفراتحریری طور پر  پتہ نئے مطابقت واالکو 
تو مستقبل کی خط و کتابت  ،گزار ہانگ کانگ میں مقیم نہیں ہےاگر درخواست 
 پتہ فراہم کریں۔ مطابقت شدہ ہانگ کانگ کا کرمکے لئے براہ 

 کے دوران 31.3.2020تا   1.4.2019کرمراہ ب
اگر ازدواجی حیثیت کے حوالے سے پُر کریں۔ 

( کے Aدرخواست گزار "شادی شدہ" ہے تو، جز )
لگائیں اور   ”“ساتھ دیئے گئے خانے میں 

میں شریک حیات کے  IIدرخواست فارم کے حصہ 
 بارے میں معلومات فراہم کریں۔

استعمال  کا بڑے حروف کرمراہ ب
؛ پہلے خانہ سے شروع ہو کر کیجئے
لکھیں؛ اور ہر لفظ کے  نام  خاندانی

 چھوڑیں۔ درمیان ایک خالی جگہ
 چھوڑیں۔

SFO  کو ایس ایم ایس کے ذریعے درخواستوں کی وصولی اور متعلقہ ادائیگی کی معلومات
درخواست گزار  کرمجاری کرنے میں سہولت کے لئے، براہ  رسیدکی  (ق ہواگر قابل اطال)

  کریں۔  پُرکا ہانگ کانگ کا موبائل نمبر 

درج ذیل مثال پر عمل  کرمکے دوران واحد والدین ہے، تو براہ  31.3.2020 تا 1.4.2019اگر درخواست گزار 
۔ درخواست گزار کو ناقابل اطالق حیثیت کو حذف کریںلگائیں اور  “”خانے میں  اگلےسے ( B)اور جز  کریں

۔ اگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے رپُ  کو کی معلومات شریک حیاتلیکن  ی ہوں گیدستاویزات جمع کروان معاونتی
دیگر متعلقہ ثبوت فراہم کوئی معاونتی دستاویزات پیش نہیں کی جا سکتی ہیں، تو درخواست گزار کو ٹھوس ثبوت یا 

کے  SFO     کے سلسلے میں مناسب وجوہات کے ساتھ خود وضاحتی خط فراہم کرنا چاہیے اور خط پر نےنہ کر
 وضاحت قابل قبول نہ یا یاگ یاک یںثبوت فراہم نہ یاگر کوئ ے چاہئے۔کے لئے باضابطہ طور پر دستخط کرنغور 
واحد  وک گزارمحفوظ رکھتا ہے کہ درخواست  کرنے کا حق یپر درخواست پر کارروائ یاداس بن SFOتو ،  ہوئی
 گیا ہے۔ یاک یںطرح سلوک نہحیثیت کی  یک ینوالد

خانہ میں دکھائے ہوئے  کرمراہ ب
کارڈ نمبر  HKIDنمونے کی طرح 

 کو پُر کیجئے۔

نہیں ہے، ہانگ کانگ شناختی کارڈ کا حامل  گر درخواست گزارا
 تیکے مطابق دیگر شناخ 2.1کے پیراگراف  اس نوٹ کرمتو براہ 

 دستاویز کی قسم اور نمبر فراہم کریں۔
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  منسلکہ
 آمدنی سرٹیفیکیٹ :I نمونہ

 مہیا نہیں کر سکتے ہیں 1-4کے لیے جو آمدنی کے ثبوت کی اشیاء  مالزم تنخواہ دار(
 (ہےمیں درج کیا گیا  10.2 (iv) کے پیراگراف ٹنو سجیسا کہ ا 

 )کیا جا سکتا ہے ت پُربراہ را(
 

  سرٹیفیکیٹ آمدنی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بطور  کو اس کمپنی کی جانب سے ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(کارڈ نمبر  HKID) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تصدیق کی جاتی ہے کہ
، بونس، دوہری تنخواہ، چھٹی کی تنخواہ اور دیگر آمدنی الؤنسبشمول ا(تنخواہ  ُکلکی  ا نکے دوران،  2020مارچ  31 تا 2019اپریل   ۔ےمالزمت دی گئی ہ

فنڈ شراکت کو  یڈنٹفنڈ / پروو یڈنٹپروو یالزم کی طرف سے، مالزم  یںاصل اعداد و شمار م یکنل (بشمول ہانگ کانگ، مین لینڈ اور بیرون ملک)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تا  :ماہ سے بھی کم تھی 12وضاحت کریں اگر یہ  کےکی مدت  مالزمتعین مطابق کرم براہ )درمیان مدت کے  باالمندرجہ  (چھوڑ کر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  HK٭$ہے( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-0)صرف کام کے گھنٹے یا اس سے زائد(  120گھنٹے کام کرتا ہے)فی مہینہ ـــــــــــــــُکل وقت  زم اس کمپنی میں فی مہینہمندرجہ باال مال  #
 الگو ہوگا(۔ یدرخواست پر ہ یچھوٹ ک یںم یسسنٹر ف یئرعمر کے گروپ کے لئے پورے دن کے کنڈرگارٹن / چلڈرن ک ےک سال 3

 

 
 
 

 آجر کا نام:

 
 
 
 

 
 
 

ر کے دستخط:آج  

  

 
 
 
 
 

 :کی مہر کمپنی

  
 
 
 
 

 :نمبر ٹیلیفون

  

 
 :پتہ کا کمپنی

   

 
 

   
 
 

  :تاریخ

 
 
 

  

 
ف کیے جانے / ترمیم کے سلسلے میں آجر کے ہے کسی بھی حذ الزمیاور ٹیلیفون نمبر ہونا  مہر کی پر آجر کی کمپنی کاپیاصل : اس سرٹیفکیٹ کی نوٹ(

 )دستخط کی ضرورت ہے۔
 

  کرنسی کی وضاحت کریں۔ کرماگر ادا کی جانیوالی تنخواہ ہانگ کانگ ڈالر میں نہیں ہے تو براہ  *
 #           کو حذف کر دیں ے، نامناسب جملکرم براہ
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  منسلکہ
 

  سرٹیفیکیٹ آمدنی

ـ ) بطور ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کمپنی کی جانب سے کو اســــــــــــــــــــــــــــــــــ( کارڈ نمبر  HKIDتصدیق کی جاتی ہے کہ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بونس، دوہری تنخواہ، چھٹی کی تنخواہ اور دیگر آمدنی الؤنسبشمول ا(تنخواہ  ُکلکی  ا نکے دوران،  2020مارچ  31 تا 2019اپریل   ۔ےمالزمت دی گئی ہ

فنڈ شراکت کو  یڈنٹفنڈ / پروو یڈنٹپروو یالزم کی طرف سے، مالزم  یںاصل اعداد و شمار م یکنل (بشمول ہانگ کانگ، مین لینڈ اور بیرون ملک)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تا  :ماہ سے بھی کم تھی 12وضاحت کریں اگر یہ  کےکی مدت  مالزمتعین مطابق کرم براہ درمیان )مدت کے  باالمندرجہ  (چھوڑ کر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  HKـــــــــــ( ہے٭$ـــــــــــــــــــــــ

 

-0)صرف کام کے گھنٹے یا اس سے زائد(  120گھنٹے کام کرتا ہے)فی مہینہـــــــــــــــ ُکل وقت  زم اس کمپنی میں فی مہینہمندرجہ باال مال  #
 الگو ہوگا(۔ یدرخواست پر ہ یچھوٹ ک یںم یسسنٹر ف یئرعمر کے گروپ کے لئے پورے دن کے کنڈرگارٹن / چلڈرن ک ےسال ک 3

 

 
 
 

 آجر کا نام:

 
 
 
 

 
 
 

ر کے دستخط:آج  

  

 
 
 
 
 

 :کی مہر کمپنی

  
 
 
 
 

 :نمبر ٹیلیفون

  

 
 :پتہ کا کمپنی

   

 
 

   
 
 

  :تاریخ

 
 
 

  

 
ف کیے جانے / ترمیم کے سلسلے میں آجر کے ہے کسی بھی حذ الزمیاور ٹیلیفون نمبر ہونا  مہر کی پر آجر کی کمپنی اصل کاپی: اس سرٹیفکیٹ کی نوٹ(

 )دستخط کی ضرورت ہے۔
 

  کرنسی کی وضاحت کریں۔ کرماگر ادا کی جانیوالی تنخواہ ہانگ کانگ ڈالر میں نہیں ہے تو براہ  *
 #           کو حذف کر دیں ے، نامناسب جملکرم براہ
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 منسلکہ
 

/ مالی فائدہ  امالکاور مکمل ہونا چاہئے۔ کوئی بھی شخص جو دھوکہ دہی سے  اعدادوشمار حقیقی دیا گیا ذاتی گوشوارے میںاس       :انتباہ
 سال کی قید کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ 10کے تحت زیادہ سے زیادہ  210پر چوری آرڈیننس، باب  ہونےاعتراف جرم  کرتا ہے حاصل

  
 

 

 اور نقصان اکاؤنٹمنافع   : IIنمونہ 
 ڈرائیور الریٹیکسی ڈرائیور /  آزاد پیشہ(

 )منی بس ڈرائیور وغیرہ / 
( کیا جا سکتا ہے پُربراہ راست )                                    

  منافع اور نقصان اکاؤنٹ: III نمونہ 
بشمول واحد ملکیت / شراکت دار (والے شخص کے لئے چالنےکاروبار (

 ))کاروبار
                   (کیا جا سکتا ہے پُربراہ راست )

 مندرجہ ذیل کاروبار میں مصروِف عمل 
 نام: خاندانی رکن کا

 

 

 (دائرہ لگائیں براہ کرم) منی بس ڈرائیور  / الری ڈرائیور / ٹیکسی ڈرائیور
 

 دائرہ لگائیں( براہ کرم) گاڑی لیز پر لینے واال  / گاڑی کا مالک
 

 الئسنس نمبر
   ： )صرف گاڑی کے لیے(

 

 منافع اور نقصان اکاؤنٹ
( 9120April  st12020 تاMarch  st31 ) 

 
 )HK($ آمدنی
 $   )صرف گاڑی کے مالک کے لیے( کرایہ  .1 
 $ والے کاروبار سے منافع چلنے  .2  
 تمام اشیاء اور رقم کی تقسیم برای کرمدیگر ).3 
 کی وضاحت کریں( 

$ 

 
(A)  ُکل آمدنی 

 
$ 
          

  )HK($( )گاڑی کے رہن کے بغیر  اخراجات 
کا اطالق گاڑی کے مالک پر  5 تا 2کا اطالق گاڑی لیز پر لینے والے پر ہوتا ہے 2 اور 1)

 ہوتا ہے(
 

 $ گاڑی کے کرایے کی فیس  .1 
 $ ایندھن کے چارجز  .2 
 $ انشورنس کی قسط  .3 
 $ مرمت کی فیس  .4 
 $  فیس الئسنس  .5 
 تمام اشیاء اور رقم کی تقسیم  براہ کرمدیگر )   .6

      کی وضاحت کریں(
$ 

  
(B)  ُکل اخراجات 

 
$ 

 
 [*اخراجاتکل  –(B)  کل آمدن (A)] خالص منافع

  
$ 
 

 )کرنا چاہئیے۔ پُرمیں  IV اس رقم کو گھریلو درخواست فارم کے حصہ(
،تو خسارہ کو شمار >(B)–(A)0کہجیسا (اگر مجموعی آمدنی کل خرچ سے کم ہے  *

 نہیں کیا جائے گا جیسا کہ کاروبار کے نقصان کو مجموعی گھریلو آمدنی سے 
 منہا نہیں کیا جا سکتا ہے

 کی وجہ( پیش کرنے)آمدنی کا ثبوت فراہم نہ  :تبصرہ
  

)II() سال کی عمر کے گروپ کے لئے پورا دن کنڈرگارٹن 0-3صرف (ماہانہ کام کے گھنٹے  

 )ہے اطالقدرخواست کرنے کے لئے قابل  کی چھوٹ میں چائلڈ کیئر سینٹر کی فیس/ 
 ۔گھنٹے کام کرنا _____ فی مہینہ

کاروبار  االرکن کے دستخط جو مندرجہ ب خاندان کے
                                     ：میں مشغول ہے

 

                              ：درخواست گزار کا نام

               ：نمبر  HKIDدرخواست گزار کا
 

 
 ：   : درخواست گزار کے دستخط

 

                                                  ： تاریخ
 

  
 

 مندرجہ ذیل کاروبار میں مصروِف عمل  
خاندانی رکن کا 

   ：                                       منا

 

  ：                                        کمپنی کا نام
  ：                                کاروبار کی نوعیت

                           ：              کمپنی کا پتہ
                                                                    ：تنہا ملکیت یا شراکت داری

(          %) 
 )اگر یہ ایک اشتراک ہے تو منافع اشتراک تناسب کی وضاحت کریں۔ 

 (((%50جیسا کہ شراکت داری 
 

 منافع اور نقصان اکاؤنٹ
( 9120April  st12020 تاMarch  st31 ) 

 
) A( آمدنی  کُل$)HK(  $ 

  )HK($اخراجات
 نہیں کرنا چاہیئے( کو شاملاور کسی بھی گھریلو اخراجات  اخراجات ہیں کے)مندرجہ ذیل کمپنی کے چلنے 

 
 مال تجارت پر خریداری کی الگت

 
$ 

 $ پانی کے چارجز
 $ بجلی کے چارجز
 $ گیس کے چارجز

 $ ٹیلی فون کے چارجز
 $ کرایہ اور نرخ

کے نشان کے عالوہ دیگر مالزمین ‘ #‘ذیل میں 
 $ کی تنخواہ

 $ سفری اخراجات
 $ سفر کے اخراجات
 $ انشورنس کی قسط

 $ مشینری کی مرمت اور بحالی کے لیے فیس
تمام اشیاء اور رقم کی تقسیم کی  براہ کرمدیگر )

 وضاحت کریں(
$ 

  
  )HK($دیگر اخراجات 

  مالک کی تنخواہ  ＃
 $ اس کمپنی کی طرف سے ادا کردہ

 اس کمپنی کی جانب سے ادا کردہ خاندان کے دوسرے رکن کی تنخواہ  ＃
 (                                                            )نام

  $ 
  

)B(  کل اخراجات$)HK(  $ 
  

اس کمپنی کی طرف سے ＋ *اخراجات کل –(B)  مجموعی آمدنی ((A)) = آمدن گھریلو 
 # دیگر خاندن کے رکن کی تنخواہ / مالک  ادا کردہ 

 = HK$              
 )چاہئیے۔ نیپر کرمیں  IV درخواست فارم کے حصہاس رقم کو گھریلو (

،تو خسارہ کو شمار نہیں کیا >(B)–(A)0جیسا کہ )خرچ سے کم ہے  ُکل اگر مجموعی آمدنی   *
 جائے گا جیسا کہ کاروبار کے نقصان کو مجموعی گھریلو آمدنی سے منہا نہیں کیا جا سکتا ہے۔

 کی وجہ( پیش کرنے )آمدنی کا ثبوت فراہم نہ  :تبصرہ

  

)II( ماہانہ کام کے گھنٹے) چائلڈ   /سال کی عمر کے گروپ کے لئے پورا دن کنڈرگارٹن 0-3صرف
 )ہے اطالقکی درخواست کرنے کے لئے قابل  میں چھوٹکیئر سینٹر کی فیس 

  .گھنٹے کام کرنا _____ فی مہینہ

  
 ：مالک کے دستخط )اگر درخواست گزار نہیں ہے(

 

  ：                         کا نام:اردرخواست گز

                        ：نمبر HKID درخواست گزار کا

                             ：درخواست گزار کے دستخط

  ： :                                               تاریخ
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 خود سے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم: IV نمونہ

 فائی واالص/ تعمیراتی کارکن / رینوویشن کارکن / عمومی کارکن اور  پھیری واال (
 )اجو آمدنی ثبوت فراہم نہیں کر سکت

  )کریں پُر اشیاء کوتمام  مندرجہ ذیل کرمہ برا  (
  )ہےکیا جا سکتا  پُر راست ہبرا (

 
/  امالککوئی بھی شخص جو دھوکہ دہی سے اور مکمل ہونا چاہیئے۔  حقیقی اعدادوشمارمیں دیا گیا ذاتی  گوشوارےاس   : انتباہ 

سال کی قید کی  10کے تحت زیادہ سے زیادہ  210پر چوری آرڈیننس، باب  ہونےاعتراف جرم  ،کرتا ہےمالی فائدہ حاصل 
  سکتا ہے۔سزا کا مستوجب ہو 

  ： مندرجہ ذیل کاروبار میں مصروف عمل خاندانی رکن کا نام

 )ایک رکن کی آمدنی کی معلومات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ کے تیار کردہ آمدنی کی تقسیم صرف خاندان ہر خود(
 اوالد: * درخواست گزار / شریک حیات / ور درخواست گزار کے درمیان تعلقاس خاندان کے رکن ا 

 ) براہ مہربانی نامناسب اشیاء کو حذف کریں * (
  ： تعمیراتی( مثال :) صنعت کی نوعیت 

  ： )جیسا کہ تعمیراتی کارکن( عہدہ 
    

  :اصل آمدن 
کریں۔ کسی بھی مہینے کو خالی نہ  پُر$ 0 کرمہے تو براہ آمدنی نہیں  آپ کے پاس ایک مخصوص مہینے کیاگر  کریں۔ پُراصل اعداد و شمار  کرمبراہ ( 

میں ہے، تو آپ کو چھوڑیں۔ مزید برآں، بقایا جات میں کی جانے والی ادائیگی کے لئے، مثال کے طور پر، اگر اپریل کی تنخواہ کیلئے ادائیگی کی تاریخ مئی 
  )کرنا چاہئے۔ پُر اپریل کے مہینے میں تنخواہ کی رقم کو

 2020 2019  
:HK $ اپریل          :HK $          ستمبر    :HK $       جنوری     

:HK $      مئی     :HK $ اکتوبر              :HK $  فروری   

:HK $      جون     :HK $ نومبر              :HK $           مارچ   

:HK $ جوالئی           :HK $ دسمبر                 

:HK $      اگست          
 

   : $ HK ساالنہ آمدنی  ُکل
 کو چنا جا سکتا ہے۔( ایک سے زائد جزو  کا نشان لگائیں۔   ”“مناسب خانے میں براہ کرم ادائیگی کا طریقہ )

 A.   چیک سے نقدی / نقد ادائیگی 
   B.  بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکھانے والے صفحہ کے ساتھ ٹرانزیکشن ریکارڈ کی نقل فراہم  کرمبراہ ( براہ راست کریڈٹ سے / چیک سے

آمدنی  رقم کو اجاگر کریں۔ ُکلتصدیق کے لئے رنگ کے ساتھ  کے گرد دائرہ لگائیں اور اندراجکریں، 
بصورت  ضروری تبصرے پیش کریں،  نزدیکان کے  براہ کرم کے لئے، کسی بھی اندراج عالوہکے 
 )آپ کے خاندان کی آمدنی کے حساب کتاب میں رقم کو شامل کر سکتا ہے۔ SFO دیگر

  
  
  
  

 کا نشان لگائیں( ”“خانے میں  ذوںمو ہ کرمکی وجہ )برا نےآمدنی کا ثبوت فراہم نہ کر 
 A.  کوئی متعین آجر نہیں ہے۔ا میر 
  
 B.  ختم ہو چکی ہے اور میں سابقہ آجر کی طرف سے دستاویزی ثبوت حاصل نہیں کرسکتااب  کے لیے میں نے کام کیا جس کمپنی   
 کوئی دوسرا آمدنی کا ثبوت ہے۔ نہ ہی میرے پاساور 
   C.  واضح کریں، دیگر :  

 
  )کی درخواست کرنے کے لئے قابل اطالق ہےچھوٹ سال کی عمر کے گروپ کے لئے پورا دن کنڈرگارٹن / چائلڈ کیئر سینٹر کی فیس  0-3ماہانہ کام کے گھنٹے )صرف 

   گھنٹے کام کرنا۔         فی مہینہ
   اعالمیہ: میں اعالن کرتا ہوں کہ مندرجہ باال معلومات مکمل اور درست ہیں۔

                   :)کے ایک رکن کے دستخط جو مندرجہ باال کاروبار میں مشغول ہے )اگر درخواست گزار نہیں ہے خاندان
 

  ：： نمبر HKID درخواست گزارکا  ： درخواست گزار کانام
     ：  تاریخ  ： درخواست گزار کے دستخط

 منسلکہ


