ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱ ਤਾ ਸਕੀਮ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨ ਾ
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ| ਜੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ
("WFAO") ਲਈ ਭੱਤਾ ਦਫਤਰ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ
ਜਮਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ WFAO ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ|

ਭਾਗ

1

WFA ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

Q.1 ਦਾਅਵਾ ਿਮਆਦ (ਹੁਣ ਤ� ਤੁ ਰੰਤ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ Q.4 ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ:
ਹੈ):
 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਪ
ਨਵ� ਸਥਾਨ
10 /20 18 ਤ� 3
/20 19 ਤੱਕ
ਿਜਲਹ੍ ਾ Tai Po
Q.2 ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕੰਨੇ
ਗਲੀ Fu Fu Street
ਮ�ਬਰ (ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਸਮੇਤ) ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ?
5

ਿਵਅਕਤੀ

ਅਸਟੇਟ / ਿਪੰਡ

[ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂਨੋ ਟ1 ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ]

ਿਬਲਿਡੰਗ

 ਕੋਵਲੁ ਨ

ਨੰ.. 1

On On Estate
Yan Yan House

ਬਲਾਕ
ਮੰਿਜ਼ਲ 28
ਕਮਰਾ 18
Q.3 ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ (ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ), ਤਾਂ Q.5 ਿਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪਤਾ (ਜੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤ� ਵੱਖ ਹੈ):
ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ:
Room B, 18/F, Block 4, Mei Ho Court,
ਦਾਅਵਾ ਮਹੀਨਾ

2/2019

ਜਾਣਕਾਰੀ

10 Mei Ho Street, Kwun Tong, Kowloon

SHEUNG HOI SUM was
born

Q.6 ਸੰਪਰਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.:
XXXX XXXX

[ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ]
U

(ਸਥਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ)

(ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ SMS ਦੁ ਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)
U

XXXX XXXX

(ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ / ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ)

Q. 7 ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਿਵਅਕਤੀ-ਅਧਾਿਰਤ ਕੰਮ ਪਰ੍ੋਤਸਾਹਨ ਸਬਿਸਡੀ (WITS)
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?

 ਹਾਂ ਨੋ ਟ 2

ਨਹ�|

ਨੋ ਟ 1 ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ WFA ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹ "ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਭੱਤ"ੇ (“CSSA”) ਜਾਂ "ਘਰ-ਅਧਾਿਰਤ ਕੰਮ ਪਰ੍ਤ
ੋ ਸਾਹਨ ਟਰ੍ ਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਿਸਡੀ" (“WITS”) ਪਰ੍ਾਪਤ
ਪਿਰਵਾਰ
ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ
ਜੇਕਰ WITS ਿਬਨੈ ਕਾਰ WFA ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|

ਨੋ ਟ 2 ਿਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ| ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ
ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ
ਉਹ ਅਤੇ WFA ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਨੂ ੰ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ WFA ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ WITS

ਿਨੱਜੀ

ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਦੂ ਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਨਹ� ਤਾਂ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ
ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ| ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰ ਦਾਅਵਾ ਿਮਆਦ ਦੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਿਧਤ

ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਿਵਚ ਇੱਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ WFAO ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ

‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ|

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|
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ਭਾਗ 2 ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
(I) ਿਬਨੈ ਕਾਰ
U

Q.1 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ:
SHEUNG
(ਗੋਤ)

KAN FAN

(ਗੋਤ)

Q.6 ਜਾਤੀਨੋ ਟ:

1

1

2

0 (mm)

Q.5 ਟਾਈਟਲ:

勤奮
(ਨਾਮ)

ਚੀਨੀ  ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ  ਨੇ ਪਾਲੀ

 ਹੋਰ (ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ):
Q.7 ਕੀ ਤੁ ਸ� ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ (ਇਕੱਲੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂ ੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)?
 ਹਾਂ| ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ:
 ਕਦੇ ਿਵਆਹਾ ਨਹ�  ਿਵਦਰ / ਿਵਧਵਾ
 ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ
 ਹੋਰ :
 ਅਲੱਗ
(ਇੱਕਲੇ ਮਾਤਾ–ਿਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਨਹ�
U

ਨੋ ਟ

K

3

4

5

6

(7)

Q.4 ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ:

(ਨਾਮ)

Q.2 ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ (ਿਵਕਲਿਪਕ):
常

Q.3 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨੰ.:

1

9

7

7

(yyyy)

ਸ਼ਰ੍ੀ

 ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ
 ਕੁ ਮਾਰੀ
Q.8 WFA ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ
(ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦਾ ਿਨੱਜੀ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ):
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ:
SHEUNG KAN FAN
ਬ�ਕ ਦਾ ਨਾਮ:
U

U

Hang Fuk Bank
ਬ�ਕ ਕੋਡ
ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
0 8 8 -

8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ WFA ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ|

ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦਾ ਿਨੱਜੀ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਾ,

ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਬ�ਕ ਕੋਡ ਸਮੇਤ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਅੰਕਾਂ ਤ� ਵੱਧ

ਸਮਾਂ ਜਮਹ੍ਾਂ ਖਾਤੇ, �ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤੇ ਨੂ ੰ

ਨਹ� ਹੁੰਦਾ| ਬ�ਕ ਕੋਡ ਲਈ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਿਸਕ ਬ�ਕ

ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਸਟੇਟਮ�ਟ/ਪਾਸਬੁੱਕ ਵੇਖੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਟ�ਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬ�ਕ
ਲਈ 003, HSBC ਲਈ 004, ਹ�ਗ ਸ਼�ਗ ਬ�ਕ ਲਈ 024)| ਸ਼ੱਕ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬ�ਕ ਤ� ਜਾਂਚ ਕਰੋ|
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(II)

ਇੱਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵ)ੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 1

st

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 2

ਮ� ਬ ਰ

Q.1 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ:
ON

常

心樂

U

5

4

3

2

(ਨਾਮ)

Q.3 ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ:
 ਪਤਨੀ

ਬੱਚਾ


 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
 ਭਾਈ/ਭੈਣ
Q.4 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ ਨੰ.:
Y
9 8
Q.5 ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ:
1 1 (mm) 2 0

ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ
ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ
ਹੋਰ:

8

歡樂

(ਗੋਤ)

(ਨਾਮ)

Q.3 ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ:
ਪਤਨੀ


 ਬੱਚਾ

 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
 ਭਾਈ/ਭੈਣ
Q.4 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ ਨੰ.:
7 6
Z
Q.5 ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ:
3 (mm) 1 9

(ਨਾਮ)

Q.2 ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ (ਿਵਕਲਿਪਕ):

Q.2 ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ (ਿਵਕਲਿਪਕ):
(ਗੋਤ)

FUN LOK

(ਗੋਤ)

(ਨਾਮ)

安

ਮ� ਬ ਰ

Q.1 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ:
SHEUNG

SUM LOK

(ਗੋਤ)

nd

(1 )

0 (yyyy)

ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ
ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ
ਹੋਰ:
U

7
0

6

5

4

(3 )

2 (yyyy)

ਬਾਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਿ�ਪਾ Q. 6 ਤ� Q. 7 ਨੂ ੰ ਭਰੋਨੋ ਟ

ਬਾਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਿ�ਪਾ Q. 6 ਤ� Q. 7 ਨੂ ੰ ਭਰੋਨੋ ਟ

Q.6 ਕੀ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ?
 ਹਾਂ| ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਭਰੋ:

Q.6 ਕੀ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ?
ਹਾਂ| ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਭਰੋ:
9 8 7 6 5 4 (3)
Y
 ਨਹ�| ਜੇ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ
ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਿਦਓ:

( )
 ਨਹ�| ਜੇ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ
ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਿਦਓ:
ਪਰ੍ਕਾਰ:
U

ਪਰ੍ਕਾਰ:
U

ਨੰ.:
Q.7 ਜੇ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰਨ-ਸਮ� ਦੇ ਗੈਰ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ (ਿਜਵ�
ਿਕ ਪੂਰਨ-ਸਮਾਂ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਸਬ ਿਡਗਰੀ
ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਕੋਰਸ) ਕੀਤਾ ਸੀ?
 ਹਾਂ   ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਮਆਦ
 ਹੇਠਲੇ ਦਾਅਵਾ ਮਹੀਨੇ :
U

ਨ�ਟ

ਨਹ�

U

ਨੰ.:
Q.7 ਜੇ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰਨ-ਸਮ� ਦੇ ਗੈਰ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ (ਿਜਵ�
ਿਕ ਪੂਰਨ-ਸਮਾਂ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਸਬ ਿਡਗਰੀ
ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਕੋਰਸ) ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਹਾਂ 
ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਮਆਦ
 ਹੇਠਲੇ ਦਾਅਵਾ ਮਹੀਨੇ :
U

U
U



U



ਨਹ�

ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ 15 ਤ� 21 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ

ਜੇ "ਹੋਰਤ�" ਬਾਅਦ
ਦੀ ਚੋਣ
ਨਹ�)|
ਕੀਤੀ
ਿ�ਪਾਗਈ
ਕਰਕੇਹੈਜਾਣਕਾਰੀ
, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ
ਲਈਕਰਕੇ
WFAਿਬਨੈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਰ ਦਾ ਇੱ
ਨੋ ਟਕਸੋ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10.4 ਨੂ ੰ ਦੇਖੋ।
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ|

ਜੇ ਬੱਚਾ / ਨੌ ਜਵਾਨ ਮ�ਬਰ (15 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨ-ਸਮ� ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ (ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹ�) ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ
15 ਤ� 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
"ਹੋਰ" ਹੈ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਬਆਨ ਕਰੋ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਾ/ਨੌ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ�
ਨਹ� ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ|

WFA101B(4/2019)_Punjabi

ਪੂਰਨ-ਸਮ� ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਸਬ ਿਡਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਪੂਰਨ-ਸਮ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
(a) ਪੂਰਨ-ਸਮ� ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ (ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮ�
ਸਕੂ ਲ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ);
(b) ਯੀ ਿਜਨ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ;
(c) ਫਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ; ਅਤੇ
(d) ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਿਸਖਲਾਈ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਦਾ ਿਡਪਲੋ ਮਾ, ਆਿਦ.ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਸੱਿਖਆ ਕ�ਸਲ ਿਵਚ ਪਰ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ
ਟਰੇਿਨੰਗ ਕ�ਸਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਆਿਦ।

3

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 3

rd

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 4

ਮ� ਬ ਰ

Q.1 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ:
SHEUNG

(ਨਾਮ)

常

(ਨਾਮ)

Q.3 ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ:
 ਪਤਨੀ
 ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ
ਬੱਚਾ
 ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ
 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ  ਹੋਰ:
 ਭਾਈ/ਭੈਣ
Q.4 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ ਨੰ.:
8 7 6 5
S
Q.5 ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ:
0

1

耆泰

(ਗੋਤ)

(ਨਾਮ)

Q.3 ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ:
 ਪਤਨੀ
 ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ
 ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ
 ਬੱਚਾ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
 ਹੋਰ:
 ਭਾਈ/ਭੈਣ
Q.4 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ ਨੰ.:
2 3 4 5
D
Q.5 ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ:

U

2 (mm) 2

(ਨਾਮ)

Q.2 ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ (ਿਵਕਲਿਪਕ):

開心

(ਗੋਤ)

KEI TAI

(ਗੋਤ)

Q.2 ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ (ਿਵਕਲਿਪਕ):
常

ਮ� ਬ ਰ

Q.1ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ:
SHEUNG

HOI SUM

(ਗੋਤ)

th

U U

4

3

(2 )

9 (yyyy)

1 (mm) 1

9

5

6

ਬਾਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਿ�ਪਾ Q. 6 ਤ� Q. 7 ਨੂ ੰ ਭਰੋनोट

Q.6 ਕੀ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ?
ਹਾਂ| ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਭਰੋ:
8 7 6 5 4 3 (2 )
S
 ਨਹ�| ਜੇ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ
ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਿਦਓ:

Q.6 ਕੀ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ?
 ਹਾਂ| ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਭਰੋ:

U

ਨੰ.:

( )
 ਨਹ�| ਜੇ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ
ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਿਦਓ:
ਪਰ੍ਕਾਰ:

U

ਨੰ.:

U

Q.7 ਜੇ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰਨ-ਸਮ� ਦੇ ਗੈਰ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ (ਿਜਵ�
ਿਕ ਪੂਰਨ-ਸਮਾਂ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਸਬ ਿਡਗਰੀ
ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਕੋਰਸ) ਕੀਤਾ ਸੀ?
 ਹਾਂ   ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਮਆਦ
 ਹੇਠਲੇ ਦਾਅਵਾ ਮਹੀਨੇ :

ਨ�ਟ

ਨਹ�

U

U

Q.7 ਜੇ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰਨ-ਸਮ� ਦੇ ਗੈਰ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ਿਜਵ� ਿਕ
ਪੂਰਨ-ਸਮਾਂ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਸਬ ਿਡਗਰੀ
ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਕੋਰਸ) ਕੀਤਾ ਸੀ?
 ਹਾਂ   ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਮਆਦ
 ਹੇਠਲੇ ਦਾਅਵਾ ਮਹੀਨੇ :

U



(8 )

2 (yyyy)

ਬਾਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਿ�ਪਾ Q. 6 ਤ� Q. 7 ਨੂ ੰ ਭਰੋनोट

ਪਰ੍ਕਾਰ:

7

U



ਨਹ�

ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਜਾਂ 15 ਤ� 21 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹ�)| ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ WFA ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੋ ਟਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10.4 ਨੂ ੰ ਦੇਖੋ।
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4

ਿਬਨੈ ਕਾਰ / ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਨੂ ੰ WFA ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ੍ਾਵੀਡ�ਟ ਫੰਡ (MPF) / ਪਰ੍ਾਵੀਡ�ਟ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂ ੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਲਈ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਗਾਈਡ ਨੋ ਟਸ ਦਾ ਭਾਗ
3.2 ਪੜਹ੍ |ੋ

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, MPF ਯੋਗਦਾਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ $10,000 ਸੀ| 5% ($500) MPF ਯੋਗਦਾਨ ਤ�
ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਮਦਨ $9,500 ਸੀ| ਇਸ ਲਈ, ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਨੂ ੰ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ ਵਜ� $ 9,500 ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਭਾਗ 3

ਿਬਨੈ ਕਾਰ / ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ
ਨੂ ੰ WFA ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਨੋ ਟ1

ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਆਮਦਨੀ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ

ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਨੌ ਕਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਿਬਨੈ ਕਾਰ/ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਤ� ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਨੂ ੰ ਭਰੋ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ

Q.1

ਘੰਿਟਆਂ ਨੂ ੰ WFA ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ

ਦਾਅਵਾ ਮਹੀਨਾ

10

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੇਰਵਾ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਥਤੀ:

ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਿਰਪੋਰਟ

/20 18

11

/20 18

12

/20 18

1

/20 19

2

/20 19

3

/20 19

ਕਰਦੇ ਹਨ

ਿਬਨੈ ਕਾਰ

ਉਦਯੋਗ:

SHEUNG KAN
FAN

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮ�ਬਰ
ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ
ਕੰਮਕਾਜੀ
ਿਟਆਂ ਨੂ ੰ WFA ਅਰਜ਼ੀ
ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਿਗਆ
ਹੈ:

ON SUM LOK

ਰੋਜ਼ਗਾਰ

Transportation

Lorry Driver

$9,500

$9,500

$9,500

$9,500

$9,500

$9,500

ਮਾਿਸਕ ਵੇਤਨ
ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ
ਘੰਟੇ (1)

144

144

144

144

144

144

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੇਰਵਾ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਥਤੀ:

ਰੋਜ਼ਗਾਰ

Industry:

 ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰਨੋ ਟ2

Catering

Position:

Name of the Company/Employer:
ਕੰਮ ਤ� ਮਾਿਸਕ
ਆਮਦਨ (HK$)

ਕੁ ਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ
(1) + (2) + ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮ�ਬਰਾ ਦੇ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ
ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਨੂ ੰ WFA ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

YY Restaurant

Part-time Cashier

Telephone No.:

XXXX XXXX

$3,000

$3,000

$3,000

$3,000

$0

$0

50

50

50

50

0

0

194

194

194

194

144

144

WFA ਸਕੀਮ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ| ਜੇ WFA ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰਾਂ (ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਦੇ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਅਤੇ ਮਾਿਸਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ|

ਨ�ਟ 2

ਪੋਸਟ:

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ / ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ: XX Transportation Company ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.: XXXX XXXX
ਕੰਮ ਤ� ਮਾਿਸਕ
ਆਮਦਨ (HK$)

ਮਾਿਸਕ ਵੇਤਨ
ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ
ਘੰਟੇ (2)

ਨ�ਟ 1

 ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰਨੋ ਟ2

ਕੁ ੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ (ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਕੁ ੱਲ ਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਪਰੋਕਤ
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁ ੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟ,ੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ 144 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ
ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮ�ਬਰ ON SUM LOK ਦੇ 50 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ
ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ| ਕੁ ੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 194 ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ|

ਕੰ ਮ ਤ� ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਲਈ WFA ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਨ�ਟਸ ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 3.2 ਅਤੇ 3.3 ਨੂੰ ਦੇਖੋ|
ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਧਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ/ਆਮਦਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ�ਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੰ ਮ ਦੇ
ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, WFA005B, 006B ਜ� 007B ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਆਸਾਨ ਭੇਦਭਾਵ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ
ਫਾਰਮ ਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ|
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ਭਾਗ 4

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ
("ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤਾ") ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ("PWD ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਭੱਤੇ") ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਭੱਤਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂ ੰ "WITS" ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਿਸਡੀ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂ ੰ ਉਸੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। WFA
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰ ਨੂ ੰ ਉਪਰੋਕਤ ਿਤੰਨ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ। WFAO ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ
ਿਵਭਾਗਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

Q.1 ਉਪਰੋਕਤ ਸਬਿਸਡੀ ਜਾਂ ਭੱਿਤਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰਾਂ (ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੇ WITS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵੇ
ਦੀ ਿਮਆਦ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕੰਮ ਤ� ਆਮਦਨ, ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਮਾਿਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਿਕਰਾਏ ਤ� ਆਮਦਨ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤ� ਯੋਗਦਾਨ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹ� ਰਿਹੰਦ,ੇ ਆਿਦ]|
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ WFA ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3.3 ਨੂ ੰ ਵੇਖੋ|

ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ
ਦਾ ਨਾਮ
SHEUNG KEI TAI

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਦਾਅਵਾ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ (HK$)
10 /20 18 11 /20 18 12 /20 18 1 /20 19 2 /20 19

3 /20 19

Contribution from
relatives not living
on

the

same

$2,000

$2,000

$2,000

$2,000

$2,000

$2,000

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

premises

WFA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਜਾਂ ਭੱਿਤਆਂ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ| WFAO ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਨੂ ੰ ਿਮਲਾਵੇਗਾ|
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ WFA ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੋ ਟਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3.3 ਨੂ ੰ ਵੇਖੋ|
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ਿਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਕੇਵਲ ਨਕਦ ਮੁਲ
ੱ ਅਤੇ ਬੀਮਾ
ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂ ੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ|
ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂ ੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਿਵਚ ਨਹ�
ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ
ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ|
ਭਾਗ
Q.1

5

ਇੱਕ ਆਮ ਿਨਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ
ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਸੰਪਤੀ ਵਸਤੂ ਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀ ਵਸਤੂ ਆਂ ਦੀਆਂ
ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂ ੰ ਭਰੋ|

ਜੇ WFA ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁ ੱਲ
ਮਾਿਸਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ
ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਤਾਂ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|

ਘਰੇਲੂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਾਅਵਾ ਿਮਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰਾਂ (ਸਮੇਤ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੇ WITS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ) ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ,
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ [ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ / ਸਾਂਝੇ / ਕੰਪਨੀ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ, ਨਕਦ ਬੱਚਤ, ਬੀਮਾ

ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦ ਕੀਮਤ (ਲਾਭ ਸਮੇਤ), ਸਟੋਕ, ਗੈਰ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਮੇਤ), ਪਾਰਿਕੰਗ ਸਥਾਨ, ਵਾਹਨ,
ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹ ਕਰਜੇ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੜੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ]| ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਗਾਈਡ WFA ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੋ ਟਸ ਦਾ ਭਾਗ 3.4 ਵੇਖ|ੋ
ਮੁੱਲ (HK$)
ਸ਼ੇਅਰ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਿਰਕ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ
ਸੰਪੱਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
(ਜੇ HKD ਿਵੱਚ ਨਹ�, ਤਾਂ (ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਮ�ਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਤਾਰੀਖ
ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇ)
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ)

SHEUNG KAN FAN

Saving Insurance(AA Insurance)

28 / 2 /20 19

10,000 (US$)

-

%

SHEUNG KAN FAN

HK Jockey Club Account Balance

31 / 3 /20 19

1,000

-

%

SHEUNG KAN FAN

XX Company Stocks (400 shares)

31 / 3 /20 19

20,000

-

%

Deposit (CC Bank)

31 / 3 /20 19

40,000

50

%

ON SUM LOK

Deposit (CC Bank)

31 / 3 /20 19

40,000

50

%

SHEUNG KEI TAI

Deposit (CC Bank)

31 / 3 /20 19

20,000

-

%

SHEUNG KAN FAN

/

/20

%

Q.2 ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ?
 ਹਾਂ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਮਹੀਨੇ :
(ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਿਰਵਾਰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ WFA ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ)
ਨਹ�

ਜੇ SHEUNG KAN FAN ਅਤੇ ON SUM LOK ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਜਮਹ੍ਾਂ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ $40,000 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਕੋਲ $20,000 ਹੈ, (ਭਾਵ
50%) ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ
ਮੁੱਲ $40,000 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ 50% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, SHEUNG
KAN FAN ਅਤੇ ON SUM LOK ਦੋਨਾਂ ਲਈ।

ਭਾਗ 6

ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਨੂ ੰ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂ ੰ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਨਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1) ਮ� ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (WFA002B) ਦੇ ਪੂਰਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ
ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱਤਾ ("WFA") ਸਕੀਮ ("WFA ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ") ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੋ ਟਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਨੋ ਟਸ ਪੜਹ੍ ੇ ਹਨ| ਮ� ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) WFA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂ ੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਨੋ ਟਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ|
(2) ਿਕ�ਿਕ WFA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਸਿਹਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ (i) ਮ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ� ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ;
(ii) ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ ("WFAO") ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਫਤਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ ਮੁਕੰਮਲ WFA
ਭੁ ਗਤਾਨ ਨੂ ੰ ਮੇਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ; ਅਤੇ
(iii) ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਿਵਅਕਤੀ-ਅਧਾਿਰਤ ਕੰਮ ਪਰ੍ੋਤਸਾਹਨ ਟਰ੍ ਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਿਸਡੀ (WITS) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ WFAO ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕੋ
ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ WITS ਭੁ ਗਤਾਨ ਨੂ ੰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ WITS ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
(WITS001B) ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ|
(3) ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਪੂਰਕ ਪੱਤਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਫਾਰਮ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹਨ| ਮ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂ ੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ WFA ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ WFAO ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ WFAO ਨੂ ੰ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਂਗਾ|
(4) ਮ� ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) (i) ਅਸ� ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਸਟੇਟਮ�ਟ ("PICS") ਨੂ ੰ ਪਿੜਹ੍ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂ ੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ WFAO ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ
PICS ਅਤੇ WFA ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੋ ਟਸ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂ ੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂ ੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਣਕਰੀ ਦਾ
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(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)

ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂ ੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;
ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, WFAO ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਬਊਰੋ/ਿਵਭਾਗਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਮਜ਼ਦੂ ਰ ਿਵਭਾਗ, ਆਵਾਸ ਿਵਭਾਗ, ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਿਵਭਾਗ,
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਭਾਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹਾਊਿਸੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਭੂ ਮੀ ਰਿਜਸਟਰ੍ ੇਸ਼ਨ, ਬ�ਕਾਂ, ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਕੂ ਲ/ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬੰਧਕ ਿਨਗਮ
ਿਲਿਮਟਡ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ੍ੋਿਵਡ�ਟ ਿਨਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ੍ੋਿਵਡ�ਟ ਿਨਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�) ਨੂ ੰ ਮੇਰੇ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ WFAO ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਨਰੀਖਣ
ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ WFAO ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁ ਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ WFAO ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ WFAO ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਛਪਾ�ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਗਰ੍ਾਂਟ/ਭੱਤਾ (ਭੱਤੇ) ਨੂ ੰ
ਵਾਿਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਭੱਤੇ ਨੂ ੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਧਨ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ WFAO
ਦੁ ਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੱਧ ਭੱਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂ ੰ WFAO ਦੁ ਆਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ;
ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਨੂ ੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਪੂਰਨ ਧਨ ਵਾਿਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ
ਹਾਂ, ਜਾਂ WFAO ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ WFAO ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ
ਸਬਿਸਡੀ/ਭੱਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂ ੰ WFAO ਦੁ ਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ; ਅਤੇ
ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁ ਆਰਾ WFA ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂ ਠੇ ਕਥਨ, ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਲੁ ਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ,
ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ, WFA ਦੇ ਅਯੋਗ ਘੋਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਰੀ ਆਰਡੀਨ� ਸ (Cap. 210) ਦੇ ਤਿਹਤ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ
SHEUNG KAN FAN

WFA101B(4/2019)_Punjabi

ਦਸਤਖਤ

ਿਮਤੀ
20/4/2019

8

