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ਸਾਰੇ ਪਦਰਵਾਦਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਹਨ| 

ਦਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਦਰਵਾਦਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਦਟਆਂ ਦੀ ਦਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਦਰਵਾਰ ਭੱਤਾ (WFA) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਦਰਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ (ਇੱਕਲੇ 

ਪਦਰਵਾਰ ਸਮੇਤ)| WFA ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਦਹਤ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱ ਢਲੇ ਭੱਤੇ, ਦਰਦਮਆਨੇ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ ਪਦਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ,ੇ ਭੱਤਾ ਪੂਰਨ ਦਰ, ¾-ਦਰ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਦਮਆਦ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਪਛਲੇ ਛੇ ਕੈਲੰਡਰ 

ਮਹੀਦਨਆਂ ਨੰੂ ਸਾਦਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਭੱਤੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹ|ੈ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 

ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| 6

ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ-ਅਦਭਭਾਵਕ ਪਦਰਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 144 ਘੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਦਰਵਾਰ ਅਸਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਕੰਮ 

ਦੇ ਘੰਟੇ 168 ਘੰਕਟਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਦਰਵਾਰ ਮੀਦਡਯਮ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 192 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ 

ਪਦਰਵਾਰ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈI
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WFA ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸੀ ਲਈ ਦਬਨੈਕਾਰ

wfa.gov.hk ‘ਤੇ WFA ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਇੱਕਲੇ ਮਾਦਪਆਂ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰ, ਦਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ 36 ਘੰਟ ੇਤੋਂ ਘੱਟ 

ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱ ਢਲੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ 54 ਘੰਟ ੇਤੋਂ 

ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਦਰਦਮਆਨੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਦਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ 

ਘੰਟੇ 72 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜਆਦਾ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇੱਕਲੇ ਮਾਤਾ-

ਦਪਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਦੇ ਨਾਲ ਰਦਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਜਸਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇI

ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਪਦਰਵਾਰ WFA 

ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱਚ ੇਲਈ ਬਾਲ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਯੋਗ ਬੱਦਚਆਂ 

ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 15 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਦਰਦਮਆਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ 

ਦੀ ਦਸੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ (ਪਰ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ)I

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਮੁੱ ਢਲਾ ਭੱਤਾ:
$1,000

¾-ਦਰ ਮੁੱ ਢਲਾ ਭੱਤਾ:
$750

ਅਰਧ-ਦਰ ਮੁੱ ਢਲਾ ਭੱਤਾ:
$500

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਦਰਦਮਆਨਾ ਭੱਤਾ:
$1,200

¾-ਦਰ ਦਰਦਮਆਨਾ ਭੱਤਾ:
$900

ਅਰਧ-ਦਰ ਦਰਦਮਆਨਾ ਭੱਤਾ:
$600

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ:
$1,400

¾-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ:
$1,050

ਅਰਧ-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ:
$700

144 ਤੋ 168 ਤੋਂ ਘੱਟ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਵਾਲੇ 

ਪਦਰਵਾਰ)
36 ਤੋਂ 54 ਤੋਂ ਘੱਟ

(ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰ)

168 ਤੋਂ 192 ਤੋਂ ਘੱਟ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਵਾਲੇ 

ਪਦਰਵਾਰ)
54 ਤੋਂ 72 ਤੋਂ ਘੱਟ

(ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰ)

192 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਵਾਲੇ 

ਪਦਰਵਾਰ)
72 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

(ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰ)

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$1,400

¾-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$1,050

ਅਰਧ-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$700

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ
(ਘੰਟੇ)

ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਰਵਾਰ ਲਈ
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੱਤਾ

ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ
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ਅਪ੍ਰਲੈ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਕਨਆ ਂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ ੂਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾਂ1:

  ਪਰੂਨ-ਦਰ ਭੱਤੇ ¾-ਦਰ ਭੱਤੇ ਅਰਧ-ਦਰ ਭੱਤੇ 
 ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਕਤਆ ਂਲਈ
 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ  ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆ ਂ
 ਕਗਣਤੀ ਦੀਆ ਂਉੱਪਰੀ ਦੀਆ ਂਉੱਪਰੀ ਦੀਆ ਂਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ
  ਸੀਮਾਵਾਂ2 ਸੀਮਾਵਾਂ3 ਸੀਮਾਵਾਂ4 

 1 ਦਵਅਕਤੀ $10,100 $12,100 $14,100 $273,000

 2 ਦਵਅਕਤੀ $14,700 $17,600 $20,500 $369,000

 3 ਦਵਅਕਤੀ $17,900 $21,500 $25,100 $481,000

 4 ਦਵਅਕਤੀ $22,400 $26,900 $31,400 $562,000

 5 ਦਵਅਕਤੀ $23,200 $27,800 $32,500 $624,000

 6 ਦਵਅਕਤੀ $24,300 $29,100 $34,000 $675,000

ਅਪ੍ਰਲੈ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਕਨਆ ਂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ ੂਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾਂ1:

  ਪਰੂਨ-ਦਰ ਭੱਤੇ ¾-ਦਰ ਭੱਤੇ ਅਰਧ-ਦਰ ਭੱਤੇ 
 ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਕਤਆ ਂਲਈ
 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ  ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆ ਂ
 ਕਗਣਤੀ ਦੀਆ ਂਉੱਪਰੀ ਦੀਆ ਂਉੱਪਰੀ ਦੀਆ ਂਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ
  ਸੀਮਾਵਾਂ2 ਸੀਮਾਵਾਂ3 ਸੀਮਾਵਾਂ4 

 1 ਦਵਅਕਤੀ $10,600 $12,700 $14,800 $278,000

 2 ਦਵਅਕਤੀ $15,000 $18,000 $21,000 $376,000

 3 ਦਵਅਕਤੀ $18,600 $22,300 $26,000 $490,000

 4 ਦਵਅਕਤੀ $23,200 $27,800 $32,500 $573,000

 5 ਦਵਅਕਤੀ $23,500 $28,200 $32,900 $636,000

 6 ਦਵਅਕਤੀ $24,900 $29,800 $34,800 $688,000

6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ wfa.gov.hk ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ| ਨੋਟਸ:
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1 ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰੂ ਦਵਵਸਦਥਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨI 
2 ਪੂਰੀ ਦਰ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਰਦਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ 

ਪਾਦਰਵਾਦਰਕ ਆਮਦਨੀ (MMDHIEA)ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ, 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਨਰਧਾਰਤ ਦਕੱਤੀਆਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨI
3 3/4-ਦਰ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ MMDHIEA ਦੇ 60% ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ 

ਦਨਰਧਾਰਤ ਦਕੱਤੀਆਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨI
4 ਅੱਧ-ਦਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ MMDHIEA ਦੇ 70% ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਨਰਧਾਰਤ 

ਦਕੱਤੀਆਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨI

ਨੋਟਸ:

ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਵੱਚ ਸਾਕਮਲ ਹੈ:

• ਤਨਖਾਹ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵੀਨਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡ 
ਕੇ), ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ, ਦਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਦਦ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਤਨ

• ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਠ ਦਲਿੀ ਸਹਾਇਤਾ

√ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ 

ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੱਤੇ

√ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਵਕਲਾਂਗ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ 

ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੱਤੇ

ਕਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕ

ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਕਟਆਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ:

• ਦਬਨੈਕਾਰ / ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-
ਰੁਜ਼ਗਾਰ)

• ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਜਨ੍ਾਂ 
ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

• ਵੇਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਦਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੱੁਟੀ ਤੋਂ 
ਦਮਲਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ

ਪਕਰਵਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ:

ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਾਹਨ/ਬੇੜੀਆਂ, 

ਟੈਕਸੀ/ਜਨਤਕ ਲਾਈਟ ਬੱਸ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਦਨਵੇਸ, ਸੇਅਰ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਬੈਂਕ ਦਡਪਾਦਜ਼ਟ/

ਨਕਦ ਆਦਦ|
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ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ wfa.gov.hk ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:

• ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ (WFSFAA) ਦਾ WFAO

• WFSFAA ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਆੱਦਫਸ

• ਦਕਰਤ ਦਵਭਾਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਦਰਤ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ

• ਦਜ਼ਲ੍ਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਸਮਾਦਜਕ ਕਦਲਆਣ ਦਵਭਾਗ ਦੀ ਸਮਾਦਜਕ ਸੁਰੱਦਿਆ ਿੇਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 

ਸੰਗਦਠਤ ਪਦਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

• ਗ੍ਰਦਹ ਦਵਭਾਗ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਦਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ-ਦਗੱਛ ਕੇਂਦਰਾਂ

ਅਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਅੰਕ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਦਮਆਦ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਪਛਲੇ ਛੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਦਨਆਂ ਨੰੂ ਸਾਦਮਲ 

ਕਰਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਦਰਵਾਰ ਨੰੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਦਨਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਦਮਆਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਂ 

ਕਰਾਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਦਮਆਦ ਦੋ ਦਮਆਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ|

ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ:

• ਦਵਆਪਕ ਸਮਾਦਜਕ ਸੁਰੱਦਿਆ ਸਹਾਇਤਾ (CSSA) ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ WFA ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:

• ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਦਰਵਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਘਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੰੂ  

ਸੰਬੋਦਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਜਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਰਦਥਕ ਸਬੰਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਦਵੱਚ ਰਦਹੰਦੇ ਹਨ|
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ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ:  PO Box No. 62600 Kwun Tong Post Office

(Working Family Allowance Office of the Working 
Family and Student Financial Assistance Agency)

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ, WFAO ਦਸ ਦਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ SMS ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਸੀਦ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ|

ਦਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤੀ ਰੂਪ ਦਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਦਚਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਹੇਠ ਦਦੱਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਵੱਚ ਡ੍ਰਰੌਪ-ਇਨ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ: 

• WFSFAA ਦਾ WFAO

• WFSFAA ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨਂੈਸ ਆੱਫਫਸ

• ਫਿਰਤ ਫਿਭਾਗ ਦੇ ਨੌਿਰੀ ਿਂੇਦਰ

• ਸਮਾਫਿਿ ਿਫਿਆਣ ਫਿਭਾਗ ਦਾ ਫਿਿਿ੍ਹਾ ਸਮਾਿ ਭਿਾਈ ਦਫਿਤਰ

ਇੰਟਰਨੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਕਮਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ:

https://eservices.wfsfaa.gov.hk/wfa/en

ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਾਉੰਟਰ ਅਪਾੱਇੰਟਮੇਂਟ ਦਸਸਟਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ:

https://eservices.wfsfaa.gov.hk/ocas/en

ਇੱਕ ਦਬਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਦਵਸੇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਫਾਫੇ ਦਵੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਪਦਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ 
ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ



ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱਤਾ

24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਟਲਾਈਨ

ਵੈਬਸਾਈਟ
wfa.gov.hk

ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਫਤਰ 
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ

ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੀੜੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਅਪਰ੍ੈਲ

2023 

ਵਰਜਨ
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ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

• ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਦਰਕਾਰਡ

• ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਦਟਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਦਫਕੇਟ

ਪਕਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ

• ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਚੀ

• ਵੇਤਨ ਰਸੀਦ

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

• ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਬੱੁਕ

• ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਦਫਕੇਟ

ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਤੀ

• ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਬੱੁਕ

• ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

• ਦਨਵੇਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

• ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵੇਸਲ ਰਦਜਸਟ੍ਰੇਸਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

Punjabi version


