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9/F, 181 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon

ਕੰ ਮ ਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱਤਾ (WFA) ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਹੈ(ਇੱਕਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇ ਤ)| WFA ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿ ਹਤ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੱਤੀ
ਦੀਆਂਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱ ਢਲੇ ਭੱਤੇ, ਦਰਿਮਆਨੇ
ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ ਕਦੇ ਹਨ| ਹਰ ਯੋ ਗ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਭੱਤੇ ਲਈ
ਯੋ ਗ ਹੋ ਸ ਕਦਾ ਹੈ| ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆ ਧਾਰ ‘ਤੇ, ਭੱਤਾ ਪੂ ਰ ਨ ਦਰ,
¾-ਦਰ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਿ ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੈ ਲੰ ਡ ਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਭੱਤੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ - ਬਿਨੈ ਕ ਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋ ਗ ਤਾ
ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪੂ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|

6

ਬਿਨੈ ਕ ਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌ ਕ ਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਦੀ
ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰ ਦ ੀ ਹੈ|

ਗ਼ੈ ਰ-ਇੱਕਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨਾਂ ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਕੰ ਮ ਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ 144 ਘੰ ਟਿ ਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱ ਢਲੇ ਭੱਤੇ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਕ ਰ ਕੰ ਮ ਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ 168 ਘੰ ਟਿ ਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੇ ਕੰ ਮ ਕਾਜੀ
ਘੰ ਟੇ 192 ਘੰ ਟੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ|

2

ਇੱਕਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨਾਂ ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰ ਮ ਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ 36 ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱ ਢਲੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਕ ਰ ਕੰ ਮ ਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ
54 ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
ਜਿਨਾਂ ੍ਹ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ 72 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇੱਕਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ
ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਵ|ੇ

ਇਕੱਲੇ ਮਾਤ ਾ-ਪਿਤ ਾ ਵ ਾਲੇ ਪ ਰਿਵ ਾਰ ਅਤੇ ਗੈ ਰ-ਇਕੱਲੇ ਮਾਤ ਾ-ਪਿਤ ਾ
ਪ ਰਿਵ ਾਰ WFA ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਾਲ ਭੱਤ ਾ ਪ ਰਾ੍ ਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਯੋਗ ਬੱਚਿ ਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 15 ਅਤੇ
21 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਚ ਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
(ਪਰ ਪੋਸਟ-ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ)|
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ
(ਘੰਟੇ)

ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੱਤਾ

ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ

144 ਤੋ 168 ਤੋਂ ਘੱਟ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ)
36 ਤੋਂ 54 ਤੋਂ ਘੱਟ
(ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ)
168 ਤੋਂ 192 ਤੋਂ ਘੱਟ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ)
54 ਤੋਂ 72 ਤੋਂ ਘੱਟ

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਮੁੱਢਲਾ ਭੱਤਾ: $800
¾-ਦਰ ਮੁੱਢਲਾ ਭੱਤਾ: $600
ਅਰਧ-ਦਰ ਮੁੱਢਲਾ ਭੱਤਾ: $400

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੱਤਾ: $1,000
¾-ਦਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੱਤਾ: $750
ਅਰਧ-ਦਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੱਤਾ: $500

(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ)

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ: $1,200

72 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਅਰਧ-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ: $600

(ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ)

¾-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$750
ਅਰਧ-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$500

(ਇੱਕਲੇ-ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ)
192 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$1,000

¾-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ: $900

WFA ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ
wfa.gov.hk ‘ਤੇ WFA ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|
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ਅਪ੍ਲ
ਰੈ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ1 & 2:
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਭੱਤੇ
ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ
ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ
ਸੀਮਾਵਾਂ3

¾-ਦਰ ਭੱਤੇ
ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਘਰੇਲੂ
ਆਮਦਨੀ
ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ
ਸੀਮਾਵਾਂ 4

ਅਰਧ-ਦਰ ਭੱਤੇ
ਲਈ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ
ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ
ਸੀਮਾਵਾਂ 5

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ
ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਤੀ
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

1 ਵਿਅਕਤੀ

$9,000

$10,800

$12,600

$249,000

2 ਵਿਅਕਤੀ

$13,700

$16,400

$19,200

$338,000

3 ਵਿਅਕਤੀ

$16,100

$19,300

$22,500

$440,000

4 ਵਿਅਕਤੀ

$20,100

$24,100

$28,100

$514,000

5 ਵਿਅਕਤੀ

$21,100

$25,300

$29,500

$571,000

6 ਵਿਅਕਤੀ

$23,100

$27,800

$32,400

$618,000

6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ wfa.gov.hk
‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ|
ਨੋਟਸ:

1

ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018
(ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
WFA ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ) ਵੀ WFA ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਤੇ
ਲਾਗੂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਦਾਂ wfa.gov.hk
ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ|

2

ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀਮਾ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

3

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਭੱਤੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

4

¾-ਦਰ ਭੱਤੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 50% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

5

ਅਰਧ-ਦਰ ਭੱਤੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ 60% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

4

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:
•	ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ WFA ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ)
•

ਵੇਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ
ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

ਤਨਖ਼ਾਹ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵੀਨਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ
ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਤਨ

•

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਹਾਇਤਾ

	ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ




(WITS) ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੱਤੇ
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ
ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੱਤੇ
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ
ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੱਤੇ

[ਨੋਟ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|]
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:
ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਾਹਨ/ਬੇੜੀਆਂ,
ਟੈਕਸੀ/ਜਨਤਕ ਲਾਈਟ ਬੱਸ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸ਼ੇਅਰ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ/
ਨਕਦ ਆਦਿ|
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ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ:
•

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ WFA ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:

	ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ (CSSA)
	ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਅਧਾਰਤ WITS (ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ WFA ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ WFA ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)

[ਨੋਟਸ: 1. ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ WFA ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ
ਨਿੱਜੀ-ਅਧਾਰਤ WITS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ|
2. ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ WITS ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ
WFA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਅਵਾ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਧਾਰਿਤ WITS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਲਈ
WFA ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ|]
•

ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਕ ਘਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ
ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ
•

ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਰੇਕ
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ
ਮਿਆਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ|

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਅਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਅੰਕ
ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ wfa.gov.hk ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:
•

ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ (WFSFAA) ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਤਾ
ਦਫ਼ਤਰ (WFAO)

•

WFSFAA ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤ ਦਫਤਰ

•

ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ (WITS) ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ

•	ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਸੰਗਠਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
•

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ
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ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਾਂ ੍ਹ ਕਰਨ ਾ
ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ
ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ:
PO Box No. 62600 Kwun Tong Post Office
(Working Family Allowance Office of the Working Family 		
and Student Financial Assistance Agency)
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ:
•

WFSFAA ਦਾ WFAO

•

WFSFAA ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤ ਦਫਤਰ

•

ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ WITS ਡਿਵੀਜ਼ਨ

•

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚ ਨ ਾ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ, WFAO SMS ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ|
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
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ਦਸਤ ਾਵੇਜ਼ੀ ਪ ਮ
੍ਰ ਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਾਂ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ
•

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

•

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

•

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ
•

ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਚੀ

•

ਵੇਤਨ ਰਸੀਦ

•

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

•

ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ

•

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਤੀ
•

ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ

•

ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

•

ਵੇਸਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

(Punjabi)

•	ਨਿਵੇਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
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