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ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੀੜੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਟਲਾਈਨ

ĳĶĶĹġĴııı
ਵੈਬਸਾਈਟ

wfa.gov.hk
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਫਤਰ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ

ĺİŇĭġĲĹĲġŉŰŪġŃŶůġœŰŢťĭġŌŸŶůġŕŰůŨĭġŌŰŸŭŰŰů

ਮੁੱ ਖ ਵਿਸ਼਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ
ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਤਾ (WFA) ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ (ਇੱਕਲੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਸਮੇਤ)| WFA ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਭੱਤੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਭੱਤੇ ਜਾਾਂ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਹਰ
ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਭੱਤਾ
ਪੂਰਨ ਦਰ, ¾-ਦਰ ਜਾਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍੍ਹਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੈਲੰਡਰ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਭੱਤੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ|
ਘਰ ਦੇ ਮੈੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
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ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈੈਂਬਰ ਅਰਜ਼਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋੋਂ ਵੱਧ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਜੂਨ 2022 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ -ਅਭਿਭਾਵਕ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ 144 ਘੰ ਟੀਆਂ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀੀਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਪਰਿਵਾਰ
ਅਸਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ 168 ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੋੋਂ
ਘੱਟ ਨਹੀੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਡਿਯਮ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਕੁੱਲ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ 192 ਘੰ ਟੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱ ਧ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਨ 2021 ਤੋੋਂ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਵੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਕਠੇ ਕਾਮਕਾਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੰ ਟੇ 72 ਘੰ ਟੇ ਆ ਤੋੋਂ ਘਟ ਨਹੀੀਂ,
ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ -ਅਭਿਭਾਵਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸਲ ਭੱਤੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕਠੇ ਕਾਮਕਾਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਘੰ ਟੇ 132 ਘੰ ਟੇ ਆ ਤੋੋਂ ਘਟ ਨਹੀੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਡਿਯਮ ਭੱਤੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕਠੇ
ਕਾਮਕਾਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੰ ਟੇ 192 ਘੰ ਟੇ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋੋਂ ਵਧ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI
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ਇੱਕਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ 36 ਘੰ ਟੇ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀੀਂ ਹਨ
ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ 54 ਘੰ ਟੇ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀੀਂ ਹਨ
ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜਿਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ 72 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ
ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇੱਕਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋੋਂ ਘੱਟ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵIੇ

ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ WFA ਸਕੀਮ ਦੇ
ਅਧੀਨ, ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਾਲ ਭੱਤਾ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 15
ਸਾਲ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਜਾਾਂ 15 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ
ਹਨ (ਪਰ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀੀਂ)I
ਟੇਬਲ 1: ਜੂਨ 2022 ਜਾਾਂ ਇਸਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ
(ਘੰ ਟੇ)

ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੱਤਾ

144 ਤੋ 168 ਤੋੋਂ ਘੱਟ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ)

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

168 ਤੋੋਂ 192 ਤੋੋਂ ਘੱਟ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ)

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੱਤਾ:
$1,200
¾-ਦਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੱਤਾ:
$900
ਅਰਧ-ਦਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੱਤਾ:
$600

192 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ)

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ:
$1,400
¾-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ:
$1,050
ਅਰਧ-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ:
$700

36 ਤੋੋਂ 54 ਤੋੋਂ ਘੱਟ
(ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ)

54 ਤੋੋਂ 72 ਤੋੋਂ ਘੱਟ
(ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ)

72 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ
(ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ)

ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ

ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$1,400
¾-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$1,050
ਅਰਧ-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$700

WFA ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼਼ੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ

wfa.gov.hk ‘ਤੇ WFA ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|
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ਟੇਬਲ 2: ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ -ਅਭਿਭਾਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਤ
ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ (ਮਤਲਬ ਜੂਨ 2021 ਤੋੋਂ ਮਈ 2022 ਤਕ)
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ
(ਘੰ ਟੇ)

72 ਤੋ 132 ਤੋੋਂ ਘੱਟ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ)

36 ਤੋੋਂ 54 ਤੋੋਂ ਘੱਟ
(ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ)
132 ਤੋੋਂ 192 ਤੋੋਂ ਘੱਟ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ)

54 ਤੋੋਂ 72 ਤੋੋਂ ਘੱਟ
(ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ)
192 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ
(ਗੈਰ-ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰ)

72 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੱਧ
(ਇੱਕਲੇ -ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ)

ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ

ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ

ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੱਤਾ

ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੱਤਾ:
$1,200
¾-ਦਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੱਤਾ:
$900
ਅਰਧ-ਦਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਭੱਤਾ:
$600

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$1,400
¾-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$1,050
ਅਰਧ-ਦਰ ਬਾਲ ਭੱਤਾ:
$700

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

ਪੂਰਨ-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ:
$1,400
¾-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ:
$1,050
ਅਰਧ-ਦਰ ਉੱਚਾ ਭੱਤਾ:
$700

ਅਪ੍੍ਰਲ
ਰੈ 2021 ਤੋੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱ ਕ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ1:
		ਪੂਰਨ-ਦਰ ਭੱ ਤੇ
	ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
	ਮੈੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ
	ਗਿਣਤੀ
ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ
		
ਸੀਮਾਵਾਾਂ2

¾-ਦਰ ਭੱ ਤੇ
ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ

ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ
ਸੀਮਾਵਾਾਂ3

ਅਰਧ-ਦਰ ਭੱ ਤੇ
ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ
ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ
ਸੀਮਾਵਾਾਂ4

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭੱ ਤਿਆਂ ਲਈ
ਘਰੇਲੂ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀਆਂ
ਸੀਮਾਵਾਾਂ

1 ਵਿਅਕਤੀ

$10,100

$12,100

$14,100

$266,000

2 ਵਿਅਕਤੀ

$14,700

$17,600

$20,500

$360,000

3 ਵਿਅਕਤੀ

$17,900

$21,500

$25,100

$469,000

4 ਵਿਅਕਤੀ

$22,400

$26,800

$31,300

$548,000

5 ਵਿਅਕਤੀ

$23,200

$27,800

$32,500

$609,000

6 ਵਿਅਕਤੀ

$24,300

$29,100

$34,000

$659,000

4

ਅਪ੍੍ਰਲ
ਰੈ 2022 ਤੋੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱ ਕ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ1:
	ਪੂਰਨ-ਦਰ ਭੱ ਤੇ
	ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
	ਮੈੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ
	ਗਿਣਤੀ
ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ
		
ਸੀਮਾਵਾਾਂ2

ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ
ਸੀਮਾਵਾਾਂ3

ਅਰਧ-ਦਰ ਭੱ ਤੇ
ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ
ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ
ਸੀਮਾਵਾਾਂ4

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭੱ ਤਿਆਂ ਲਈ
ਘਰੇਲੂ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀਆਂ
ਸੀਮਾਵਾਾਂ

$14,700

$17,600

$20,500

$369,000

4 ਵਿਅਕਤੀ

$22,400

$26,900

$31,400

$562,000

6 ਵਿਅਕਤੀ

$24,300

$29,100

$34,000

$675,000

1 ਵਿਅਕਤੀ

2 ਵਿਅਕਤੀ

3 ਵਿਅਕਤੀ
5 ਵਿਅਕਤੀ

$10,100

$17,900

$23,200

¾-ਦਰ ਭੱ ਤੇ
ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ

$12,100

$21,500

$27,800

$14,100

$25,100

$32,500

$273,000
$481,000

$624,000

6 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੱਤੀ ਸੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ wfa.gov.hk ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ|
ਨੋਟਸ:

1
2

3

4

ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍੍ਰਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਾਂਦੀਆਂ ਹਨI
ਪੂਰੀ ਦਰ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ
ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨੀ (MMDHIEA)ਦੇ ਪੱਧਰਾਾਂ, 50% ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀੀਂ, ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿੱਤੀਆਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨI
3/4-ਦਰ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ 50% ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਪਰ MMDHIEA ਦੇ 60% ਪੱਧਰਾਾਂ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀੀਂ, ਤੇ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿੱਤੀਆਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨI
ਅੱਧ-ਦਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾਵਾਾਂ 60% ਤੋੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ MMDHIEA ਦੇ 70% ਪੱਧਰਾਾਂ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀੀਂ, ਤੇ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿੱਤੀਆਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨI

ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਕ
ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:
•	ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ WFA ਅਰਜ਼਼ੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ)
•

ਵੇਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਵੇੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋੋਂ
ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘੰ ਟੇ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼਼ਾਮਿਲ ਹੈ:
•

ਤਨਖ਼਼ਾਹ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍੍ਰਵੀਨਡੈੈਂਟ ਫੰ ਡ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ), ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਤੋੋਂ
ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਵੇਤਨ

•

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਹਾਇਤਾ
√

ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਭੱਤੇ

√

ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਾਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
ਜੀਵਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਭੱਤੇ
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ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:
ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰ ਪਤੀਆਂ (ਸਵੈ-ਕਬਜ਼਼ੇ ਵਾਲੇ ਪ੍੍ਰਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਾਹਨ/ਬੇੜੀਆਂ,
ਟੈਕਸੀ/ਜਨਤਕ ਲਾਈਟ ਬੱਸ ਲਾਇਸੈੈਂਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸ਼਼ੇਅਰ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਬੈੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼਼ਿਟ/
ਨਕਦ ਆਦਿ|
ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ :
•	ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ (CSSA) ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ WFA ਨਾਲ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਨਹੀੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:
•

ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈੈਂਬਰ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਤੋੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਘਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ
ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍੍ਹਾ ਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰ ਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ|

•

1 ਅਪ੍੍ਰਰੈਲ 2019 ਤੋੋਂ, ਡਬਲਯੂਐਫਏ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਾ housingਸਿੰ ਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਤੋੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍੍ਰਬੰਧ
•

ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍੍ਹਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼਼ਾਮਿਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਜਮ੍੍ਹਾਾਂ
ਕਰਾਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਿਆਦਾਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ|

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍੍ਰਕਿਰਿਆ
ਅਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੇ ਵੰ ਡ ਅੰ ਕ
ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ wfa.gov.hk ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:
•

ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰ ਸੀ (WFSFAA) ਦਾ WFAO

•

WFSFAA ਦਾ ਸਟੂਡੈੈਂਟ ਫਾਈਨੈੈਂਸ ਆੱਫਿਸ

•	ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕੇੇਂਦਰ
•	ਜ਼ਿਲ੍੍ਹਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਗਠਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਕੇੇਂਦਰ

•	ਗ੍੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੇੇਂਦਰਾਾਂ
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ਅਰਜ਼਼ੀ ਜਮ੍੍ਹਾਾਂ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ
ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼਼ੀ ਪ੍੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਰਜ਼਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍੍ਹਾਾਂ 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 ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍੍ਰਰੌਪ-ਇਨ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ:
•

WFSFAA ਦਾ WFAO

•

WFSFAA ਦਾ ਸਟੂਡੈੈਂਟ ਫਾਈਨੈੈਂਸ ਆੱਫਿਸ

•	ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕੇੇਂਦਰ
•

ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼਼ਿਲ੍੍ਹਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ

ਇੰ ਟਰਨੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ:
https://eservices.wfsfaa.gov.hk/wfa/en

ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਾਉੰ ਟਰ ਅਪਾੱਇੰ ਟਮੇੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ:
https://eservices.wfsfaa.gov.hk/ocas/en

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਅਰਜ਼਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰ ਤ, WFAO SMS ਜਾਾਂ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ੍੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ|

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
7

ਦਸਤਾਵੇਜ਼਼ੀ ਪ੍੍ਰਮਾਣਾਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ
ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ
•

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

•

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

•

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ
•

ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਚੀ

•

ਵੇਤਨ ਰਸੀਦ

•

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

•	ਬੈੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈੈਂਟ ਜਾਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ
•

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਘਰੇਲੂ ਸੰ ਪਤੀ
•	ਬੈੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈੈਂਟ ਜਾਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ
•

ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਸਟੇਟਮੈੈਂਟ

•	ਨਿਵੇਸ਼ ਸਟੇਟਮੈੈਂਟ
•

ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਵੇਸਲ ਰਜਿਸਟ੍੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

Punjabi version
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