ورﮐﻧﮓ ﻓﯾﻣﻠﯽ اﻻؤﻧس
ﺟون
2
و 202
رژن

ﺧود اﻧﺣﺻﺎری ﮐﯽ ﺣوﺻﻠہ اﻓزاﺋﯽ
ﻧﺳل در ﻧﺳل ﻏرﺑت ﻣﯾں آﺳﺎﻧﯽ دﯾﻧﺎ
 24ﮔﮭﻧﮢﮯ ﮨﺎٹ ﻻﺋن
گ

ĳĶĶĹġĴııı
وﯾب ﺳﺎﺋٹ

ŸŧŢįŨŰŷįũŬ
ورﮐﻧﮓ ﻓﯾﻣﻠﯽ اﻻؤﻧس آﻓس
ﮐﺎم ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻧﺑﮯ ﮐﮯ اﻻؤﻧس اور طﺎﻟﺑﻌﻠم ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﮐﯽ اﯾﺟﻧﺳﯽ

ĺİŇĭĲĹĲġŉŰŪġŃŶůġœŰŢťĭġŌŸŶůġŕŰůŨĭġŌŰŸŭŰŰů

کلیدیخصوصیات
ورکنگ فیملی االؤنس ڈبلیو ایف اے ) (WFAکے لیے درخواست کنبے کی بنیاد
ت
(بشمول مجرد کنبے) پر ہے۔ ڈبلیو ایف اے سکیم کے تحت ،ایک کنبہ جو کہ اوقا ِ
کار کے تقاضوں ،آمدن اور اثاثہ جات کی حدوں پر پر پورا اتر رہا ہو ،بنیادی
االؤنس ،میڈیم االؤنس یا زائد االؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ہر اہل بچہ،
چائلڈ االؤنس کے لیے بھی اہل ہو سکتا ہے۔ کنبے کی آمدن کی بنیاد پر ،االؤنسز
مکمل ریٹ 3/4 ،ریٹ یا نصف ریٹ پر بھی عطا کیے جا سکتے ہیں۔

6

ایک درخواست کے دعوے کی مدت درخواست جمع ک رانے سے قبل کے فوری
گزشتہ  6کیلنڈرز ماہ کا احاطہ کرتی ہے۔ االؤنس ماہانہ کی بنیاد پر شمار کیا
جاتا ہے۔ کنبے کو ہر ماہ کے لیے االؤنس کی اجازت ہے جس میں اہلیت کا معیار
پورا ہوتا ہے۔

ت کار کو جمع کیا جا سکتا ہ ے۔ درخ واست
کنبے کے تمام ارکان کے اوقا ِ
دہندہ اور اس کے گھ رانے کے ارکان درخ واست میں ایک سے زائد نوکری
ت کار کی بابت اطالع کر سکتے ہیں۔
کے اوقا ِ

جون  2022یا مابعد کے کلیم کے مہینوں کے لیے ،نان-سنگل-پیرنٹ گھ رانہ
ت کار  144گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی االؤنس
جس کے ماہانہ مجموعی اوقا ِ
ت کار  168گھنٹے
کے لیے درخواست دے سکتا ہے؛ اگر مجموعی ماہانہ اوقا ِ
سے کم نہ ہوں تو ،ایسا گھ رانہ متوسط االؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے؛
ت کار  192گھنٹے یا زائد ہوں تو ،ایسا گھ رانہ زائد
اور اگر مجموعی ماہانہ اوقا ِ
االؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔
ت
از جون  2021تا مئی  2022تا قبل کے لیے ،نان-سنگل-پیرنٹ گھ رانے جن کے مجموعی ماہانہ اوقا ِ
ت کار
کار  72گھنٹوں سے کم نہ ہوں بنیادی االؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں؛ اگر مجموعی اوقا ِ
 132گھنٹوں سے کم نہ ہوں تو ،گھ رانہ متوسط االؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے؛ اور اگر مجموعی
ت کار  192گھنٹے یا زائد ہوں تو ،گھ رانہ زائد االؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔
ماہانہ اوقا ِ

2

ت کار  36گھنٹوں سے کم نہ ہوں،
واحد والدین کنبوں جن کے مجموعی ماہانہ اوقا ِ
وہ بنیادی االؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں؛ اگر مجموعی ماہانہ اوقات 54
گھنٹوں سے کم نہ ہوں ،تو کنبے میڈیم االؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں؛ اور
ت کار  72گھنٹے یا زائد ہوں ،تو کنبے زائد االؤنس کے لیے
اگر مجموعی ماہانہ اوقا ِ
درخواست دے سکتے ہیں۔ واحد والدین درخواستوں کے لیے ،ایک درخواست دہندہ جو
کہ کام کر رہا ہو ،تو ایسے واحد والدین کے لیے کم از کم کسی ایسے بچے کے ساتھ
رہنا ضروری ہے جس کی عمر  15سال سے کم ہو۔
واحد والدین کنبوں اور غیر واحد والدین کنبوں میں ہر اہل بچہ ڈبلیو ایف اے سکیم
کے تحت چائلڈ االؤنس حاصل کر سکتا ہے۔ اہل بچے کی عمر  15سال سے کم ہونی
چاہیے ،یا اس کی عمر  15اور  21سال کے درمیان ہو اور وہ ُک ل وقتی تعلیم حاصل
اعلی ثانوی تعلیم نہ حاصل کر رہا ہو)۔
کر رہا ہو (لیکن
ٰ

ٹیبل  :1جون  2022یا مابعد کے کلیم کے مہینوں کے لیے قابل اطالق
ہر بچے کے لیے ماہانہ چائلڈ
االؤنس

ہر کنبے کے لیے ماہانہ االؤنس
مکمل ریٹ بنیادی االؤنس$1,000 :
 3/4ریٹ بنیادی االؤنس$750 :
نصف ریٹ بنیادی االؤنس$500 :

مکمل ریٹ چائلڈ االؤنس$1,400 :
 3/4ریٹ چائلڈ
االؤنس$1,050 :

مکمل ریٹ میڈیم االؤنس$1,200 :
 3/4میڈیم االؤنس$900 :
نصف ریٹ میڈیم االؤنس$600 :

نصف ریٹ چائلڈ االؤنس$700 :
مکمل ریٹ زائد االؤنس$1,400 :
 3/4ریٹ زائد االؤنس$1,050 :
نصف ریٹ زائد االؤنس$700 :

ت کار
کُل ماہانہ اوقا ِ
)گھنٹے(
 144سے لے کر  168سے کم
)غیر واحد والدین کے حامل کنبے(
 36سے لے کر  54سے کم
)واحد والدین کے حامل کنبے(
 168سے لے کر  192سے کم
)غیر واحد والدین کے حامل کنبے(
 54سے لے کر  72سے کم
)واحد والدین کے حامل کنبے(
 192یا زیادہ
)غیر واحد والدین کے حامل کنبے(
 72یا زیادہ
)واحد والدین کے حامل کنبے(

ایک درخواست دہندہ ڈبلیو ایف اے کی اہلیت اور االؤنس کی رقم کے ابتدائی تخمینے کے
لیے  wfa.gov.hkکا ڈبلیو ایف اے  WFAکیلوکیٹر کااستعمال کر سکتا ہے۔
3

ت کار کے تقاضوں کی محدودیت کے محدود وقتی انتظام کے تحت کلیم کے
ٹیبل  :2نان-سنگل-والدین گھرانوں کے لیے اوقا ِ
مہینوں کے لیے قابل اطالق (جیسا کہ جون  2021تا مئی (2022
ہر بچے کے لیے ماہانہ چائلڈ
االؤنس

ت کار
کُل ماہانہ اوقا ِ

ہر کنبے کے لیے ماہانہ االؤنس
مکمل ریٹ بنیادی االؤنس$1,000 :
 3/4ریٹ بنیادی االؤنس$750 :

)گھنٹے(
 72سے لے کر  132سے کم
)غیر واحد والدین کے حامل کنبے(
 36سے لے کر  54سے کم

نصف ریٹ بنیادی االؤنس$500 :

مکمل ریٹ چائلڈ االؤنس$1,400 :
 3/4ریٹ چائلڈ

مکمل ریٹ میڈیم االؤنس$1,200 :
 3/4میڈیم االؤنس$900 :

االؤنس$1,050 :

)واحد والدین کے حامل کنبے(
 132سے لے کر  192سے کم
)غیر واحد والدین کے حامل کنبے(
 54سے لے کر  72سے کم

نصف ریٹ میڈیم االؤنس$600 :

)واحد والدین کے حامل کنبے(

نصف ریٹ چائلڈ االؤنس$700 :
مکمل ریٹ زائد االؤنس$1,400 :
 3/4ریٹ زائد االؤنس$1,050 :

 192یا زیادہ
)غیر واحد والدین کے حامل کنبے(
 72یا زیادہ

نصف ریٹ زائد االؤنس$700 :

)واحد والدین کے حامل کنبے(

آمدنی اور اثاثہ جات کی حد جو کہ اپریل  2021تا مارچ  2022کے دورانیے کے کلیم کے مہینوں پر اطالق کرتے ہیں : 12022
کنبے کے

ماہانہ گھریلو آمدنی

ماہانہ گھریلو

ماہانہ گھریلو

مختلف النوع االؤنسز

ارکان کی

مکمل ریٹ االؤنسز

آمدنی  3/4ریٹ االؤنسز

آمدنی

کے لیے گھریلو

کے لیے باالئی

کے لیے

نصف ریٹ االؤنسز

اثاثہ جات

تعداد
		

حدیں

2

باالئی حدیں

3

کے لیے باالئی حدیں

4

کی حدیں

 1فرد

$10,100

$12,100

$14,100

$266,000

 2فرد

$14,700

$17,600

$20,500

$360,000

 3فرد

$17,900

$21,500

$25,100

$469,000

 4فرد

$22,400

$26,800

$31,300

$548,000

 5فرد

$23,200

$27,800

$32,500

$609,000

 6فرد

$24,300

$29,100

$34,000

$659,000

4

آمدن اور اثاثہ جات کی حد جو کہ اپریل  2022تا مارچ  2023کے دورانیے کے کلیم کے مہینوں پر اطالق کرتے ہیں: 1
ماہانہ گھریلو آمدنی
مکمل ریٹ االؤنسز
کے لیے باالئی
2
حدیں

ماہانہ گھریلو
آمدنی  3/4ریٹ االؤنسز
کے لیے
3
باالئی حدیں

ماہانہ گھریلو
آمدنی
نصف ریٹ االؤنسز
4
کے لیے باالئی حدیں

مختلف النوع االؤنسز
کے لیے گھریلو
اثاثہ جات
کی حدیں

کنبے کے
ارکان کی
تعداد
		

 1فرد

$10,100

$12,100

$14,100

$273,000

 2فرد

$14,700

$17,600

$20,500

$369,000

 3فرد

$17,900

$21,500

$25,100

$481,000

 4فرد

$22,400

$26,900

$31,400

$562,000

 5فرد

$23,200

$27,800

$32,500

$624,000

 6فرد

$24,300

$29,100

$34,000

$675,000

ایسے کنبے جن میں افراد کی تعداد  6افراد سے زیادہ ہے ،ان کی آمدن اور اثاثہ جات سے متعلق معلومات  wfa.gov.hkکے اندر دستیاب ہیں:
نکات:

1

آمدن اور اثاثوں کی حد کے حوالے سے ہر سال  1اپریل کو رد و بدل کیا جاتا ہے۔

2

مکمل-شرح االؤنسز کے لیے آمدن کی حدوں کو ان سطحات پر ترتیب دیا جاتا ہے جو کہ معاشی طور پر فعال گھرانوں
کی ماہانہ ڈومیسٹک گھرانہ جاتی اوسط آمدن ( )MMDHIEAکے  50%سے متجاوز نہ ہو۔

3

برائے -3/4نرخ االؤنسز آمدن کی حدوں کو ان سطحات تک ترتیب دیاجاتا ہے جو کہ  50%سے متجاوز ہوں مگر جو
 MMDHIEAکے  60%سے زائد نہ ہوں۔

4

نصف-شرح االؤنسز کے لیے آمدن کی حدوں کو ان سطحات پر ترتیب دیا جاتا ہے جو کہ  60%سے متجاوز ہوں مگر
 MMDHIEAکے  70%سے زائد نہ ہوں۔

درخواست دہندگان کے لیے یاد رکھنے کے نکات
ت کار میں شامل ہیں:
اوقا ِ
•

ت کار جن
درخواست دہندہ اور کنبے کے دیگر کام کرنے والے ارکان کے ادائیگی شدہ کام کے اوقا ِ
ت کار  WFAکی درخواست کے لیے جمع کیے جاتے ہیں (نوکری پیشہ یا خود روزگار)
کے اوقا ِ

•

ت کار جو کہ قابل ادائیگی چھٹیوں اور غیر حاضریوں جیسے کہ رخصت بیماری اور زچگی
اوقا ِ
کی کی وجہ سے چھٹی لیے گئے ہوں

گھریلو آمدن میں شامل ہیں:
•

اجرت (الزمی پروویڈنٹ فنڈ سکیموں میں مالزمین کی الزمی شراکت منہا کر کے) ،پیش کردہ
خدمات کے لیے وصول کردہ فیسیں ،کاروبار کا منافع ،کرایہ کی آمدنی ،وغیرہ

•

حکومت کی طرف سے فراہم کردہ درج ذیل امداد

✔

کم آمدن والے خاندانوں سے متعلقہ عمر رسیدہ افراد کے کیرئیرز کے لیے گزر بسر االؤنسز کی
پائلٹ سکیم کے تحت موصولہ االؤنسز

✔

پائلٹ سکیم کے تحت االؤنس لینے والے کم آمدن ایسے افراد جو معذور افراد کی دیکھ بھال
کرتے ہیں

5

گھریلو اثاثہ جات میں شامل ہے:
زمین ،زمینی امالک (خود سے قبضہ کردہ امالک کو چھوڑ کر) ،گاڑیاں /کشتیاں،
ٹیکسی /عوامی الئیٹ بس الئسنسز ،سرمایہ کاریاں ،حصص /کاروباری ذمہ داریاں،
بینک کے ڈیپازٹس/نقدی ،وغیرہ۔
دیگر معامالت:
•

جامع سوشل سیکورٹی معاونت ( )CSSAکو ڈبلیو ایف اے  WFAکے ساتھ اسی مہینے میں ساتھ ہی
وصول نہیں کیا جا سکتا۔:

•

اہل کنبے کے ہر فرد کا ہانگ کانگ میں رہائش پذیر ہونا ضروری ہے۔ ایک کنبے سے عام طور پر ایک
ایسا یونٹ مراد ہوتا ہے جس کے افراد کے درمیان قریبی معاشی تعلقات موجود ہوں اور وہ ایک ہی مقام
پر رہائش پذیر ہوں۔

•

 1اپریل  2019سے شروع ہونے والے  ،ڈبلیو ایف اے کو عوامی کرایے پر رہائشی مکان دہندگان کی
آمدنی کے حساب سے خارج کردیا گیا ہے۔

درخواست کی ترتیب
•

ایک درخواست کے دعوے کی مدت درخواست جمع کرانے سے قبل کے فوری گذشتہ  6کیلنڈر ماہ کا
احاطہ کرتی ہے۔ ایک اہل کنبے کو ہر چھ کیلنڈر مہینے کے کلیم دورانیے میں درخواست جمع کرانا
ہوتی ہے۔ یہ کلیم دورانیہ اوور لیپ نہیں ہو سکتا۔.

درخواست کا طریقہء کار
درخواست سے متعلقہ دستایزات کے درجہ بندی نقاط
درخواست سے متعلقہ دستاویزات ویب سائٹ  wfa.gov.hkیا ان مقامات سے دستیاب ہیں:
•

 WFAOکا فیملی االؤنس آفس ڈبلیو ایف ایس ایف اے اے ()WFSFAA

•

 WFSFAAکا سٹوڈنٹ فنانس آفس

•

جاب سنٹرز اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کے انڈسٹری کی بنیاد پر بھرتی مراکز

•

سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کے ضلعی سوشل ویلفیئر دفاتر ،سوشل سیکورٹی فیلڈز یونٹس اور انٹی
گریٹڈ فیملی سروس سنٹرز

•

ہوم افیئرز ڈیپارٹمنٹ کے ہوم افیئرز انکوائری سنٹرز

Printed by the Government Logistics Department
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درخواستوں کی جمع آوری
ت کار ،کنبے کی آمدن اور اثاثہ
ایک درخواست دہندہ خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے لفافے میں اوقا ِ
جات ،وغیرہ کے دستاویزی ثبوت کے ساتھ مکمل درخواست فارم جمع کروا سکتا ہے:
ڈاک کے ذریعےPO Box No. 62600 Kwun Tong Post Office :
) Working Family Allowance Office of the Working Family
(and Student Financial Assistance Agency
درج ذیل مقامات پر ڈراپ ان باکسز کے استعمال کے ذریعے:
•

 WFSFAAکے WFAO

•

 WFSFAAکا سٹوڈنٹ فنانس آفس
لیبر ڈیپارٹمنٹ کے جاب سنٹرز
سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کے ضلعی سوشل ویلفیئر دفاتر

•
•

ای-سبمشن سروس استعمال کرتے ہوئے بذریعہ انٹرنیٹ:
https://eservices.wfsfaa.gov.hk/wfa/en

آنالئن کاؤنٹر اپوائنٹمنٹ سسٹم استعمال کرنے کے لیے:
https://eservices.wfsfaa.gov.hk/ocas/en

درخواستوں کی اطالع
درخواستوں کی وصولی پر WFAO ،درخواست دہندگان کو  SMSیا میل کے ذریعے وصولیابی رسید
بھیجے گی.
درخواستوں پر کاروائی کے بعد درخواست دہندگان کو درخواست پر کاروائی سے متعلق مطلع کیا جائے
گا۔.
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دستاویزی ثبوت کی مثالیں
ت کار
اوقا ِ
•

مالزمت کے معاہدے

•

حاضری کے ریکارڈز

•

ت کار کے سرٹیفکیٹس
مالزم کے اوقا ِ

گھریلو آمدن
•

ادائیگی رسیدیں

•

تنخواہ کی رسیدیں

•

مالزمتی معاہدے

•

بنک سٹیٹمنٹس یا پاس بکس

•

مالزم کی آمدن کے سرٹیفکیٹس

گھریلو اثاثہ جات
•

بنک سٹیٹمنٹس یا پاس بکس

•

انشورنس پالیسی بیانات

•

سرمایہ کاری سٹیٹمنٹس

•

گاڑی یا کشتی کی رجسٹریشن کی دستاویزات

Urdu version
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