No. Permohonan:

-

(Hanya untuk Penggunaan Resmi)

Program Bantuan Televisi Digital Dana Layanan Masyarakat (Program)
Formulir Permohonan
Harap baca dengan saksama “Catatan Pedoman untuk Permohonan berdasarkan Program Bantuan Televisi Digital Dana Layanan Masyarakat”
sebelum mengisi Formulir Permohonan ini. Beri tanda centang (✓) dalam kotak yang sesuai □. Semua perubahan yang dibuat pada Formulir
Permohonan ini harus ditandatangani oleh Pemohon sebagai konfirmasi. Harap kirimkan Formulir Permohonan bersama dengan salinan Kartu
Identitas Hong Kong Pemohon.
Bagian 1

Kriteria Kelayakan (Rumah tangga yang mengajukan permohonan ke Program ini harus memenuhi dua kriteria kelayakan
berikut sebelum mengisi bagian lain dari Formulir Permohonan ini.)

1. Rumah tangga yang mengajukan permohonan adalah rumah tangga televisi (TV) analog, yaitu menggunakan unit TV analog di
kediaman mereka (alamat tempat tinggal yang dilaporkan di Bagian 2) dan tidak mempunyai unit TV digital atau STB digital; dan

□
 Ya

2. Rumah tangga yang mengajukan permohonan memenuhi kriteria pendapatan untuk Program ini, yaitu apakah item (a) atau
(b) di bawah ini –
(a) Pemohon dan/atau anggota rumah tangga yang tinggal di tempat tinggal yang sama mendapatkan manfaat dari salah satu dari
program bantuan sosial yang ditentukan berikut 1 –
(i) Program Bantuan Jaminan Sosial Komprehensif; atau
(ii) Tunjangan Hidup Hari tua (hanya berlaku untuk rumah tangga semua lanjut usia, yaitu semua anggota rumah
Jika Pemohon dan/atau anggota rumah tangga yang tinggal di tempat tinggal yang sama mendapatkan manfaat
tangga berusia 65 tahu ke dari
atas);
atau
lebih dari satu program bantuan sosial yang ditentukan, Pemohon diharuskan untuk melaporkan salah satunya
2 atau
(iii) Skema Tunjangan Keluarga saja
Pekerja
di item ;2(a).
(iv) semua skema bantuan finansial siswa berdasarkan tes tingkat kebutuhan 3; atau
(v) Mekanisme Pembebasan Biaya Medis rumah sakit dan klinik umum; atau

(b) Rata-rata pendapatan rumah tangga yang mengajukan permohonan dalam tiga bulan terakhir adalah:
HK$ ___________________, yang tidak melebihi batas pendapatan yang ditentukan –

□ Ya
□ Ya
□
 Ya
□ Ya
□ Ya
□ Ya

Jika Pemohon dan/atau anggota rumah tangga yang tinggal di tempat tinggal yang sama tidak mendapatkan

□ keluarga dengan anggota keluarga □manfaat
keluarga
denganbantuan
anggota
□ keluarga
dari program
sosialkeluarga
yang ditentukan yang tercantum
dalam item dengan
2(a), harapanggota
isi item 2(b) dan beri
satu orang ($14.300)
keluarga
($21.800)
keluarga tiga orang ($26.300)
tanda
centangdua
(✓) orang
dalam kotak
yang sesuai□.
□ keluarga dengan anggota keluarga □ keluarga dengan anggota keluarga
□ keluarga dengan anggota keluarga
empat orang ($32.400)
lima orang ($33.600)
enam orang atau lebih ($34.900)
Bagian 2 Data Pribadi Pemohon (Pemohon harus menjadi Penduduk Hong Kong; dan sudah berusia 18 tahun pada tanggal mengajukan
permohonan.)
12345678
Mak Siu Ling
Nama: __________________________________
No. Telepon Kontak Hong Kong: ________________________
No. Kartu Identitas Hong Kong: |

K

| 1 | 2 | 3 | 4

| 5

| 6 |（ 7 ）|

 Ya
Salinan Kartu Identitas Hong Kong terlampir: □
Alamat Tempat Tinggal di Hong Kong (untuk keperluan pengiriman):
 Hong Kong Island
South
□
□ Kowloon □ New Territories
Distrik ____________________________________
Jalan ________________________________
Happy Street

13
No. ___________

Perumahan/Desa ____________________________
Joyful Estate

Nama Gedung/Blok/Rumah ___________________________________
Cheerful House

Lantai ____________
Rumah Susun __________
14
13
Alamat korespondensi (harap berikan jika berbeda dengan alamat tempat tinggal di atas):
_______________________________________________________________________________________________
Bagian 3

Data Anggota Keluarga yang Tinggal dengan Pemohon di Tempat Tinggal yang Sama 4

Saya tinggal dengan __________
anggota keluarga di tempat tinggal yang sama di alamat tempat tinggal yang dilaporkan di Bagian 2. Nama
1
anggota rumah tangga adalah sebagai berikut:
Jumlah anggota rumah tangga yang tinggal di tempat tinggal yang sama yang dilaporkan harus sama dengan

1
2
3

4

Chan Tai Ming
(1) ___________________________

jumlah
nama anggota rumah tangga yang dilaporkan. (3) ___________________________
(2)
___________________________

(4) ___________________________

(5) ___________________________

(6) ___________________________

Jika Pemohon dan/atau anggota rumah tangga yang tinggal di tempat tinggal yang sama mendapatkan manfaat dari lebih dari satu program bantuan
sosial yang ditentukan berikut, Pemohon diharuskan untuk melaporkan salah satunya saja.
Berlaku selama 18 bulan mulai dari tanggal diterbitkannya Pemberitahuan Hasil Permohonan Skema Tunjangan Keluarga Pekerja.
Termasuk Skema Finansial untuk Siswa Pendidikan Tinggi - Program yang didanai secara umum, Skema Bantuan Finansial untuk Siswa
Pendidikan Menengah Tingkat Akhir, Penggantian Biaya Kuliah untuk Diploma Yi Jin (penggantian biaya kuliah dibayarkan sebesar 100% atau
50%), Bantuan Keuangan untuk Kursus Pendidikan bagi Orang Dewasa di Malam Hari (penggantian biaya kursus dibayarkan sebesar 100% atau
50%), Skema Bantuan Buku Pelajaran Sekolah, Skema Subsidi Perjalanan Siswa, Skema Subsidi untuk Biaya Akses Internet, Skema Keringanan
Biaya Ujian, Skema Keringanan Biaya Taman Kanak-Kanak dan Pusat Penitipan Anak, dan Hibah untuk Pengeluaran terkait Sekolah kepada bagi
Siswa Taman Kanak-kanak.
Pemohon harus melaporkan di Bagian 3 semua orang yang tinggal di tempat tinggal yang sama di Hong Kong dan mempunyai ikatan ekonomi
yang erat sebagai anggota rumah tangga. Anggota rumah tangga yang untuk sementara jauh dari tempat tinggal tetapi secara wajar diharapkan
akan kembali akan tetap dianggap sebagai anggota rumah tangga. Harap mengacu pada Bagian 2.2 “Catatan Pedoman untuk Permohonan
berdasarkan Program Bantuan Televisi Digital Dana Layanan Masyarakat” untuk memperoleh keterangan detail.
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Bagian 4
Alat Penerima TV Digital
Saya bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menerima alat penerima TV digital berikut (setiap rumah tangga hanya dapat memilih
salah satunya) –

□ STP Digital
□Unit TV digital 24 inci
□Unit
TV digital 32 inci
【Poin yang Harus Diperhatikan:】
● Jika unit TV digital dipilih, kontraktor Dewan Layanan Sosial Hong Kong (Hong Kong Council of Social Service) akan mengumpulkan TV
analog dari Pemohon. Unit TV analog yang dikumpulkan tidak akan dikembalikan.
● Alat Penerima TV Digital dipasok oleh kontraktor Majelis Layanan Sosial Hong Kong. Pemohon tidak diizinkan untuk memilih merek atau
model tertentu.
● Pemohon tidak boleh mengganti alat penerima TV digital yang dipilih setelah menyerahkan permohonan.
Bagian 5

Pernyataan dan Perjanjian oleh Pemohon

1. Saya, Pemohon “Program Bantuan Televisi Digital Dana Layanan Masyarakat”, menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam Formulir
Permohonan ini dan informasi lainnya yang diserahkan/akan diserahkan berdasarkan Program ini adalah sesuai sebagaimana adanya dan benar.
Saya mengerti bahwa jika saya secara sadar atau sengaja membuat pernyataan yang tidak sesuai sebagaimana adanya atau menahan informasi atau
melakukan penipuan dengan cara-cara lain, untuk tujuan memperoleh bantuan berdasarkan Program ini, saya dapat dituntut. Saya mengerti bahwa
memberikan informasi yang tidak sesuai sebagaimana adanya secara sengaja atau menghilangkan informasi agar memperoleh bantuan berdasarkan
Program ini dengan melakukan penipuan adalah pelanggaran kriminal. Selain konsekuensi menjadi tidak memenuhi syarat untuk Program ini, saya
dapat dituntut karena melanggar Undang-undang tentang Pencurian (Bab 210) atau undang-undang lain yang relevan. Setelah dinyatakan
bersalah, saya dapat dipenjara selama maksimal 14 tahun.
2. Saya dan anggota rumah tangga yang saya laporkan dalam Formulir Permohonan (jika berlaku) telah membaca “Catatan Pedoman untuk Permohonan
berdasarkan Program Bantuan Televisi Digital Dana Layanan Masyarakat” dan “Pernyataan Pengumpulan Informasi Pribadi” di Lampiran. Saya
dan anggota rumah tangga saya mengerti dan menyetujui pengaturan yang terkait dengan permohonan berdasarkan Program ini dan menyetujui untuk
mematuhi semua persyaratan yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen tersebut.
3. Saya mengerti bahwa permohonan berdasarkan Program ini harus dibuat atas dasar rumah tangga, dan semua anggota rumah tangga harus penduduk
Hong Kong. Anggota rumah tangga saya (jika ada) telah menyetujui bahwa saya harus menyerahkan permohonan atas nama mereka.
4. Saya mengerti bahwa bantuan berdasarkan Program ini bersifat satu kali saja. Setiap rumah tangga yang memenuhi syarat hanya akan diberi satu
alat penerima TV digital. Rumah tangga yang telah menerima bantuan ini tidak akan diberi bantuan berdasarkan Program ini lagi.
5. Saya mengerti dan menyetujui bahwa agen/kontraktor# Dewan Layanan Sosial Hong Kong (Hong Kong Council of Social Service - HKCSS) harus
melakukan kunjungan ke lokasi untuk memverifikasi kelayakan rumah tangga saya sebagai rumah tangga TV analog sebelum memasang alat
penerima TV digital. Rumah tangga yang kelayakannya tidak dapat diverifikasi akan dianggap sebagai tidak memenuhi syarat untuk Program ini,
dan tidak akan diberi alat penerima TV digital serta layanan terkait.
6. Saya mengerti dan menyetujui bahwa jika saya memilih unit TV digital berdasarkan Program ini (Bagian 4 dari Formulir Permohonan ini),
agen/kontraktor HKCSS akan mengumpulkan unit TV analog saya segera setelah menyelesaikan pemasangan unit TV digital untuk saya. Dalam
keadaan apa pun unit TV analog yang dikumpulkan tidak akan dikembalikan.
7. Saya mengerti dan menyetujui bahwa jika, setelah kontraktor HKCSS membuat janji temu dengan saya untuk kunjungan ke lokasi guna
melaksanakan pemeriksaan atau untuk pengiriman alat penerima TV digital, saya menolak atau gagal memenuhi janji temu itu atau menjadwalkan
ulang janji temu tersebut satu hari kerja sebelumnya, layanan tersebut akan diakhiri, dan/atau saya dapat diminta untuk membayar jumlah subsidi
yang setara dengan yang ditanggung oleh Dana Layanan Masyarakat (Community Care Fund - CCF) berdasarkan Program ini karena pemberian
layanan pemeriksaan di lokasi/pengiriman kepada saya oleh kontraktor HKCSS.
8. Saya memberikan kuasa dan persetujuan kepada HKCSS dan agen/kontraktornya, Gugus Tugas CCF untuk Komisi Kemiskinan, Sekretariat CCF,
serta biro dan departemen dan juga organisasi Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong yang terkait (Pemerintah) untuk menggunakan
informasi yang diberikan dalam Formulir Permohonan ini dan informasi lainnya yang diserahkan/akan diserahkan berdasarkan Program ini untuk
pemrosesan dan pemeriksaan permohonan berdasarkan Program ini, dan/atau investigasi serta pengiriman alat penerima TV digital sesuai dengan
yang telah disebutkan, dan juga keperluan lainnya yang terkait langsung dengan Program ini. Saya menyetujui pengungkapan data sesuai kebutuhan
departemen Pemerintah yang terkait dan semua pihak lain yang bersangkutan jika pengungkapan itu diperlukan untuk pemeriksaan dan/atau
investigasi tersebut. Saya juga menyetujui HKCSS dan agen/kontraktornya memperoleh data yang diperlukan dari departemen Pemerintah yang
terkait saat memproses permohonan.
9. Saya menyetujui pencocokan data rumah tangga saya oleh HKCSS dengan data pribadi rumah tangga saya yang disimpan oleh departemen dan
organisasi Pemerintah terkait untuk pemrosesan dan pemeriksaan permohonan berdasarkan Program ini dan pengiriman alat penerima TV digital
sesuai dengan yang telah disebutkan. Saya mengerti bahwa prosedur pencocokan dilaksanakan untuk memastikan kelayakan saya berdasarkan
Program ini. Jika saya terbukti tidak memenuhi syarat untuk Program ini setelah alat penerima TV digital berhasil dipasang, HKCSS akan
meminta saya untuk membayar jumlah subsidi yang setara dengan jumlah yang terkait untuk pemberian alat penerima TV digital tersebut
dan layanan terkait lainnya kepada saya oleh CCF berdasarkan Program ini, dan unit TV analog yang dikumpulkan oleh HKCSS tidak
akan dikembalikan.
10. Saya mengerti dan menyetujui bahwa HKCSS, organisasi yang berpartisipasi dalam Program ini serta departemen dan organisasi Pemerintah terkait
berhak melaksanakan pemeriksaan acak yang komprehensif selama memproses permohonan saya atau setelah pengiriman alat penerima TV digital,
untuk memverifikasi apakah informasi yang diberikan adalah sesuai sebagaimana adanya. Saya dan anggota rumah tangga saya akan bekerja sama
sepenuhnya, termasuk memberikan informasi detail tentang pendapatan dan informasi lainnya untuk pemeriksaan. Jika tidak, HKCSS berhak
mengakhiri permohonan saya dan/atau meminta saya untuk membayar jumlah subsidi yang setara dengan jumlah yang terkait untuk
pemberian alat penerima TV digital tersebut dan layanan terkait lainnya kepada saya oleh CCF berdasarkan Program ini jika informasi yang
diberikan tidak dapat diverifikasi.
11. Saya mengonfirmasikan bahwa saya telah memperoleh persetujuan dari anggota rumah tangga saya untuk melaporkan dan menyerahkan data pribadi
dan yang relevan mereka kepada HKCSS dan agen/kontraktornya, serta biro dan departemen dan juga organisasi Pemerintah terkait untuk
memfasilitasi pemrosesan dan pemeriksaan permohonan berdasarkan Program ini dan/atau investigasi sesuai dengan yang telah disebutkan.
Formulir Permohonan
ini harus ditandatangani
dan diberi
tanggal oleh Pemohon
secara langsung.
# Termasuk tetapi tidak terbatas pada Unit Layanan
yang bertanggung
jawab untuk
memproses
permohonan
Program ini

Mak Siu Ling
_______________________________

____________________________

Nama Pemohon

Tanda tangan Pemohon

2 (Bulan) ________
______
20 (Tanggal) ______
2020 (Tahun)
Tanggal Permohonan
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