आवेदन न�र:

(आिधका�रक प्रयोगको लािग मात्र)

-

सामुदा�यक स्याहार कोषको �डिजटल टे �ल�भजन सहायता कायर्क्रम (कायर्क्रम)
आवेदन फाराम
कृपया यो आवेदन फाराम पूरा गनअ
ुर् �घ “सामुदा�यक स्याहार कोषको �डिजटल टे �ल�भजन सहायता कायर्क्रम अन्तगर्त आवेदनहरूका ला�ग �नद� शन
नोटहरू” ध्यानपूवक
र् पढ्नुहोस ्। कृपया उपयुक्त बाकस(हरू) □ मा (✓) �चन्ह लगाउनुहोस ्। यो आवेदन फाराममा ग�रएको कुनै प�न संशोधनमा
प्रमाणीकरणको रूपमा आवेदकद्वारा हस्ता�र ग�रएको हुनुपछर् । कृपया आवेदकको हङकङ प�रचयपत्रको प्र�त�ल�प स�हत आवेदन फाराम पेश
गनह
ुर् ोस ्।

भाग 1

योग्यता मापदण्ड (कायर्क्रमका ला�ग आवेदन �दने प�रवारले यो आवेदन फारामको अक� भाग पूरा गनअ
ुर् �घ
�नम्न दईु वटा योग्यता मापदण्ड पूरा गनप
ुर् छर् )।

1. आवेदन �दने प�रवार भनेको एनालग टे �ल�भजन (TV) को प�रवार हो, जस्तै �नवासमा (भाग 2 मा �रपोटर् ग�रएको आवासीय
ठे गाना) एनालग �टभी प्रयोग गन� र कुनै प�न �डिजटल �टभी वा �डिजटल सेट-टप बाकस नभएको; र
2. आवेदन �दने प�रवारले कायर्क्रमको आय योग्यता पूरा गनह
ुर् ु न्छ, जस्तै तलको वस्तु (a) वा (b) मध्ये एक –
(a) समान प�रसरमा बस्नह
न
े
आवे
द
क
र/वा
पा�रवा�रक
सदस्य(हरू)
�नम्नमध्ये एउटा �न�दर् ष्ट ग�रएको सामािजक सहायता
ु ु
1
कायर्क्रमबाट लाभािन्वत हुनुभएको छ –
(i) व्यापक सामािजक सुर�ा सहायता व्यवस्था; वा
(ii) वद्
भ�ाआवे
(सबै
ठनाग�रकका
प�रवारहरू,
65 वा सोभन्दा बढ� उमेरका पा�रवा�रक
ृ धावस्थाको जीवनयापन यिद
दक ज्ये
र/वाष्समान
प�रसरमा ब�े
पा�रवा�रक जस्तै
सद�(ह�)
िनिद� ूय
� ोग्य
ग�रएको
सामािजक
सदस्य(हरू)का ला�ग मात्र लाग
हुन्छ);
वा सहायता काय�क्रमह� म�े एकभ�ा धेरैबाट लाभा��त
भएमा, आवेदकलाई
(iii) कायर्रत प�रवारको ला�ग भ�ाको
व्यवस्था 2; व�ु
वा 2(a) मा ितनीह� म�े एक मात्र �रपोट� गन� आव�क पछ� ।
(iv) सबै आय पर��ण ग�रएको �वद्याथ�का �व�ीय सहायता व्यवस्थाहरू 3; वा
(v) सावर्ज�नक अस्पताल र िक्ल�नकहरूको �च�कत्सा शुल्कको छूट प्र�क्रया; वा
0

1

2

(b) �वगत तीन म�हनामा आवेदन �दने प�रवारको औसत मा�सक घरे लु आय:
यिद �न�दर्
आवेदष्कटर/वा
समान प�रसरमा
ब�े नाघ्दै
पा�रवा�रक
HK$ ___________________ छ, जसले
ग�रएको
आय सीमा
न –सद�(ह�) व�ु 2(a) मा सूचीब�
□ एक व्यिक्तको घर ($14,300)
□ चार व्यिक्तको घर ($32,400)

भाग 2

□
 हो

□ हो
□ हो
□
 हो
□ हो
□ हो
□ हो

रहेका िनिद� � ग�रएको सामािजक सहायता काय�क्रमह�बाट लाभा��त नभएमा, कृपया
व�ु
पूरा गनु�हघर
ोस् र($21,800)
उपयु� बाकस(ह�)□
मा (✓) िच�
होस्।
□ दई2(b)
व्यिक्तको
□ तीन व्यिक्तको
घरलगाउनु
($26,300)

ु
□ पाँच व्यिक्तको घर ($33,600) □ छ वा सोभन्दा बढ� व्यिक्तको घर ($34,900)

आवेदकका व्यिक्तगत �ववरणहरू (आवेदक हङकङको �नवासी हुनुपछर् र आवेदनको �म�तमा 18 वषर्
उमेर
पुगेको हुनुपछर् ।)

Mak Siu Ling
12345678
नाम: __________________________________
हङकङको सम्पकर् टे �लफोन नम्बर: ________________________
हङकङको प�रचयपत्र नम्बर: | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |（ 7 ）|
संलग्न ग�रएको हङकङको प�रचयपत्रको प्र�त�ल�पः 
□ हो
हङकङको आवासीय ठे गाना (डे�लभर�को उद्दे श्यको ला�ग):
South
□ हङकङ टापू □ कोलुन □ नयाँ �ेत्रहरू �डिस्ट्रक्ट ____________________________________

Happy Street
Joyful Estate
िस्ट्रट ________________________________
नं. ___________
इस्टे ट/गाउँ ____________________________
13
13
14
भवन/ब्लक/घरको नाम ___________________________________
तल्ला
____________
फ्ल्याट __________
Cheerful House
पत्राचारको ठे गाना (मा�थको आवासीय ठे गानाभन्दा फरक छ भने, कृपया �नम्न कुराहरू उपलब्ध गराउनुहोस ्):
_______________________________________________________________________________________________

भाग 3

4
समान प�रसरमा आवेदकसँग बस्नह
ु ु ने पा�रवा�रक सदस्य(हरू)का �ववरणहरू
3

1
म भाग 2 मा �रपोटर् ग�रएको आवासीय ठे गानाको समान प�रसरमा रहने __________
पा�रवा�रक सदस्य(हरू)सँग बस्छु। पा�रवा�रक
सदस्य(हरू)को नाम(हरू) �नम्न हो:
Chan Tai Ming
(1) ___________________________
(2) ___________________________ (3) ___________________________
समान प�रसरमा ब�े �रपोट� ग�रएको पा�रवा�रक सद�(ह�)को सं�ा �रपोट� ग�रएको पा�रवा�रक
(4) ___________________________ (5) ___________________________
सद�(ह�)को नाम(ह�)सँग समान �नुपछ�(6)
। ___________________________

1

2
3

य�द समान प�रसरमा बस्नुहुने आवेदक र/वा पा�रवा�रक सदस्य(हरू) �नम्नमध्ये एउटाभन्दा धेरै �न�दर्ष्ट ग�रएका सामािजक सहायता कायर्क्रमहरूबाट लाभािन्वत हुनभ
ु एको छ भने,
आवेदकलाई �तनीहरू मध्ये एउटा मात्र �रपोटर् गनर् आवश्यक पछर् ।
आवेदनको न�तजाको कायर्रत प�रवारको ला�ग भ�ाको व्यवस्था सम्बन्धी सूचनाको जार� �म�तबाट 18 म�हना �भत्रसम्म मान्य हुन्छ।

तत
ृ ीय �वद्याथ� �व� व्यवस्था - सावर्ज�नक रूपमा �व� व्यवस्था ग�रएका कायर्क्रमहरू, पोष्ट सेकेण्डर� �वद्याथ�हरूका ला�ग �व�ीय सहायता व्यवस्था, �डप्लोमा यी िजनको ला�ग

अध्यापन शल्
ु क प्र�तप�ू तर् (अध्यापन शल्
ु कको 100% वा 50% प्र�तप�ू तर् भक्
ु तानी ग�रएको), �न�दर्ष्ट ग�रएको सन्ध्याकाल�न वयस्क �श�ा पाठ्यक्रमहरूका ला�ग �व�ीय सहायता व्यवस्था

(अध्यापन शुल्कको 100% वा 50% प्र�तपू�तर् भुक्तानी ग�रएको), �वद्यालय पाठ्यपुस्तक सहायता व्यवस्था, �वद्याथ� यातायात अनद
ु ान व्यवस्था, इन्टरनेट पहुँच शल्
ु कहरूका ला�ग
अनद
ु ान व्यवस्था, पर��ा शल्
ु क छूट व्यवस्था, �कन्डरगाट� न र बाल स्याहार केन्द्रको शल्
ु क छूट व्यवस्था र �कन्डरगाट�न �वद्याथ�हरूका �वद्यालयसँग सम्बिन्धत खचर्हरूका ला�ग अनद
ु ान

4

समावेश गन�।
आवेदकले हङकङको समान प�रसरमा बसेका र पा�रवा�रक सदस्यहरूको रूपमा �नकट आ�थर्क सम्बन्ध भएका सबै व्यिक्तहरूको बारे मा भाग 3 मा �रपोटर् गनुप
र् छर् । प�रसरबाट
अस्थायी रूपमा टाढा बस्नह
ु ु ने तर उ�चत रूपमा फकर्ने अपे�ा गनर् स�कने पा�रवा�रक सदस्यहरूलाई अझै प�न पा�रवा�रक सदस्यहरूको रूपमा मा�नन्छ। कृपया �वस्तत
ृ
�ववरणहरूका ला�ग “सामुदा�यक स्याहार कोषको �डिजटल टे �ल�भजन सहायता कायर्क्रम अन्तगर्तका आवेदनहरूका ला�ग �नद� शन नोटहरू” को खण्ड 2.2 को सन्दभर् �लनुहोस ्।

सामुदा�यक स्याहार कोषको �डिजटल टे �ल�भजन सहायता कायर्क्रम - आवेदन फाराम

पष्ृ ठ 1 को 4

भाग 4

�डिजटल �टभी प्रापक

भाग 5

आवेदकको घोषणा र कायर्

म �नम्न �डिजटल �टभी प्रापकको ला�ग आवेदन �दन चाहन्छु (प्रत्येक प�रवारले �तनीहरू मध्ये एउटा मात्र चयन गनर् सक्नुहुन्छ) –
□ �डिजटल सेट-टप बाकस □ 24 इन्चको �डिजटल �टभी सेट □
 32 इन्चको �डिजटल �टभी सेट
【ध्यान �दनुपन� बँुदाहरू】
● य�द �डिजटल �टभी सेट चयन ग�रएको छ भने, हङकङ सामािजक सेवा प�रषद्को ठे केदारले आवेदकबाट एनालग �टभी सेट सङ्कलन
गनह
ुर् ु नेछ। यसर� सङ्कलन ग�रएको एनालग �टभी सेट �फतार् ग�रनेछैन।
● �डिजटल �टभी प्रापकहरू हङकङ सामािजक सेवा प�रषद्को ठे केदारद्वारा आप�ू तर् ग�रन्छन ्। आवेदकलाई �वशेष ब्राण्ड र मोडेल चयन गनर्
अनुम�त �दइएको छै न।
● आवेदक आवेदन पेश ग�रसकेप�छ चयन ग�रएको �डिजटल �टभी प्रापक प�रवतर्न गनर् सक्नुहुन्न।
1. म, "सामुदा�यक स्याहार कोषको �डिजटल टे �ल�भजन सहायता कायर्क्रम"को आवेदक, यो आवेदन फाराममा उपलब्ध गराइएको जानकार� र पेश
ग�रएको/कायर्क्रम अन्तगर्त पेश ग�रनुपन� अन्य जानकार� सत्य र सह� छ भनी घोषणा गदर्छु। य�द मैले कायर्क्रम अन्तगर्त सहायता प्राप्त गन� उद्दे श्यको
ला�ग जानीजानी वा जानीबझ
ु ी कुनै प�न गलत कथन बनाएमा वा कुनै प�न जानकार� रोकेमा वा अन्य त�रकाहरूमा भ्रामक रूपमा कायर् गरे मा, मलाई
अ�भयोग लाग्न सक्नेछ भनी बझ्
ु दछु। म कायर्क्रम अन्तगर्त सहायता प्राप्त गनर्का ला�ग छलद्वारा गलत जानकार�को स�ु वचा�रत प्रावधान वा जानकार�को भल
ू
आपरा�धक अपराध हो भनी बुझ्दछु। कायर्क्रमको ला�ग अयोग्य हुने प�रणामका साथै, मलाई चोर� अध्यादे श (अध्याय 210) वा अन्य सान्द�भर्क कानन
ू को
उल्लङ्घनको ला�ग अ�भयोग लाग्न सक्नेछ। दोषी ठहर भएमा, म अ�धकतम 14 वषर्का ला�ग जेल सजायको भागीदार हुन सक्नेछु।
2. मैले र यस आवेदन फाराममा �रपोटर् गरे को पा�रवा�रक सदस्य(हरू)ले (लागूयोग्य भएमा) प�र�शष्टमा "सामद
ु ा�यक स्याहार कोषको �डिजटल टे �ल�भजन
सहायता कायर्क्रम अन्तगर्त आवेदनहरूका ला�ग �नद� शन नोटहरू" र "व्यिक्तगत जानकार� सम्बन्धी सङ्कलन कथन" पढे का छ�। म र मेरो पा�रवा�रक
सदस्य(हरू)ले कायर्क्रम अन्तगर्तको आवेदनसँग सम्बिन्धत व्यवस्थापनहरू बुझ्दछु/बुझ्नुहुन्छ र स्वीकार गदर्छु/बुझ्नुहुन्छ र कागजात(हरू)मा भ�नए
अनुसार सेट ग�रएका सबै आवश्यकताहरूको अनुपालना गनर् स्वीकार गदर्छु/गनह
ुर् ु न्छ।
3. म कायर्क्रम अन्तगर्तका आवेदनहरू पा�रवा�रक आधारमा बनाइएको हुनप
ु छर् र सबै पा�रवा�रक सदस्य(हरू) हङकङ आवासी हुनप
ु छर् भनी बझ्
ु दछु। मेरो
पा�रवा�रक सदस्य(हरू)ले (य�द कोह� भएमा) मैले उहाँको प�मा आवेदन पेश गनप
ुर् छर् भनी सहम�त जनाउनभ
ु एको छ।
4. म कायर्क्रम अन्तगर्तको सहायता एक पटक ग�रने प्रकृ�तको छ भनी बझ्
ु दछु। प्रत्येक योग्य प�रवारलाई एउटा �डिजटल �टभी प्रापक मात्र उपलब्ध गराइनेछ।
�दइनेछैन।
सहायता प्राप्त गरे का प�रवारहरूलाई कायर्क्रम अन्तगर्त फे�र सहायता
5. म हङकङ सामािजक सेवा प�रषद् (HKCSS) को एजेन्ट/ठे केदार#ले �डिजटल �टभी प्रापक स्थापना गनअ
ुर् �घ एनालग �टभी भएको प�रवारको रूपमा मेरो
प�रवारको योग्यता प्रमा�णत गनर्को ला�ग साइटमा भ्रमण गनप
ुर् न� हुन्छ भनी बझ्
ु दछु र स्वीकार गदर्छु। योग्यता प्रमा�णत गनर् नस�कने प�रवारहरूलाई
कायर्क्रमको ला�ग अयोग्य रहेको मा�ननेछ र कुनै प�न �डिजटल �टभी प्रापक र सान्द�भर्क सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछैन।
6. म कायर्क्रम (यस आवेदन फारामको भाग 4) अन्तगर्त �डिजटल �टभी सेट चयन गरे मा, HKCSS को एजेन्ट/ठे केदारले मेरो ला�ग �डिजटल �टभी सेटको
स्थापना पूरा ग�रसकेप�छ तुरुन्तै मेरो घरमा भएको एनालग �टभी सेट सङ्कलन गनह
ु दछु र स्वीकार गदर्छु। यसर� सङ्कलन ग�रएको
ुर् ु नेछ भनी बझ्
एनालग �टभी सेटलाई कुनै प�न प�रिस्थ�तमा �फतार् ग�रनेछैन।
7. HKCSS को ठे केदारले जाँच सञ्चालन गनर् साइट भ्रमणको ला�ग वा �डिजटल �टभी प्रापकको डे�लभर�का ला�ग मसँग अपोइन्टमेन्ट �नधार्रण ग�रसकेप�छ म
अपोइन्टमेन्टमा उपिस्थत हुन अस्वीकार गछुर् वा असफल हुन्छु वा अ�ग्रम रूपमा एक काम गन� �दन अ�घ अपोइन्टमेन्ट पन
ु ः �नधार्रण गनर् असफल हुन्छु भने,
सेवाहरू खारे ज हुन सक्नेछन ् र/वा मलाई HKCSS को ठे केदारद्वारा मेरो ला�ग अ�त�रक्त साइटको जाँच/डे�लभर� सेवाहरूको प्रावधानको कारण कायर्क्रम
अन्तगर्तको सामुदा�यक स्याहार कोष (CCF) द्वारा बेहोनप
ँ समतल्
ुर् न�सग
ु य अनद
ु ान रकम भक्
ु तानी गनर् अनरु ोध गनर् स�कनेछ भनी बझ्
ु दछु र स्वीकार गदर्छु।
8. म HKCSS र यसको एजेन्ट/ठे केदार, ग�रबी सम्बन्धी आयोगको CCF कायर् बल, CCF स�चवालयका साथै हङकङको �वशेष प्रशास�नक �ेत्रको सरकार
(सरकार) का सम्बिन्धत ब्यूरो तथा �वभाग र संस्थाहरूलाई आवेदन फाराममा उपलब्ध गराइएका जानकार� र कायर्क्रम अन्तगर्तको आवेदनको प्र�क्रया र
जाँच र/वा यस अन्तगर्तको �डिजटल �टभी प्रापकको अनुसन्धान र खल
ु ासा र कायर्क्रमसँग प्रत्य� रूपमा सम्बिन्धत अन्य कुनै प�न उद्दे श्यको कायर्क्रम
अन्तगर्त पेश ग�रएका वा पेश ग�रनप
ु न� अन्य जानकार� प्रयोग गनर् अ�धकार प्रदान गछुर् र यसमा सहम�त जनाउँ छु। य�द खल
ु ासा उक्त जाँच र/वा
अनस
ु न्धानका ला�ग आवश्यक हुन्छ भने म सरकारसँग सम्बिन्धत �वभाग र अन्य कुनै प�न सम्बिन्धत प�लाई आवश्यक पन� डाटाको खल
ु ासा गनर् सहम�त
जनाउँ छु। म HKCSS र यसको एजेन्ट/ठे केदारले आवेदन प्र�क्रया गदार् सरकारका सम्बिन्धत �वभागहरूबाट आवश्यक डाटा प्राप्त गन� कायर्मा प�न सहम�त
जनाउँ छु।
9. म कायर्क्रम अन्तगर्तको आवेदनको प्र�क्रया र पन
ु : �नर��णको ला�ग सरकार तथा संस्थाहरूका सम्बिन्धत �वभागहरूद्वारा संघ�टत मेरो प�रवारको व्यिक्तगत
डाटासँग HKCSS सँग भएको मेरो प�रवारको डाटाको तल
ु ना गनर् र त्यसअन्तगर्त �डिजटल �टभी प्रापकको खल
ु ासा गनर् सहम�त जनाउँ छु। म कायर्क्रम
अन्तगर्त आफ्नो योग्यता सु�निश्चत गनर् तुलना गन� प्र�क्रया सञ्चालन ग�रन्छ भनी बुझ्दछु। य�द मलाई �डिजटल �टभी प्रापकको सफल स्थापनाप�छ
कायर्क्रमको ला�ग अयोग्य भएको ठहर ग�रएमा, HKCSS ले मलाई �डिजटल �टभी प्रापक र कायर्क्रम अन्तगर्त CCF द्वारा उपलब्ध गराइएका
अन्य सम्बिन्धत सेवाहरूको प्रावधानमा संलग्न रहे को समतुल्य अनुदान रकम भुक्तानी गनर् अनुरोध गन�छ र HKCSS द्वारा यसर� सङ्कलन
ग�रएको एनालग �टभी सेट �फतार् ग�रनेछैन।
10. म HKCSS, कायर्क्रममा सहभागी भएका संस्थाहरू र सरकार तथा संस्थाहरूसँग सम्बिन्धत �वभागहरूसँग मेरो आवेदनलाई प्र�क्रया गन� समयाव�धमा वा
�डिजटल �टभी प्रापकको खुलासाप�छ उपलब्ध गराइएको जानकार� सह� छ भनी प्रमा�णत गनर्को ला�ग �वस्तत
ृ अ�नय�मत जाँचहरू सञ्चालन गन� अ�धकार
छ भनी बुझ्दछु र स्वीकार गदर्छु। मैले र मेरो पा�रवा�रक सदस्य(हरू)ले जाँच गनर्का ला�ग �वस्तत
ृ आय सम्बन्धी जानकार� र अन्य कुनै प�न जानकार�को
प्रावधान स�हत पूणर् रूपमा सहकायर् गन�छु/गनुह
र् ु नेछ। अन्यथा, उपलब्ध गराइएको जानकार� प्रमा�णत गनर् नस�कएमा HKCSS सँग मेरो आवेदन खारे ज गन�
र/वा मलाई �डिजटल �टभी प्रापक र कायर्क्रम अन्तगर्त CCF द्वारा उपलब्ध गराइएका अन्य सम्बिन्धत सेवाहरूको प्रावधानमा संलग्न रहे को
समतल्
ु य अनद
ु ान रकम भक्
ु तानी गनर् अनरु ोध गन� अ�धकार छ।
11. म HKCSS र यसको एजेन्ट/ठे केदारका साथै कायर्क्रम अन्तगर्तको आवेदनको प्र�क्रया र जाँच र/वा त्यसअन्तगर्तको अनस
ु न्धानलाई सरल बनाउने सम्बिन्धत
सरकार� ब्यूरो तथा �वभाग र संस्थाहरूलाई मेरो पा�रवा�रक सदस्य(हरू)का व्यिक्तगत र सम्बिन्धत डाटा �रपोटर् गनर् र पेश गनर्को ला�ग उहाँहरूको सहम�त
प्राप्त गरे को पुिष्ट गदर्छु।
आवेदन फाराममा आवेदकले ���गत �पमा ह�ा�र गरी िमित लेख्नुपछ� ।
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