
ਨਮ
ੂਨਾ

ਨੋਟ: ਇਹ ਫਾਰਮ 1 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤ ੇਕਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੈ| 
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 ਕ ਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਕਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਕਿ ੇਟ ਲਈ ਅਰਜੀ
(2023/24 ਸ ੂਲੀ ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਨਰਸਰੀ  ਲਾਸ (K1) ਕਵੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਕਚਆਂ) ਲਈ ਮਾਕਪਆਂ ਨੂੰ  ਸਤਿੰ ਬਰ 

ਅਤੇ ਨ ਿੰ ਬਰ 2022 ਦੇ ਕ ਚ ਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ)

(ਸਟੈਪਲ ਲਈ) 

# ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਕਚਤ ਬਕਸੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓ (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਦਾਇਤ ਸੂਚਨਾ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ।) 

ਭਾਗ I ਕਬਨੈ ਾਰ ਦੇ  ੇਰ ੇ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਨੈ ਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਾਂ ਕਿਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ ਰਿਾ  ਰ ੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ III ਕ ਚ ਦਿੱਸੋ) * ਭਰਨ ਲਈ ਕਵਕਲਕਪਕ

1. ਕਸਰਲੇਖ* # 1 ਸ਼੍ਰ਼ੀ ਮਾਨ 2 ਸ਼੍ਰ਼ੀ ਮਤ਼ੀ 3 ਕੁਮਾਰ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
2. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਨਾਮ 

(ਪਛਾਣ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਦ ੇਅਨਸੁਾਰ ਉਸ ੇਕਰਮ ਕਵੱਚ) 

3. ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਕਵੱਚ ਨਾਮ 

4. ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਕਾਰ ਅਤ ੇਨੰਬਰ
(ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਭਾਗ B ਦ ੇਪੈਰਾ 1.3 ਨੂੰ  ਦੇਖੋ) 

# A HKID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ: (  ) 

B ਹੋਰ ਪਕਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ: _____________________  ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰਬਰ: ___________________

○1  

A 

5. ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ Y T 

6. ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਫਲੈਟ ਮੰਜਲ ਬਲਾਕ X 

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ 4 

ਅਸਟੇਟ / ਕਪੰਡ
ਸੜ੍ਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਂ ○5  

ਕਜਲਹਾ F M 

ਖੇਤਰ # 1 HK 2 KLN 3 NT 

7. HK ਕਵੱਚ ਕਚੱਠ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ 
(ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲ਼ੀ ਛੱਡੋ) 

ਫਲੈਟ ਮੰਜਲ     ਬਲਾਕ 

○2  

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ H 

ਅਸਟੇਟ / ਕਪੰਡ S 

ਸੜ੍ਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਂ N 

ਕਜਲਹਾ U 

ਖੇਤਰ # 1 HK 2 KLN 3 NT 

8. ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਟੈਲ਼ੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਮੋਬਾਈਲ*) (ਘਰ)

"ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦ਼ੀ ਮਨਜੂਰ਼ੀ" ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਾਗ II ਬੱਚੇ(ਚਚਆਂ) ਦੇ  ੇਰ ੇ
(ਕਿਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਕਿਿੇਟ/ਕਿਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਿਰ ਚ ੱ ਿੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ(ਕਚਆਂ) ਦ ੇਵੇਰਕਵਆਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ)

1.a. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਨਾਮ (ਲਾਿਮੀ)
(ਪਛਾਣ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਦ ੇਅਨਸੁਾਰ ਉਸ ੇਕਰਮ ਕਵੱਚ) 

○3  

A E S 

b. ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਕਵੱਚ ਨਾਮ B F R 

c. ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਕਾਰ ਅਤ ੇਨੰਬਰ
(ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦ ੇ

ਭਾਗ B ਦ ੇਪੈਰਾ 2.3 ਨੂੰ  ਦੇਖੋ) 

# A HK ਜਨਮ ਸਰਟ਼ੀਕਫਕੇਟ ਨੰਬਰ: (   ) 

B HKID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ: (   ) 

C ਹੋਰ ਪਕਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ: _____________________ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰਬਰ: ___________________

C G 3 

D H 

d. ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ Y   M   D ○6  

e. ਕਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ਤਾ # A ਬੱਚਾ B ਹੋਰ (ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਰਥਨ ਸਬੂਤ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਗ III ਕਵਚ ਦੱਸੋ) 0 T V 

f. ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਕੂਲ਼ੀ ਸਾਲ
(ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਭਾਗ B ਦੇ ਪੈਰਾ 2.1 ਨੂੰ ਦੇਖੋ)

# C 2023/24 ਸਕੂਲ ਸਾਲ E 2022/23 ਸਕੂਲ ਸਾਲ

○8  

g. ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕਲਾਸ
(ਇਕਾਈ f ਕਵਚ ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਵਚ) 

# N ਨਰਸਰ਼ੀ ਕਲਾਸ (K1) L ਹੇਠਲ਼ੀ ਕਲਾਸ (K2) U ਉੱਪਰਲ਼ੀ ਕਲਾਸ (K3) F M 

2.a. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਨਾਮ (ਲਾਿਮੀ)
(ਪਛਾਣ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਦ ੇਅਨਸੁਾਰ ਉਸ ੇਕਰਮ ਕਵੱਚ) 

○4  

A E S 

b. ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਕਵੱਚ ਨਾਮ B F R 

c. ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਕਾਰ ਅਤ ੇਨੰਬਰ
(ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦ ੇ

ਭਾਗ B ਦ ੇਪੈਰਾ 2.3 ਨੂੰ  ਦੇਖੋ) 

# A HK ਜਨਮ ਸਰਟ਼ੀਕਫਕੇਟ ਨੰਬਰ: (  ) 

B HKID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ : (  ) 

C ਹੋਰ ਪਕਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ: _____________________ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰਬਰ: ___________________

C G 3 

D H 

d. ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ Y   M   D ○7  

e. ਕਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ਤਾ # A ਬੱਚਾ B ਹੋਰ (ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਰਥਨ ਸਬੂਤ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਗ III ਕਵਚ ਦੱਸੋ) 0 T V 

f. ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਕੂਲ਼ੀ ਸਾਲ
(ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਭਾਗ B ਦ ੇਪੈਰਾ 2.1 ਨੂੰ  ਦੇਖੋ) 

# C 2023/24 ਸਕੂਲ ਸਾਲ E 2022/23 ਸਕੂਲ ਸਾਲ

○9  

g. ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕਲਾਸ
(ਇਕਾਈ f ਕਵਚ ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਵਚ) 

# N ਨਰਸਰ਼ੀ ਕਲਾਸ (K1) L ਹੇਠਲ਼ੀ ਕਲਾਸ (K2) U ਉੱਪਰਲ਼ੀ ਕਲਾਸ (K3) F M 

edithwychow
文字方塊
(Punjabi (Indian))
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ਭਾਗ III ਹੋਰ ਕ ਸੇ਼ਸ਼ ਿਕਰ ਾਰ  ਿਾਣ ਾਰੀ 

   

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਭਾਗ II ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰ ੇਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬੱਚ ੇਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੋ | ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦ਼ੀ ਕਾਪ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਪਤਾ / ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵ਼ੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ | ਜੇ ਅਕਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ,ੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਕਧਤ ਸਮਰਥਨ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ | 

 

For Office Use 

 

 
 

○10  

 

 
     

 

 

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ਤਾ (ਕਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸੋ)_________________________________________________________________________ 
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ਭਾਗ IV ਕਚਿੱ ਠੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ            

      

1. ਕਚੱਠ਼ੀ ਦ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ # C ਚ਼ੀਨ਼ੀ E ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
 

  
      

ਭਾਗ V ਕਬਆਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ   

      

1. ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਸਕ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦ਼ੀ ਸਰਕਾਰ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "HKSAR ਸਰਕਾਰ" ਵਜੋਂ ਕਜਕਰ ਹੈ) ਨੇ 2017/18 ਸਕੂਲ਼ੀ ਵਰਹੇ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵ਼ੀ ਕਕੰਡਰਗਾਰਟਨ (KG) ਕਸੱਕਖਆ ਸਕ਼ੀਮ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਤਾਰੀਖ਼ਤਾਰੀਖ਼” ਵਜੋਂ ਕਜਕਰ ਹੈ) ਲਾਗੂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ 
ਹੈ| ਕਕਓਂਕਕ HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਕਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟ਼ੀਕਫਕੇਟ" (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “RC” ਵਜੋਂ ਕਜਕਰ ਹੈ) ਜਾਂ "ਕਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ" (ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ “AP” ਵਜੋਂ ਕਜਕਰ ਹੈ) ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਨਰਭਰਾਂ (ਕਜਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਇਸ ਫਾਰਮ ਦ ੇਭਾਗ II ਕਵੱਚ ਕਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ) (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਂ ਸਮੂਕਹਕ ਤੌਰ' ਤੇ "ਬੱਚ"ੇ ਵਜੋਂ ਕਜਕਰ ਹੈ) ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਵਚਾਰਨ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, "ਤਾਰੀਖ਼" ਦ ੇਤਕਹਤ, ਮੈਂ (ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

ਸਕਹਤ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦ ੇਭਾਗ I ਕਵਚ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) ਹੇਠ ਦਰਸਾਇਆ ਧਾਰਾਵਾਂ 2 ਤੋਂ 10 ਮੁਤਾਬਕ ਕਬੂਲਦਾ ਅਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹਾਂ| 

  

    
  

2. ਮੈਂ ਚੰਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਪਕੜ੍ਹਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਕਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟ਼ੀਕਫਕੇਟ ਲਈ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਅੰਕਾਂ " (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ " ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ " ਵਜੋਂ ਕਜਕਰ ਹੈ) ਨੂੰ  ਸਮਝ ਕਲਆ ਹੈ| ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦ਼ੀ 
ਹਾਂ ਕਕ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤ ੇਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਕ ਬੱਚੇ ਦਆੁਰਾ " ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ " ਕਵਚ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਤ ੇਕਨਰਧਾਰਨਾਂ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ) ਅਤੇ RC ਜਾਂ 
AP ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰਤਾਂ ਅਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਲਈ HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇ| 

  

    
  

3. 

 
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹਾਂ ਕਕ RC ਜਾਂ AP ਕੇਵਲ “ਤਾਰੀਖ਼” ਦੇ ਤਕਹਤ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਥਾਕਨਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ-ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ KG ਕਵੱਚ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ “ਤਾਰੀਖ਼” ਦੇ ਤਕਹਤ ਕਵਰ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗ ਬੱਚ ੇਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ|   

  
  

4. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਕਿ RC ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਦੀ ਕਮਆਦ, ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ3 ਸਾਲ ਿੈ| ਜੇ ਮਾਪੇ ਕਨਿੱਜੀ ਕਵਚਾਰਾਂ (ਕਜਵੇਂ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਸਕਿਤੀ, ਪਕਰਵਾਰਿ ਿਾਰਿ, ਬਦਲਦੇ ਸਿੂਲ ਆਕਦ) ਦ ੇਿਾਰਨ ਆਪਣ ੇਬੱਕਚਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਅਕਿਐਨ ਨੂਿੰ  ਕਿਸੇ ਪੱਿਰ ‘ਤੇ ਦ ਿਰਾਉਂਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ KG ਕਸੱਕਖਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਵਸਿਾ ਿਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਮਾਕਪਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਬਕਸਡੀ ਦੀ ਿਟਤੌੀ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਤਕਿਤ, ਪੂਰੀ ਸਿੂਲ ਿੀਸ ਅਦਾ ਿਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ| ਕਵਸੇਸ ਿਾਲਤਾਂ ਕਵਚ, ਮਾਪੇ RC ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦ ੇਕਵਸਿਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਿਦ ੇਿਨ| RC ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੇ ਕਵਸਿਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਸਰਿ ਕਸੱਕਖਆ ਕਵਭਾਗ (EDB) ਦ ਆਰਾ ਕਵਸੇਸ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਿੀਆਂ 
ਲਈ ਿੇਸ-ਬਾਈ-ਿੇਸ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕਵਚਾਕਰਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਬਨੈਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਢ ਿਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮ ਿੱਈਆ ਿਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਸਿੰਬਿੰ ਕਿਤ ਰਕਜਸਟਰਡ ਮੈਡੀਿਲ ਪਰੈਿਟੀਸਨਰ ਜਾਂ ਪੇਸੇਵਰ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਪੀਡੀਆਟਰੀਸੀਅਨ, ਮਨੋ-ਕਚਕਿਤਸਿ, 
ਕਵਕਦਅਿ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ, ਿਲੀਕਨਿਲ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨੀ, ਆਕਦ) ਦ ਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਵਸੇਸ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਕਤਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ KG ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ ਦੀ ਪ ਸਟੀ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀ ਗਈ 
ਇੱਿ ਮ ਲਾਂਿਣ ਕਰਪੋਰਟ| 

  

  
  

5. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦ਼ੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕ਼ੀਮ ਲਈ - KG ਨੂੰ  ਇੱਕ ਮਹ਼ੀਨੇ ਲਈ ਸਬਕਸਡ਼ੀ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਉਸ KG ਕਵੱਚ ਪੜ੍ਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਵਕਦਆਰਿੀ ਨੇ ਉਸ ਮਹ਼ੀਨੇ ਦ਼ੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਵੱਚ ਹਾਜਰ਼ੀ ਜਰੂਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ|.  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜੇ 

ਕਵਕਦਆਰਿੀ ਪੂਰੇ ਮਹ਼ੀਨੇ (ਭਾਵ ਕਕਸ ੇਖਾਸ ਮਹ਼ੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ਼ੀ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜਰ) ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹ਼ੀਨੇ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵਚ ਸਬਕਸਡ਼ੀ ਸਬੰਧਤ KG ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਭੇਜ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ; ਮਾਕਪਆਂ ਨੂੰ  ਇਸ 

ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਤਕਹਤ ਸਬਕਸਡ਼ੀ ਦ਼ੀ ਕਟੌਤ਼ੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪੂਰ਼ੀ ਸਕੂਲ ਫ਼਼ੀਸ ਦ਼ੀ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਕਰਨ਼ੀ ਪਵੇਗ਼ੀ ਕਜਵੇਂ KG ਦ ੇ“Fees Certificate” ਤ ੇਦਰਸਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ , ਕਜਸ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੈ| ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਹਨ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪੂਰੇ ਮਹ਼ੀਨੇ ਲਈ 

ਬ਼ੀਮਾਰ਼ੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜਰ਼ੀ), ਤਾਂ ਮਾਕਪਆਂ ਤੋਂ ਤਰਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਮਾਣ (ਗੈਰਹਾਜਰ਼ੀ ਮਹ਼ੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ਼ੀ ਕਦਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਸਬਕਸਡ਼ੀ ਲਈ EDB ਨੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ|. ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਇਸ ਦ਼ੀ ਕਵਅਕਤ਼ੀਗਤ 

ਮੈਕਰਟ 'ਤੇ ਕਵਚਾਕਰਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਹਾਲਾਂਕਕ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮਹ਼ੀਨੇ ਦ਼ੀ ਕਵਕਦਆਰਿੀਆਂ ਦ਼ੀ ਗੈਰਹਾਜਰ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਬਕਸਡ਼ੀ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| 

  

    
  

6. ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇਵਾਰੰਟ਼ੀ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਕਹਯੋਗ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦ਼ੀ ਸਪੁਰਦਗ਼ੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗ਼ੀ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਕੂਹਕ ਰੂਪ ਕਵੱਚ 

"ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ" ਵਜੋਂ ਕਜਕਰ ਹੈ) ਸਹ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ| ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਕ EDB ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਪਰਕਕਕਰਆ ਕਰੇਗਾ| 
  

    
  

7. ਜੇ (I) ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਕੋਈ ਪਰਤ਼ੀਕਨਧਤਾ, ਇਸ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਵੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੰੁਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਗਲਤ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕ਼ੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ (II) ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਅਤ ੇਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦ਼ੀ ਕਕਸ ੇ

ਵ਼ੀ ਧਾਰਾ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਕਸੇ ਵ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀਆਂ, ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕ਼ੀਤੇ ਕਬਨਾਂ, ਜੋ ਕਕ  HKSAR ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਧ਼ੀਨ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ, HKSAR 

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਵ਼ੀ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤੇ RC ਜਾਂ AP ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਮਾਕਣਕ ਹੋਣਗੇ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਜੰਮਦੇਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ| 

  

    
  

8. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹਾਂ:     

    
  

 I. ਇਸ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤ ੇਗਈ ਕਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ (ਮੇਰੇ ਆਪਣ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦ਼ੀ ਕਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਮਤੇ) ਵਰਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ (i) ਇਸ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵਚ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਕਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ  ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਕਣਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, (ii) ਕਸੱਕਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜ੍ੇ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਅਤੇ (iii) ਜਾਂਚ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ; 

  

  
  

 II. ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦ਼ੀ ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮੁੱ ਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ "ਕਵਕਲਕਪਕ" ਦ ੇਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ| ਜੇ ਮੈਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਸਕਹਯੋਗ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਵਚ 

ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦ਼ੀ ਹਾਂ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪਕਹਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦ਼ੀ ਕਾਪ਼ੀ), ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ; 

  

  
  

 III. EDB ਕਕਸੇ ਵ਼ੀ ਕਵਅਕਤ਼ੀ, ਕੰਪਨ਼ੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਵਭਾਗ / ਕਬਊਰੋ ਅਤ ੇKGs ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਬੱਚ ੇਦਾ ਦਾਖਲਾ/ਤਬਾਦਲਾ ਕ਼ੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਕੋਲ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ 

ਪੈਰਾ (I) ਕਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਕਸ ੇਵ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦ਼ੀ ਕਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ  EDB ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ HKSAR ਦੇ ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਕਵਭਾਗ / ਕਬਊਰੋ ਨੂੰ  ਸਕਹਮਤ਼ੀ ਦੇਂਦਾ/ਦੇਂਦ਼ੀ ਹਾਂ| 
 

IV.  ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦ਼ੀ ਹਾਂ ਕਕ ਇਸ ਐਪਲ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਵਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਕ, ਕਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ (ਪਰਾਈਵਸੇ਼ੀ) ਆਰਡ਼ੀਨੈਂ ਸ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦ ੇਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਕਧਆਇ 486) ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 18 

ਅਤੇ 22 ਅਤੇ ਅਨਸੁੂਚ਼ੀ 1 ਦੇ ਕਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਬਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋਆਰਾ ਮੁੱ ਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ | ਉਹ ਆਪਣ਼ੀ ਕਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਕਾਪ਼ੀਆਂ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਕਜਹ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਲਖਤ਼ੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ EDB ਨੂੰ  ਮੁਖਾਕਤਬ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ; ਅਤ ੇ

  

  
  

 V. ਇਕੱਠ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਕਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ-ਕਗੱਛ, ਪਹੰੁਚ ਅਤ ੇਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਲਈ, ਮੈਂ EDB ਦ਼ੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ https://www.edb.gov.hk/en/privacy-policy/index.html ਤੇ “ਗੋਪਨ਼ੀਯਤਾ ਨ਼ੀਤ਼ੀ” ਵੇਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾਂ |   

    
  

9. ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮ ਹੋਂਗ ਕਾਂਗ ਦ ੇਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਸਮਕਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਅਤੇ HKSAR ਿਾਂਗਿਾਂਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਿਮਾਤਰ ਅਕਿਿਾਰ ਖੇ਼ਤਰ ਦੀ ਅਿੀਨਗੀ ਅਟੱਲ ਮਿੰਨਦ ੇਿਾਂ।   

  
  

10. ਮੈਂ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਪਕੜ੍ਹਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਕਬਆਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤਕਹਤ ਮਰੇੇ ਫਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਜੰਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਕਲਆ ਹੈ |   

      
   

 

ਕਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:            

            

ਤਾਰੀਖ਼:      Y   M   D 
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ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚ ੈੱ ਕਲਸਟ 

      

1. ਕ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ  ਸਹ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਕਰਆ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ V ਕਬਆਨ ਅਤ ੇਘੋਸ਼੍ਣਾ ਸਹ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ?   
 

2. ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦ਼ੀ ਕਾਪ਼ੀ ਨੱਥ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ?   
 

3. ਕ਼ੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ(ਕਚਆਂ) ਦ ੇਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦ਼ੀ ਕਾਪ਼ੀ ਨੱਥ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ?   
 

4. ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਤਸੁੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ  ਅਨਸੁਾਰ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ (ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦ਼ੀ ਕਾਪ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਕਪਤਾ / ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਪੱਤਰ) ਦ ੇਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਗ III ਕਵਚ ਦੱਕਸਆ ਹੈ?   
 

5. ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਵੱਚ ਕਚੱਠ਼ੀ ਦ ੇਪਤੇ ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ?   
 

6. ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਕ਼ੀ ਤਸੁੀਂ EDB (P.O. Box 23179, Wan Chai Post Office, Hong Kong) ਦਾ ਸਹ਼ੀ ਡਾਕ ਪਤਾ ਕਲਕਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਨੈਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਲਫਾਫੇ ਉੱਪਰ ਉਪਯੁਕਤ ਡਾਕ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ 

ਕਕ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਡਾਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟ ਕਦੱਤ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗ਼ੀਆਂ | 

  
 

7. ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਫਟੋੋਕਾਪ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ?   
 

      
 




