ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੁਢਾਪਾ,
ਅਪੰਗਤਾ, ਿਬਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ। ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ
(Comprehensive Social Security Assistance - CSSA) ਯੋਜਨਾ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ
(Social Welfare Department - SWD) ਦੁ ਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਲ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਿਵੱਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹ� ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

1. ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ:

A. ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨੈ ਕਾਰ:
(a)
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋਵੇ;
(b)
ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਵੇ;
ਅਤੇ
(c)
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ (ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ
ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਤੱਕ)। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਤੁ ਰੰਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਤ� ਵੱਧ
ਤ� ਵੱਧ 56 ਿਦਨਾਂ (ਭਾਵ� ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ) ਦੀ(ਆਂ) ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ(ਆਂ)
ਨੂ ੰ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ:
(1)

(2)
(3)

ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੈਰਕਾਨੂ ੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ
(ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਲੋ ਕ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਪ 115A ਦੇ ਿਨਯਮ 2 ਿਵੱਚ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਿਜਵ� ਿਕ ਆਯਾਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ
ਿਮਲਣ/ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ) ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ CSSA ਯੋਜਨਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ।
CSSA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂ ੰ ਉਪਰੋਕਤ (b) ਅਤੇ (c) ਲੋ ੜਾਂ ਤ� ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Director of
Social Welfare) ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ CSSA ਿਦੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

B. ਿਵੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ
ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਨੂ ੰ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਅਧਾਰ
'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਇੱਕੋ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ
ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(a) ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ CSSA ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ
ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁ ਲ
ੱ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਹੈ।

(b) ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁ ਲ ਮੁੱਲ*
(ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ, ਨਕਦ, ਬ�ਕ ਬਚਤਾਂ, ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦਾ ਨਕਦ ਮੁੱਲ, ਸਾਲਾਨਾ
ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਸਰੰਡਰ/ਸਰੰਡਰ ਮੁੱਲ, ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁ ਣਾਉਣ ਯੋਗ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ) ਨੂ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

*

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਮਕਾਓ, ਮੇਨਲ� ਡ ਜਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਤ

C. ਸਮਰੱਥ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ
ਸਧਾਰਨ ਿਸਹਤ ਦੇ 15 ਤ� 59 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ SWD ਦੁ ਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰਾਂ ਤ� ਘੱਟ ਹਨ,
ਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SWD ਦੀ
ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (Support for Self-reliance Scheme)
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੇ ੜੇ, ਫੋਨ, ਫੈਕਸ, ਈ-ਮੇਲ, ਡਾਕ ਰਾਹ� ਜਾਂ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਨੂ ੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁ ਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਦੁ ਆਰਾ ਵੀ SWD ਨੂ ੰ
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਤਆਂ ਅਤੇ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ, ਤੁ ਸ� ਸਾਡੇ ਿਵਭਾਗੀ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
http://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub
_addressesa/.

