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 نشاة ثانیہ خدمات، نوجوانوں کی خدمات، منشیات کا عالج
 کمیونڻی کی ترقی کی خدمات پر طائرانہ نظر اور ہانگ کانگ میں

 
 خدمات کیلئے ہدایات

 
ی ضروریات کیلئے ہم ُکلیّت اور ارتباط کا طریقہ کار نوجوانوں کی مختلف النوع اور بدلتی ہوئ •

 اختیار کرتے ہیں۔
 
سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ غیرسرکاری تنظیموں کی اعانت کرتا ہے اور نگرانی کرتا ہے کہ وه  •

مہیا کریں، انہیں امتناعی، ترقیاتی اور تعمیری خدماتوسیع بنیادوں پر نوجوان افراد کے لئے 
 ار، ذمہ دار اور شراکتی رکن بننے میں مدد کریں۔معاشرے کا ایک سمجھد

 
 میں نوجوانوں کی اہم خدمات ہانگ کانگ الف. 

 
 ابتدائی شناخت اور مداخلت 
 

  سمجھدار بچوں اور نوجوانوں کی خدمات کے مراکز 

  سال کی عمر کے درمیان  24سال سے  6ہوشمند بچوں اور نوجوانوں کی خدمات کے مراکز کو
بچوں اور نوجوانوں کی خدمت کیلئے گردونواح میں قائم کیا گیا ہے۔ خدمات کو مجموعی انداز 

میں رہنمائی و مشوره، بدتر حاالت کا شکار نوجوانوں  بنیادی پروگراموںمیں مہیا کیا جاتا ہے۔  
ی اور اہلیت کی ترقی کیلئے معاون خدمات، سماجی شمولیت کے پروگرامز اور سماجی ذمہ دار

جیسا کہ نوکری دالنا، دلچسپی کے گروپ،  غیربنیادی پروگرامکے پروگرام شامل ہیں۔ 
نوجوانوں کے موسم گرما کے پروگرام اور اسڻڈی روم سروس بھی مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ 
بچوں اور نوجوانوں کو اپنا فارغ وقت تعمیری سرگرمیوں میں صرف کرنے مواقع فراہم کیے 

پر موجود سوشل  www.swd.gov.hkا سکیں۔  مراکز کی فہرست کیلئے برائے مہربانی ج
 ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

 

 اسکول میں سماجی خدمات کے کام 

 " کی اسکول کیلئے ایک اسکول سوشل ورکر ہر سیکنڈریاسکول سوشل ورک سروس کا نفاذ "
پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔  ہرسیکنڈری ڈے اسکول کو ایک کل وقتی اقامتی سوشل ورکر دیا 

گیا ہے تاکہ وه طلباء کے تعلیمی، سماجی اور جذباتی مسائل کی شناخت اور مدد کر سکیں۔  
 معلومات کیلئے برائے مہربانی متعلقہ اسکول سے رابطہ کریں

 

 تی پروگراممابعد اسکول نگہداش 

 ) مابعد اسکول نگہداشتی پروگرامASCP سال کے بچوں کو معاونتی  12سے  6) کا مقصد
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بعد از اسکول مہیا کرنا ہے جن کے والدین اپنے کام کاج یا دیگر وجوہات کی بنا پر،  خدمات
میں مناسب توجہ دینے سے قاصر ہیں۔ ان خدمات میں ہوم ورک میں رہنمائی، کھانا  اوقات

کھالنے کی خدمت، والدین کی رہنمائی و تعلیم سیکھنے کی مہارت اور دیگر سماجی سرگرمیاں 
پر موجود سوشل  www.swd.gov.hkشامل ہیں۔  مراکز کی فہرست کیلئے برائے مہربانی 

 ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

 
 ASCP  پر۔ "فیس  بنیاد چارجنگکی بنیاد پر چالیا جاتا ہے۔ ذاتی سرمایہ کاری اور فیسمراکز کو

میں چھوٹ کیلئے سبسڈی اسکیم" کے تحت، ضرورت مند کم آمدنی والے خاندانوں کو مکمل 
کا مکمل  ASCPفیس معافی یا نصف فیس کمی کی سبسڈیز مہیا کی جاتیں ہیں، وه خاندان جو 

یلئے کھلی مالزمت یا مالزمت سے متعلقہ تربیت وصول کرنے میں استعمال کر سکنے ک
مشغول ہیں، تاکہ اپنی خود مختاری کو مستحکم بنا سکیں۔  ضرورت مند اور اہل خاندان 

 درخواستیں جمع کرانے کیلئے متعلقہ مراکز سے براه راست رابطہ کر سکتے ہیں۔  
 

 یں اختتام ہفتہ پر، طویل اوقات/بے قاعده ان والدین کیلئے معاونت کو مستحکم کرنے کیلئے جنہ
سے شروع ہونیوالی، افرادی قوت میں  2014یا وه جو دسمبر اوقات کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، 
کو اضافی فیس میں چھوٹ اور فیس میں کمی کی  ASCPشامل ہونے کا اراده رکھتے ہیں، 

مراکز میں ہفتہ کے دن کی شاموں، بروز ہفتہ، اتوار اور اسکول  ASCPجگہوں کے ساتھ، کچھ 
 کی چھڻیوں  میں سروس اوقات میں توسیع کے ذریعے ترقی دی گئی ہے۔

 
 بروقت معاونت 
 

 ڈسڻرکٹ یوتھ آؤٹ ریچنگ سوشل ورک سروس 

  ضلع میں یوتھ آؤٹ ریچنگ سماجی کام کی خدمات کی ڻیمیں عالقائی بنیادوں پر کام کرتی ہیں
سال کے درمیان ہے اور جو عام طور پر سماجی  24تا  6تاکہ ان نوجوانوں کو جن کی عمر 

اجتماعات اور نوجوانوں کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے اور ناپسندیده اثرات کا جلدی شکار 
۔  یہ سروس انتہائی ان تک پہنچا جائے اور انہیں مشاورت اور رہنمائی دی جائےہو جاتے ہیں 
دوچار نوجوانوں کی ضرورت کو پورا کرنے اور نابالغان کے گروہی مسائل کو خطرے سے 

حل کرنے کے سلسلے میں موثر ہے۔  ڻیموں کی فہرست کیلئے برائے مہربانی 
www.swd.gov.hk پر موجود سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ 

 

 رات کو پریشان ہونے والے نوجوانوں کیلئے اوور نائٹ آؤٹ ریچنگ سروس 

 بھر کی -رات کو پریشان ہونے والے نوجوانوں کیلئے اوور نائٹ آؤٹ ریچنگ سروس کو خطہ
 انتہائی خطرے سے دوچار رات کو پریشان ہونیوالے نوجوانبنیادوں پر فراہم کیا جاتا ہے تاکہ 

ڻیم کی فہرست سے رابطہ کیا جا سکے جو ممکنہ اخالقی خطره سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ 
پر موجود سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ  www.swd.gov.hkکیلئے برائے مہربانی 

 مالحظہ کریں۔ 
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 کیلئے ہاٹ الئن سروسانتہائی خطرے سے دوچار نوجوانوں  

  چالتی ہے  اس کا مقصد  )8899 2777(ہاٹ الئن سروس ہانگ کانگ فیڈریشن آف یوتھ گروپ
فوری طور پر خطرات کا سامنا کرنے والے نوجوانوں کو ڻیلی فون کے رابطے کے ذریعے 

ی مشاورت دینا ہے۔  یہ سروس کال کرنیوالے افراد کو ڻیلی فون پر رہنمائی اور مشاورت، فور
مداخلت کیلئے آمنے سامنے مشاورت اور دیگر مناسب سروس یونٹ کی طرف رہنمائی فراہم 

 کرتی ہے۔

 

 بچوں اور نوجوانوں کی ترقی کیلئے ڈسڻرکٹ امدادی اسکیم 

  ل تک کے بچوں اور نوجوان افراد کی ترقیاتی ضروریات کو ضلعی سا 24اس اسکیم کا مقصد
بچوں اور نوجوانوں کیلئے انفرادی اشیاء پر ۔ ہےسطح پر نامساعد حاالت میں پورا کرنا 

کے طور پر تقسیم کیا  براه راست نقد معاونتاخراجات میں سبسڈی فراہم کر کے، وسائل کو 
جاتا ہے تاکہ ان ترقیاتی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ کیس ورک خدمات وصول کرنیوالے 

 ضرورت مند صارفین تفصیالت کیلئے اپنے ذمہ دار سماجی کارکنان تک پہنچ سکتے ہیں۔
 
 نوجوانوں کی سیدھے راستے پر واپسی کی رہنمائی 
 

 کمیونڻی سپورٹ سروس اسکیم 

 ) کمیونڻی سپورٹ سروس اسکیمCSSS کا مقصد ان بچوں اور نوجوانوں کی مدد کرنا ہے جن (
، اس نظریہ پولیس سپرنڻنڈنٹ کی صوابدیدی اسکیم کے تحت انتباه جاری کیا جا چکا ہوکو 

سے کہ انہیں دوباره باوقار طریقے سے تعلیم حاصل کرنے یا کام کرنے کے لئے معاشرے میں 
ر دوباره جرم کرنے کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ اس سروس میں شامل کیا جائے او

انفرادی اور خاندانی مشاورت، بیماروں کے عالج کے گروپ، مشکالت کی تربیت یا تعلیمی 
گروپ، مہماتی سرگرمیاں اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیری سرگرمیاں اور معاشرتی خدمات شامل 

ی ڻیمیں منظم بچوں اور نوجوانوں کی خدمات کے ک CSSSہیں۔ بہتری باہمی تعاون کے لئے، 
پر  www.swd.gov.hkمراکز سے منسلک ہیں۔  ڻیموں کی فہرست کیلئے برائے مہربانی 

 موجود سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
 
 

 خدماتمنشیات کا عالج اور بحالی کی  ب۔
 

 ذہنی اصالح کلی ادویات کا غلط استعمال کرنے والوں کی مشاورت کا مرکز 

  ذہنی اصالح کی ادویات کا غلط استعمال کرنے والوں کی مشاورت کے مرکز کا مقصد ذہنی
عادی افراد/کبھار کبھار استعمال کرنے والے اصالح کی ادویات کا غلط استعمال کرنے والے 

کو اس نظریے سے مشاورت اور اعانت  خطرے میں مبتال نوجوانوں افراد/امکانی افراد اور
مہیا کرنا ہے تاکہ انہیں ذہنی اصالح کرنے والی ادویات کے غلط استعمال سے باز رکھنے اور 
ایک تندرست طرز حیات اپنانے میں ان کی مدد کی جائے۔   فراہم کی جانے والی خدمات میں 

اور ان کے خاندانی ) ذہنی اصالح کرنے والی ادویات کا غلط استعمال کرنے والوں iشامل ہیں  (
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)  ثانوی اسکول، پوسٹ سیکنڈری اداروں، iiکے لئے انفرادی اور گروہی مشاورت؛ (اراکین 
اور پیشہ ورانہ تربیتی تنظیموں کے طلباء، اور کمیونڻی کی سطح پر عوام الناس کے لئے 

) ضرورت مند iv)   شریک پیشہ ور ماہرین کے لئے تربیت؛ اور (iii( باقاعده پرہیزی پروگرام
لوگوں کے لئے آن سائٹ امدادی طبی خدمت تاکہ ان کی نشاندہی شروع میں ہی کی جا سکے 

اور انہیں ترغیب دی جا سکے کہ وه جلد عالج کرائیں اور بحالی کی خدمات حاصل کریں۔  
پر موجود سوشل ویلفیئر  www.swd.gov.hkمراکز کی فہرست کیلئے برائے مہربانی 

 ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
 

  منشیات کے عالج اور بحالی کے اقامتی مراکز اور ہاف وے ہاؤسز

  منشیات کے عالج اور بحالی کے اقامتی مراکز اور ہاف وے ہاؤس کے اقامتی مراکز منشیات
جو منشیات کا رضاکارانہ اقامتی کے ان  استعمال کرنے والوں کو ضروریات مہیا کرتے ہیں 

چاہتے ہیں۔  خدمات اور بعد کی نگہداشت  حاصل کرنا عالج، بحالی اور معاشرے میں شمولیت
کی فراہمی میں تسلسل کے ساتھ، اس کا مقصد منشیات لینے کی عادت ترک کرنے، رویے میں 
مثبت تبدیلی النے، زندگی میں ایک نئی سمت کا تعین کرنے اور منشیات کا استعمال کرنے 

اعانت والے مراکز کی  مالیوالوں کی کمیونڻی میں دوباره شامل ہونے میں مدد کرنا ہے۔ 
پر موجود سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی  www.swd.gov.hkفہرست کیلئے برائے مہربانی 

 ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

 

 منشیات سے متعلق مشاورت کا مرکز 

  کو منشیات  کرنے والوںمنشیات استعمال منشیات سے متعلق مشاورت کے مرکز کا مقصد
اور  سابقہ منشیات استعمال کرنے والوں کا پرہیز برقرار رکھنااستعمال کرنے سے باز رکھنا، 

کی مدد  منشیات استعمال کرنے والوں اور سابقہ منشیات استعمال کرنے والوں کے اہل خاندان
کرنا ہے تاکہ  وه منشیات کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹ سکیں۔   

) گروہی ii) انفرادی اور گروہی مشاورت؛ (iفراہم کی جانے والی خدمات میں شامل ہیں  (
)  مختلف ڻارگٹ گروپوں (ہدف گروہوں) کے لئے پرہیزی تعلیمی پروگرام؛ iiiسرگرمیاں؛ (

)  ضرورت مند لوگوں کے لئے آن سائٹ امدادی طبی خدمت  تاکہ ان کی نشاندہی شروع ivاور(
سے ہی کی جا سکے اور انہیں ترغیب دی جا سکے کہ وه جلد عالج کرائیں اور بحالی کی 

پر موجود  www.swd.gov.hkمراکز کی فہرست کیلئے برائے مہربانی خدمات حاصل کریں۔  
 سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

 
C.  سروسزکمیونڻی ڈویلپمنٹ 
 

 کمیونڻی سینڻر 

  ہوتا ہے جو کہ  تمام عمر کے گروپوں کی توجہ کا مرکزکمیونڻی سینڻر ایک عالقے میں
معاشرتی تعلق اور امداد باہمی کو فروغ دیتا ہے، خوداعتمادی، سماجی ذمہ داری اور معاشرے 
میں شامل ہونے کے عمل کو ترقی دیتا ہے اور افراد اور خاندان کو معاشرتی مسائل حل کرنے 

کیلئے  مراکز کی فہرستمیں مدد دیتا ہے اور معاشرتی زندگی کے معیار کو بلند کرتا ہے۔ 
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پر موجود سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ مالحظہ  www.swd.gov.hkبرائے مہربانی 
 کریں۔

 

 )NLCDPہمسایہ سطح پر معاشرتی ترقیاتی پروجیکٹ ( 

 یہ سطح پر معاشرتی ترقیاتی پروجیکٹ (ہمساNLCDP ( کو  کمیونڻیزمحروم اور عارضی
 NLCDPخدمات مہیا کرنا ہے جہاں ویلفیئر کی خدمات اور سہولیات کم یا بالکل نہیں ہیں۔  

سروس کی معاشرے میں زد پذیر گروپوں کی خدمات کیلئے زیاده معاشرتی بنیاد پر خدمات کو 
مرحلہ وار فراہم کرنے اور عارضی مکانات کے عالقہ، غیرقانونی قابض عالقہ، اور سرکاری 

ہونے کیلئے رہائشی مکانات وغیره کی دیکھ بھال کیلئے واضح پروگرام میں مصروف عمل 
پر  www.swd.gov.hkمراکز کی فہرست کیلئے برائے مہربانی پیش بینی کی جاتی ہے۔

 موجود سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
 

 )CSNTنگہداشت اور معاونتی نیٹ ورکنگ ڻیم ( 

  سابقہ مجرموں، سابقہ دماغی نگہداشت اور معاونتی نیٹ ورکنگ ڻیم کا مقصد بنیادی طور پر
کو امداد، انفرادی توجہ اور گروہی  مریضوں اور جنوبی کولون میں گلیوں میں سونے والوں

ڻیم کی فہرست دالنا ہے۔   کام کی خدمات کے ذریعے معاشرے میں دوباره ضم کر کے عزت
پر موجود سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ  www.swd.gov.hkکیلئے برائے مہربانی 

 مالحظہ کریں۔
 
 
 
 

 نوجوانوں کا سیکشن
 نوجوان اور اصالحات برانچ
 محکمہ برائے سماجی بہبود
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