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हङकङमा यवुा सवेाह�, लागूपदाथर् उपचार तथा पनुस्थार्पना सवेाह�  

र सामदुाियक िवकास सवेाह�को सिंक्ष� िववरण 

 

सवेा िनद�श 

 

• युवाह�का िविवध तथा बदिलदो आवश्यकताह�को समाधान गनर्लाई हामी सेवाको एउटा 

सम� र ए�ककृत उपाय अपनाउँछ�। 

 

• युवाह�लाई िजम्मेवार, प�रप� तथा समाजमा योगदान �दने सदस्य ब�मा सहयोग �दान गनर् 

उनीह�का लािग बृह� क्षे�मा रोकथाममलूक, िवकासमलूक तथा सधुारात्मक सवेाह� संचालन 

गनर्का लािग सामािजक कल्याण िवभागले गैर-सरकारी संस्थाह�लाई अनुदान �दने तथा 

अनुगमन गन� गदर्छ। 

 

A.  हङकङका मखु्य यवुा सवेाह� 

 

�तु पिहचान तथा हस्तक्षेप 

 

ए�ककृत  बाल तथा युवा सेवा केन्�ह�  (Integrated Children and Youth 
Services Centres)  
 

 छरिछमेकका 6 तथा 24 वषर्िभ�का बालबािलका तथा युवाह�मा सेवा पुर् याउनका लािग 

ए�ककृत बाल तथा युवा सवेा केन्�ह�को स्थापना ग�रएको छ।  सेवाह� एउटा सेवा सम�ताका 

आधारमा �दान ग�रन्छ। मूलभतू कायर्�मह�मा मागर्िनद�शन तथा परामशर्ह�, िपछिडएका 

प�रिस्थितका युवाह�का लािग टेवामूलक कायर्ह�, सामािजक�करण कायर्�म र सामािजक 

उ�रदाियत्वको र दक्षताको िवकास पदर्छन्। गरै-मूलभतू कायर्�मह� जस्तै �प इन सवेा, �ची 

समूह, समर युवा कायर्�म तथा अध्ययन कोठा सेवाह� पिन बालबािलका तथा युवाह�मा 

आफ्नो फुसर्दको समयलाई उत्पादनमूलक ढंगमा िबताउने अवसर �दान गनर्का लािग उपलब्ध 

गराइन्छ। केन्�ह�को सचूीको लािग, कृपया समाज कल्याण िवभागको वेबसाइट 

www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्। 
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िव�ालय सामािजक कायर् सेवा 
 

 िव�ालय सामािजक कायर् सेवा यस “�त्यके सकेेण्डरी िव�ालयका लािग एकजना िव�ालय 

सामािजक कायर्कतार्” को नीित अनुसार कायार्न्वयन ग�रन्छ। �त्येक सेकेण्डरी �दवा िव�ालयमा 

आवश्यकतामा रहकेा िव�ाथ�ह�को पिहचान तथा उनीह�लाई शैिक्षक, सामािजक वा 

भावनात्मक समस्याह�मा सहयोग गनर् एकजना पूणर्कालनीन सामािजक कायर्कतार् उपलब्ध 

गराइन्छ। कृपया सोधपूछका लािग सम्बिन्धत िव�ालयमा सम्पकर्  गनुर्होस्। 

 

िव�ालय प�ातका स्याहार कायर्�म 
 

 िव�ालय प�ातका स्याहार कायर्�म (ASCP) ले काम या अन्य कारणले गदार् िव�ालय 

प�ातका समयमा उिचत स्याहार उपलब्ध गराउन असमथर् �न ेअिभभावकह�का 6 दिेख 12 

उमरेका बालबािलकाह�का लािग टेवामलूक सवेाह� �दान गन� ल�य राख्दछ। सेवाह�मा 

गृहकायर् सहायता, खानाको सेवा, अिभभावक मागर्िनद�शन तथा िशक्षा, सीपमूलक तािलम तथा 

अन्य सामािजक गितिविधह� पदर्छन्। केन्�ह�को सूचीको लािग, कृपया समाज कल्याण 

िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्। 

 

 ASCP केन्�ह� आन्त�रक िव� तथा शलु्क -लगाउन ेआधारमा स�ािलत रहन्छन।् “शुल्क छूट 

अनुदान योजना” (“Fee-waiving Subsidy Scheme”) अन्तगर्त पूणर् शुल्क वा आधा शुल्क 

कटौती खुला रोजगारीमा सलं� रहकेा वा कायर् सम्बन्धी तािलम िलएका आवश्यकतामा रहकेा 

न्यून आय भएका प�रवारह�लाई ASCP को �योगलाई सुिनि�त गनर् उपलब्ध गराइन्छ 

जसकारण ितनीह�को स्वािधनता बिलयो बनाउन स�कन्छ।  आवश्यकतामा रहकेा र योग्य 

प�रवारह�ले आवेदन �दने सम्बन्धमा िसधै केन्�ह�मा सम्पकर्  गनर् सक्छन्।   

 

 लामो समयसम्म/अिनयिमत �पमा, ह�ाको अिन्तम �दनह�मा वा कमर्चारी बलमा सहभागी 

�न इच्छा भएका अिभभावकह�को सहायतालाई अझ बिलयो बनाउन, िडसेम्बर 2014 बाट 

ASCP लाई सेवाको समय ह�ाको अिन्तम �दनह�को साँझ, शिनबार, केही ASCP केन्�ह�मा 

आइतबार र िव�ालय िवदाका �दनह�मा अित�र� शुल्क कटौती र िन:शुल्क कटौती ठाउँह�मा 

िवस्ता�रत ग�रएको छ। 
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 सही समयमा सहायता 

 

िडिस्�क्ट युथ आउट�रिचङ् सोशल वकर्  स�भस  
 

 िडिस्�क्ट युथ आउट�रिचङ सोशल वकर्  टोलीलाई क्षे��ापी आधारमा 6 दिेख 24 वषर्िभ�का 

परम्परागत सामािजक वा यवुा कृयाकलापह�मा सामान्यत सहभागी न�ने तथा अनपेिक्षत 

�भावह�को खतरामा �ने युवाह�सम्म पुगरे परामशर् तथा मागर्िनद�शनह� �दान गनर् उपलब्ध 

गराइन्छ। अित जोिखममा परेका युवाह�का आवश्यकताह�को समाधन गनर् तथा बाल िगरोह 

समस्याह�को समाधान गनर्का लािग यो कायर्�म �भावकारी छ। टोलीह�को सचूीको लािग, 

कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्। 

 

ओभरनाइट आउट�रिचङ् स�भस फर यंग नाइट ि�फ्टसर् 
 

 ओभरनाइट आउट�रिचङ स�भस फर यंग नाइट ि�फ्टसर् क्षे��ापी आधारमा सम्भािवत नैितक 

खतरा�ित सम्पकर् मा आएका उ� जोिखममा परेका रा�ी यवुा �फरन्तहे�मा उपलब्ध गराइन्छ। 

टोलीह�को सचूीको लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट 

www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्।  

 

जोिखममा परेका युवाको लािग हटलाइन सेवा 
 

 हङकङ फेडरेशन अफ युथ �ुप्स�ारा संचािलत हटलाइन सेवाले (2777 8899) जोिखममा 

परेका युवाह�लाई टेिलफोन सम्पकर् का माध्यमबाट तात्कािलक परामशर् �दान गदर्छ। 

टेिलफोनकतार्लाई �दान ग�रने सेवामा टेिलफोन�ारा मागर्िनद�श र परामशर्, तात्कािलक 

हस्तक्षेपका लािग �ि�गत परामशर् तथा अन्य उपयु� सेवा एकाइह�का सन्दभर्ह� पदर्छन्। 

 

बालबािलका र युवा िवकासका  लािग िडिस्�क्ट सहायता योजना 
 

 यस योजनाल े िजल्लास्तरका िपछिडएका प�रिस्थितमा रहकेा जन्म दिेख 24 वषर्का 

बालबािलका तथा युवाह�का िवकासमूलक आवश्यकताह�को पूत� गन� ल�य राख्दछ। वि�त 

बाल तथा युवाह�लाई आफ्नो िवकासका आवश्यकताह� पूरा गनर् �त्यक्ष नगद सहायताको 

�पमा �ोतह�को िवतरण ग�रन्छ साथै कायर्�मको खचर् उठाउन प�रयोजनाका आधारमा पिन 

ग�रन्छ। �ाहक सेवा आवश्यक पन� �ाहकह�ले िववरणका लािग आफ्ना सम्बिन्धत सामािजक 
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कायर्कतार्लाई भेट्न स�ेछन्। 

 

 युवाह�लाई पुन: उिचत मागर्तफर्  लैजान े

 

समुदाय सहायता सेवा योजना 
 

 समुदाय सहायता सेवा योजना (CSSS) ले पलुीस सिु�न्टेन्डेन्ट्स िडिस्�शन िस्कम अन्तगर्त 

चतेावनी �दइएका बाल तथा युवाह�लाई मुलधारको िशक्षा तथा कायर्दलमा पुन: समायोजन 

गराउने तथा उनीह�को गल्ती दोहोर् याउने सम्भावनालाई कम गराउने उ�शे्यले सहयोग �दान 

गदर्छ। सवेाह�मा �ि�गत तथा पा�रवा�रक परामशर्, उपचारात्मक समूहह�, सीपमूलक 

तािलम वा शैिक्षक समूह, साहिसक ��याकलाप साथ ैमनोर�नात्मक र सामुदाियक सेवाह� 

पदर्छन्। उ�तम सेवा �दान गन� उ�शे्यले, �त्येक ए�ककृत बालबािलका तथा युवा सवेा केन्�मा 

एउटा CSSS टोली संल� रहकेो �न्छ। टोलीह�को सचूीको लािग, कृपया सामािजक कल्याण 

िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्। 

 

B. लागऔूषध उपचार तथा पनुस्थार्पना सवेा 

 

नशालु पदाथर् दु�पयोगकतार्ह�का लािग परामशर् केन्� 
 

 साइको�िपक पदाथर् द�ुपयोगकतार्ह�का लािग परामशर् केन्�ले लत 

लागकेा/किहलकेाह�/सम्भा� नशाल ु पदाथर् द�ुपयोगकतार्ह�का साथ ै उ� जोिखममा परेका 

यवुाह�लाई साइको�िपक पदाथर् द�ुपयोगबाट अलग रहरे एउटा स्वस्थ जीवनयापन गनर् म�त 

गन� उ�शे्यले परामशर् र सहयोग पुर् याउने ल�य राख्दछ।  उपलब्ध सेवाह�मा (i) नशालु पदाथर् 

द�ुपयोगकतार्ह� र ितनका प�रवार सदस्यलाई मािमला तथा सामूिहक परामशर्; (ii) सेकेण्डरी 

स्कूल, पोस्ट-सेकेण्डरी स्कूल संस्था र �ावसाियक तािलम संगठनह�का िव�ाथ�ह� र समुदाय 

स्तरका जन साधारणह�का लािग िनयिमत रोकथाममूलक शैिक्षक कायर्�म; (iii) सम्बिन्धत 

पेशेवरह�का लािग �ावसाियक तािलम; (iv) सु�मै पिहचान गनर् र चाँड ैउपचार गनर्का लािग 

आवश्यकतामा रहकेा मािनसह�का लािग स्थलगत िच�कत्सा उपचार तथा पुनस्थार्पना सेवाह� 

पदर्छन्।  केन्�ह�को सूचीको लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट 

www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्। 
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आवासीय लागूपदाथर् उपचार तथा पुनस्थार्पना केन्� तथा हाफवे हाउसह�  
 

 आवासीय लागूपदाथर् उपचार तथा पुनस्थार्पना केन्� तथा हाफवे हाउसह�ल े स्वचे्छाल े 

लागूपदाथर् उपचार, पनुस्थार्पना तथा सामािजक एक�करणमा भाग िलन चाहने लागूपदाथर्का 

द�ुर्सनीह�मा सेवा पुर् याउँछ। ठोस सेवा तथा सेवाप�ात् स्याहारको �वस्थाह�का साथमा, 

यसले लागूपदाथर् द�ुपयोगकतार्ह�लाई लागू औषिधको लत हटाउन, �वहारमा सकारात्मक 

प�रवतर्न ल्याउन, जीवनमा नयाँ �दशा िनमार्ण गनर् तथा समुदायमा पुन: एक�कृत �नमा म�त 

गन� �यास गदर्छ। अनु�दत केन्�ह�को सूचीको लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको 

वेबसाइट www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्। 

 

लागूपदाथर् परामशर् केन्� 
 

 लागूपदाथर् परामशर् केन्�ले लागूपदाथर् द�ुपयोगकतार्ह�लाई लागूपदाथर् द�ुपयोगबाट अलग 

रहन, पवूर्-लागूपदाथर् द�ुपयोगकतार्ह�लाई लागूपदाथर्बाट टाढै रिहरहन तथा लागूपदाथर् 

द�ुपयोगकतार्ह� र पवूर् लागूपदाथर् द�ुपयोगकतार्ह�को प�रवारका सदस्यह�लाई लागूपदाथर् 

द�ुपयोगबाट उत्प� समस्याह�को समाधान गनर्मा सहयोग �दान गन� ल�य राख्दछ। उपलब्ध 

सेवाह�मा (i) �ि�गत तथा सामूिहक परामशर्, (ii) सामूिहक कृयाकलापह�, (iii) िविभ� 

लिक्षत समूहह�का लािग रोकथाममूलक शैिक्षक सेवाह� (iv) शी� पिहचान गनर् र शी� उपचार 

तथा पुनस्थार्पन सेवाह� �ा� गनर् लागूपदाथर् द�ुपयोगतार्ह�लाई �ोत्साहन गन� उ�शे्यल े

स्थलगत िच�कत्सा उपचार सेवा समावेश �न्छन्। केन्�ह�को सचूीको लािग, कृपया सामािजक 

कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्। 

 

C. सामदुाय िवकास सवेाह�  

 

सामुदाय केन्� 
 

 सामािजक सम्बन्ध तथा आपसी सहयोगको �व�र्न गन�; आत्म िनभर्रताको भावना, सामािजक 

िजम्मेवारी तथा समुदायमा संल�ताको िवकास गन�; तथा सामुदाियक समस्याह�को समाधान 

गनर् र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन �ि� तथा प�रवारलाई सश� गन� सामुदाियक केन्� सब ै

उमरे समहूह�का लािग एउटा क्ष�ेमा अविस्थत केन्�िवन्द ुहो। केन्�ह�को सूचीको लािग, कृपया 

सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्।    
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नेवर�ड लेभल कम्युिनटी डेभलप्मेन्ट �ोजेक्ट (NLCDP) 
 

 नेवर�ड लेभल कम्युिनटी डभेलप्मेन्ट �ोजेक्ट (NLCDP) कल्याणकारी सेवा तथा सुिवधाह� 

अपयार्� वा �दँ ै नभएका वि�त तथा अस्थायी समदुायह�मा सेवा पुर् याउनका लािग हो।  

समुदायका जोिखममा परेका समूहह�लाई सेवा �दन धरैेवटा समुदायमा आधा�रत सवेाह�को 

संचालन साथ ै अस्थायी आवास क्षे�ह�, सुकुम्बासी क्षे� तथा सावर्जिनक आवास क्षे�को 

िक्लअरेन्स कायर्�ममा कमीले गदार् NLCDP सेवा समा� �दँ ै जानेछ भ�े अनुमान ग�रन्छ। 

टोलीह�को सचूीको लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट 

www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्। 

 

स्याहार र सहायता नेटव�कङ टोली (CSNT) 
 

 स्याहार र सहायता नेटव�कङ टोलीले मुख्यत: वेस्ट कोलनुका पवूर्-अपराधीह�, पवूर् मानिसक 

रोगीह� तथा सडकमा स�ुेह�लाई आउट�रिचङ, सहायता, केसवकर्  तथा सामुिहक कायर् 

सेवाह�का माध्यमबाट समुदायमा पुन: घुलिमल �न सहायता �दान गन� ल�य िलएको छ। 

टोलीह�को सचूीको लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट 

www.swd.gov.hk मा हनेुर्होस्। 

 

 

युथ सेक्सन (Youth Section) 

युथ एण्ड करेक्सन्स �ान्च (Youth and Corrections Branch) 

समाज कल्याण िवभाग (Social Welfare Department) 

नोभेम्बर 2016 
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