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Sa sandaling matanggap ang pagtatanong, ang manggagawa ng kaso ay 
magsasagawa ng panimulang pagsasala na may pagpansin sa mga kalagayan ng 
kliyente. Kung lumalabas na ang kliyente ay tumutugon sa mga pamantayan ng 
pagiging karapat-dapat, ang manggagawa ng kaso ay magsasagawa ng detalyadong 
panlipunang imbestigasyon at propesyonal na pagtatasa sa pamamagitan ng 
pakikipag-ugnayan kasama ang panayam, pagbisita, konsultasyon sa kaso atbp. 
kasama ang kliyente, kanyang (mga) miyembro ng pamilya, (mga) tumutulong na 
propesyonal at ibang mga partido na kinauukulan, atbp. 

Ang kliyente at malapit na (mga) miyembro ng pamilya ay dapat na magbigay ng 
lahat ng kinakailangang impormasyon at sumusuportang mga dokumento hinggil sa 
kanilang pinanggalingang pamilya, pangangailangan sa pabahay, pinansiyal na 
kondisyon, magagamit na mga mapagkukunan at matulunging network, atbp. para sa 
pagtatasa ng manggagawa ng kaso hinggil sa kanilang pagiging karapat-dapat para 
sa rekomendasyon na CR.

Ang kliyente at malapit na (mga) miyembro ng pamilya ay kinakailangang magbigay ng 
sumusuportang mga dokumento na may kinalaman sa kanilang indibidwal na mga 
kalagayan. Sa pangkalahatan, kasama sa mga dokumento, ngunit hindi limitado sa, 
Pagkakilanlang Card sa Hong Kong, Sertipiko ng Kapanganakan, mga dokumento na 
may kinalaman sa katayuang pangmag-asawa (hal. Sertipiko ng Pagpapakasal / utos ng 
diborsiyo), utos ng hukuman na may kinalaman sa kustodiya ng (mga) anak, pruweba ng 
kita (hal. pahayag ng sahod,  payroll slip), libreta sa bangko / pahayag, resibo ng upa, 
mga dokumento hinggil sa pag-aari / domestikong pagmamay-ari ng ari-arian,  
deklarasyon ayon sa batas,  at medikal na ulat / sertipiko (kung mailalapat), atbp.

Kung nabigo ang kliyente na magbigay ng kaugnay na impormasyon at 
sumusuportang mga dokumento, ang manggagawa ng kaso ay hindi kayang 
makumpleto ang pagtatasa at rekomendasyon para sa CR.

 Mga Pamamaraan ng Paghawak
Sa panahon ng kurso na isinaalang-alang kung ang kaso ay dapat irekomenda para 
sa CR, ang manggagawa ng kaso samantala ay gagalugad kasama ang kliyente sa 
paggamit ng ibang posibleng kakayahan upang resolbahin ang mga 
pangangailangan sa pabahay. Kung natasa na walang ibang posibleng kakayahan, 
magsasagawa ang manggagawa ng kaso ng propesyonal na pagtatasa na may 
pagpansin sa mga kalagayan ng indibidwal na kaso, kasama ang panlipunan at 
medikal na mga pangangailangan (kung mailalapat), at ang pinansiyal na kondisyon 
ng kliyente at malapit na (mga) miyembro ng pamilya na may pagsangguni sa kita at 
mga limitasyon sa pag-aari na naitakda ng HA para sa aplikasyong PRH. Yamang 
ang kalikasan at ang pagkamasalimuot ng pati mga mapagkukunan at network ng 
suporta na magagamit sa mga indibidwal na kaso ay maaaring paiba-iba, ang 
manggagawa ng kaso ay magtatasa sa pagiging karapat-dapat para sa CR sa bawat 
kaso may kinalaman sa indibidwal na mga kalagayan kasama ang impormasyon na 
ibinigay ng kliyente at malapit na mga miyembro ng pamilya.

Kung natasa ang kliyente na nakatugon sa mga pamantayan ng pagiging 
karapat-dapat, magbibigay at magsusumite ang manggagawa ng kaso ng 
rekomendasyon sa taong humahawak / superbisor ng yunit ng serbisyo para sa 
konsiderasyon. Upang matiyak ang kaisahan sa mga sukatan ng pagtatasa, bawat 
kaso ay susuriin at ieendorso sa kanya-kanyang mga Opisyal ng Panlipunang 
Pangkapakanan na Distrito ng SWD na magrerekomenda ng mga karapat-dapat na 
kaso sa HD.  

Ang oras ng pagpoproseo para sa CR ay maaaring magbago ayon sa iba’t ibang mga 
kalagayan ng kaso. Irerekomenda ng SWD ang mga karapat-dapat na kaso para sa 
konsiderasyon ng HD hangga’t maaari sa sandaling matanggap ang lahat ng mga 
kinakailangang dokumento at pagkumpleto sa kaugnay na imbestigasyon at 
pagtatasa. Ang manggagawa ng kaso ay magpapabatid sa kliyente kung ang kaso 
ay irerekomenda para sa CR o hindi.    

Sa pagkatanggap ng kaso ng CR na inirekomenda ng SWD, magsasagawa ang HD 
ng detalyadong pagsusuri ng pagiging karapat-dapat sa mga kaso kasama ang CMT, 
DPT at ang mga alintuntunin sa paninirahan, atbp.  Tutuloy ang HD sa pantay na 
alokasyon para sa karapat-dapat na mga kaso at aabisuhan silang pantay na 
alokasyon sa lalong madaling panahon hangga’t maaari. Sa pangkalahatan, yamang 
ang CR ay sinadya na tugunan ang napipinto at pangmatagalang pangangailangan 
sa pabahay ng kliyente, ang piniling lokasyon ay hindi gagawin sa rekomendasyon 
yamang pakikitirin nito ang saklaw ng alokasyon at pahabain ang oras ng alokasyon. 
Dapat tanggapin din ng kliyente ang alokasyon ng isinaayos muli na mga yunit ng 
PRH na mayroon. 

 Alternatibong Tulong sa Pabahay
Naglagay ang SWD at HD ng isang mekanismo ng pagsangguni sa pagitan ng mga 
kagawaran upang hawakan ang mga espesyal na kaso ng paglilipat ng PRH, 
paghati-hati ng pangungupahan ng PRH, pagdagdag ng (mga) miyembro ng pamilya 
sa pangungupahan ng PRH at ibang tulong sa pabahay para sa mga 
nangungupahan na PRH at aplikante ng PRH. Sa ilalim ng matatag na mekanismo, 
magsasagawa ang HD ng pagtatasa ng pagiging karapat-dapat at pagpapahintulot 
sa mga aplikasyon ng mga nangungupahan ng PRH at mga aplikante ng PRH. Sa 
kaso na ang ilan sa mga kahilingan ay hindi masasang-ayunan sa ilalim ng 
namamayaning polisiya ng HD habang ang mga kliyente ay maaaring lumitaw na 
may mga panlipunan at medikal na pinanggagalingan (kung mailalapat) na humihingi 
ng espesyal na konsiderasyon o may pankapakanang mga pangangailangan, 
maaaring gumawa ang HD ng nakasulat na pagsangguni sa mga yunit ng serbisyo 
ng SWD o pinahintulutang NGO para sa follow-up o nararapat na tulong sa sandaling 
makakuha ng pagsang-ayon mula sa mga kliyente.

 Mga bayarin at sinisingil
Ang CR at alternatibong tulong sa pabahay ay walang bayad.

 Mga pagtatanong
Para sa mga pagtatanong hinggil sa CR o alternatibong tulong sa pabahay, 
makipag-ugnayan sa Hotline ng SWD sa 2343 2255. Para sa mga tanong hinggil sa 
paghahawak ng kaso para sa mga indibidwal na kaso sa ilalim ng CR o alternatibong 
tulong sa pabahay, makipag-ugnayan sa yunit ng serbisyo na kinauukulan.
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Ang manggagawa ng kaso ay titingnan ang pinanggalingang pamilya at pinansiyal na 
mga kondisyon ng kliyente, at busisihin ang nararapat na impormasyon at mga 
dokumento para sa pagtatasa ng kanilang pagiging karapat-dapat sa ilalim ng mga 
kondisyon sa itaas. Yamang ang kalikasan at ang pagkamasalimuot ng pati mga 
mapagkukunan at network ng suporta na magagamit sa mga indibidwal na kaso ay 
maaaring paiba-iba, ang manggagawa ng kaso ay magtatasa sa bawat kaso may 
kinalaman sa indibidwal na mga kalagayan, kasama ng espesipikong panlipunan at 
medikal na mga pangangailangan (kung mailalapat).

Sa panahon ng alokasyon ng PRH para sa mga inirekomendang kaso ng CR, ang 
kliyente at malapit na (mga) miyembro ng pamilya ay dapat na nakatira sa Hong Kong at 
hindi bababa sa kalahati sa kanila ay dapat naninirahan sa Hong Kong nang hindi bababa 
sa pitong taon. Sa ilalim ng sumusunod na mga kalagayan, ang isang anak na wala pang 
18 ay tinitingnan na natupad ang pitong taong alituntunin sa paninirahan:

(a)  isa sa kanyang mga magulang, walang kinalaman kung ang anak ay ipinanganak 
sa Hong Kong, ay tumira sa Hong Kong hindi bababa sa pitong taon; o

(b)  ang anak ay ipinanganak sa Hong Kong na may matatag na permanenteng 
katayuan ng naninirahan.

 Iskema ng May Kondisyon na Pangungupahan
May Kondisyon na Pangungupahan (CT) ay isang iskema sa ilalim ng CR na naglalayong 
maglaan ng tulong sa mga taong, nagsampa ng mga petisyon para sa diborsiyo, may 
tunay at napipintong pangmatagalang mga pangangailangan sa pabahay at walang ibang 
posibleng kakayahan na lutasin ang kanilang mga problema sa pabahay dahil sa kanilang 
panlipunan at medikal na mga pangangailangan (kung mailalapat) sa ilalim ng 
espesipikong mga kalagayan. Inirerekomenda ng SWD ang mga karapat-dapat na kaso 
para sa pansamantalang akomodasyon sa mga yunit ng PRH sa anyo ng CT, habang 
hinihintay ang hatol ng hukuman sa kanilang mga aplikasyon sa diborsiyo. Sa 
pagkumpleto sa mga paglilitis ng diborsiyo kapag natupad nila ang pamantayan ng 
pagiging karapat-dapat para sa pag-apply ng PRH, sila ay maaaring mag-apply para sa 
pagkumberte ng mga CT tungong karaniwang mga pinauupahan.

Yamang ang CT ay espesyal na iskema sa ilalim ng CR, dapat matugunan ng kliyente 
ang pamantayan ng pagiging karapat-dapat ng CR na nakalista sa itaas at natutugunan 
ang sumusunod na mga kondisyon -

1.  ay humaharap sa labis na paghihirap sa patuloy na pamamalagi sa parehong yunit 
kasama ang asawa habang wala pa ang resulta ng paglilitis ng diborsiyo; 

2.  matapat na petisyon para sa diborsiyo ay naisampa sa hukuman, o pagkakaloob ng 
legal na tulong para sa mga paglilitis ng diborsiyo ay nakamtan;

3.  ay umaako ng kustodiya ng (mga) anak, kung mailalapatTala 1, at sa opinyon ng yunit 
na nagpoproseso, ay itinuturing na pinakaakmang partido upang alagaan ang (mga) 
anak; 

4.  kung nagsasangkot ang kaso ng usapin ng kustodiya ng anak Tala 3, ang benepisyaryo 
ng CT ay dapat magsagawa na mawakasan ang CT at ang yunit ng PRH maisauli sa HD 
kung siya ay nabigong pagkalooban ng kustodiya pati pangangalaga at kontrol (kung 
mailalapat) sa (mga) anak sa sandaling igawad ng hukuman ang utos ng diborsiyo. 

Tala 3 Ang pamantayang 3 at 4 ay hindi mailalapat sa mga biktima ng domestikong karahasan na walang 
mga anak. Para sa biktima ng domestikong karahasan na walang (mga) umaasang anak kapag 
iniwan ang tahanan pangmag-asawa, ang pamantayan 3 ay hindi rin mailalapat.

 Mapagmalasakit na Muling 
 Pagpapabahay (CR)
Ang CR ay isang anyo ng espesyal na tulong sa pabahay, na naglalayong maglaan ng 
tulong sa pabahay sa mga indibidwal at pamilya na may tunay at napipintong mga 
pangangailangan sa pangmatagalang pabahay ngunit, dahil sa kanilang panlipunan at 
medikal na mga pangangailangan (kung mailalapat) sa ilalim ng mga espesipikong 
kalagayan, ay walang ibang posibleng kakayahan upang resolbahin ang kanilang mga 
problema sa pabahay. Ang CR ay iba sa aplikasyon sa pangkalahatang pampublikong 
nirerentahang pabahay (PRH).  Ito ay dapat tasahing komprehensibo ng mga 
propesyonal na panlipunang manggagawa / pinahintulutang mga tao.  Ang Kagawaran 
ng Panlipunang Kapakanan (SWD) ay may pananagutan sa pagrerekomenda ng mga 
kaso sa Kagawaran ng Pabahay (HD).  Pagkatanggap ng rekomendasyon na CR, 
isasaayos ng HD ang kliyente para sa detalyadong pagsusuri sa pagiging karapat-dapat 
at alokasyon ng yunit ng pampublikong nirerentahang pabahay (PRH) para sa mga 
karapat-dapat na kaso. 

 Pamantayan sa Pagiging Karapat-dapat ng CR Tala 1

Ang kliyente at (mga) miyembro ng pamilya na kasama sa rekomendasyon ay dapat 
makasiya sa sumusunod na mga kondisyon –
1. dapat may karapatang lumapag/dumaong sa Hong Kong at kasalukuyang 

naninirahan sa Hong Kong; iyong mga walang karapatang lumapag/dumaong sa 
Hong Kong o hindi naninirahan sa Hong Kong ay dapat hindi isama sa 
rekomendasyon;

2. may napipintong pangangailangan sa pangmatagalang akomodasyon, at nasubukan 
at naipakita na walang ibang posibleng kakayahan na resolbahin ang kanilang mga 
problema sa pabahay dahil sa kanilang panlipunan at medikal na mga 
pangangailangan (kung mailalapat) sa ilalim ng mga espesipikong kalagayan;

3. may espesyal na panlipunan at medikal na mga pangangailangan (kung mailalapat) 
tulad ng kanya-kanyang pagkatasa ng manggagawa ng kaso at doktor ng 
pampublikong ospital o klinika (kung mailalapat) na ang pagkakaloob ng CR ay 
maaaring magresolba / magpagaan ng kanilang mga problema o pabahay Tala 2. 

4. pumasa sa Komprehensibong Pagsusulit sa Kakayahan (CMT) (Kita at mga 
limitasyon ng pag-aari ng PRH tulad ng inanunsiyo ng Awtoridad sa Pabahay ng Hong 
Kong (HA)) at ang Pagsusulit sa Domestikong Pag-aari (DPT) (i.e. walang 
pagmamay-ari ng ari-ariang tinitirhan sa Hong Kong) na isinagawa ng HD; at

5. may kakayahang magbayad ng renta ng PRH (kasama ang pagbabayad ng sustento 
ng renta sa ilalim ng Iskema ng Tulong sa Komprehensibong Panlipunang Seguridad 
o ibang mga anyo ng pinansiyal na pinagmumulan).

Pagkatapos makumpleto ang mga paglilitis ng diborsiyo sa paggawa ng hukuman ng utos 
ng diborsiyo, maaaring mag-apply ang benepisyaryo ng pagkumberte ng CT tungong 
karaniwang pangungupahan, kung pumasa siya sa CMT and DPT na isinagawa ng HD at 
nakatutugon sa ibang mga pamantayan, kasama ang pagkakaloob ng kustodiya pati 
pangangalaga at kontrol (kung mailalapat) sa (mga) anak Tala 4.

 Ex-gratia na Iskema para sa mga Matandang
  Nagmamay-ari at Umuukupa ng Ari-arian
Upang tulungan ang mga matandang nagmamay-ari at umuukupa ng ari-arian (mga 
EPO) na nakatira sa pribadong sira-sirang mga gusali na maresolba ang problema sa 
pabahay na hinarap, ang Ex-gratia na Iskema para sa mga Matandang Nagmamay-ari at 
Umuukupa ng Ari-arian ay itinayo sa ilalim ng CR. Ang kahilingan na hindi magmay-ari ng 
domestikong ari-arian sa Hong Kong ay pansamantalang hindi ipapatupad at ang mga 
karapat-dapat na EPO ay lilipat sa PRH sa batayan ng isang lisensiya bilang kaayusan sa 
pagbabago. Kung ang matandang kinauukulan ay makatutugon pa sa mga pamantayan 
ng pagiging karapat-dapat para sa pag-apply sa PRH pagkatapos mabenta ang ari-arian 
at makumpleto ang kaugnay na mga usapin, siya ay maaaring mag-apply para sa 
pagkumberte sa karaniwang pangungupahan ng PRH.

Yamang ang Ex-gratia na Iskema para sa mga Matandang Nagmamay-ari at Umuukupa 
ng Ari-arian ay isang espesyal na iskema sa ilalim ng CR, ang kliyente at (mga) miyembro 
ng pamilya na kasama sa rekomendasyon ay dapat tumugon sa pamantayan ng pagiging 
karapat-dapat ng CR na nakalista sa itaas at tumutugon din sa sumusunod na mga 
pamantayan para sa pagkakaloob ng pansamantalang hindi pagpapatupad ng kahilingan 
na DPT– 

1. ang kliyente at malapit na (mga) miyembro ng pamilya na kasama sa rekomendasyon 
ay may edad 60 o pataas;

2. ang kliyente at kanyang (mga) miyembro ng pamilya (kung mailalapat) ay nagmay-ari 
at tumira sa kinauukulang ari-arian sa loob ng 10 taon o higit pa; at

3. ang ari-ariang kinauukulan ay matatagpuan sa ibabang palapag na walang elevator.

 Mga Daluyan para sa Naghahanap
 ng Rekomendasyon sa CR 

Karapat-dapat na mga indibidwal o pamilya ay maaring lapitan ang mga Sentro ng 
Serbisyo ng Integradong Pamilya / mga Sentro ng Integradong mga Serbisyo, mga 
Yunit sa Serbisyo ng Rehabilitasyon, mga Yunit sa mga Serbisyong Medikal 
Panlipunan, mga Yunit sa Larangan ng Panlipunang Seguridad, atbp. ng SWD at ang 
pinahintulutang mga di-pamahalaan na samahan (mga NGO) para sa mga 
pagtatanong.

Tala 1 Ang mga pamantayan ng pagiging karapat-dapat ng CR ay mailalapat din sa dalawang mga 
iskema na itinayo sa ilalim ng CR, alalaong baga, Iskema ng May Kondisyon na Pangungupahan 
at Iskemang Ex-gratia para sa mga Matandang Nagmamay-ari at Umuukupa ng Ari-arian.

Tala 2 May pagpansin sa kalagayan ng indibidwal na kaso, ang manggagawa ng kaso ay maaaring 
makakuha ng medikal na pagtatasa ng doktor ng pampublikong ospital o klinika kung ang kliyente 
ay angkop na maging may-ari ng sambahayan ng yunit ng PRH.

Tala 4 Para sa kliyente na may magkatuwang na pagmamay-ari ng pribadong ari-arian ng paninirahan o 
isang flat sa ilalim ng Iskema ng Pagmamay-ari ng Tahanan / Iskema ng Pagbili ng Umuupa 
kasama ang kanyang didiborsiyohin/diborsiyadong asawa, sa sandaling may rekomendasyon ng 
SWD, ang HD ay magbibigay ng espesyal na konsiderasyon para sa pansamantalang hindi 
pagpapatupad ng kahilingan na DPT sa pagkakaloob ng CT habang naghihintay para sa utos ng 
hukuman para sa paghatol ng kanilang pagkakaroon ng karapatan sa ari-arian.  




