
Panti Pemasyarakatan/Hunian 
Panti Anak-Anak dan Remaja Tuen Mun 

 Deskripsi Layanan
Departemen Kesejahteraan Sosial (SWD) menyediakan layanan pelatihan panti untuk 
anak-anak/remaja yang tidak dapat menyesuaikan diri dan pelanggar muda melalui intervensi 
pekerjaan sosial untuk memberikan pengaruh pada arahan pengadilan. Untuk mewujudkan 
sinergi pelayanan dan memungkinkan penggunaan fasilitas bersama, pada tahun 2007 SWD 
menempatkan enam panti pemasyarakatan dan hunian dalam kompleks hunian serba guna, 
yaitu Panti Anak-Anak dan Remaja Tuen Mun (TMCJH), yang berfungsi sebagai tempat 
pengungsian, panti tahanan, sebuah lembaga yang disetujui (panti percobaan) dan sekolah 
panti asuhan. 

 Target Grup
TMCJH adalah panti resmi yang menyediakan hak asuh sementara dan pelatihan panti untuk 
anak-anak/remaja dan pelanggar muda sesuai dengan persyaratan undang-undang - 
- tempat perlindungan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Remaja (Bab 

213), Undang-undang Imigrasi (Bab 115) dan Undang-undang Penculikan dan 
Pengawasan Anak (Bab 512) 

- panti tahanan berdasarkan Undang-undang Pelanggar Remaja (Bab 226)
- sebuah lembaga yang disetujui (panti masa percobaan) di bawah Undang-undang Masa

Percobaan Pelanggar (Bab 298)
- sekolah panti asuhan berdasarkan Undang-undang Sekolah Panti Asuhan (Bab 225)

 Kapasitas
388

 Konten Layanan
I) Pendidikan dan pelatihan kejuruan
Belajar mata pelajaran akademik dan umum dan kursus pelatihan keterampilan yang beragam 
disediakan bagi penghuni untuk memenuhi tingkat akademik dan kebutuhan belajar mereka 
yang bervariasi, dengan memperhatikan lama tinggal mereka sehingga memungkinkan 
mereka untuk melanjutkan studi lebih lanjut dan/atau meningkatkan kemampuan kejuruan 
dan kelayakan kerja mereka, dengan kualifikasi yang diakui setelah keluar dari panti.

II) Layanan konseling individu dan kerja kelompok
Penghuni individu dibantu untuk menangani masalah pribadi, interpersonal dan keluarga 
melalui pengembangan pemahaman diri, keterampilan sosial, manajemen emosi dan 
pemikiran positif melalui konseling kasus dan kerja kelompok. Pekerja sosial panti 
menindaklanjuti kemajuan dan kebutuhan setiap penghuni, dan bekerja sama dengan orang 
tua/wali penghuni dan pekerja sosial/petugas masa percobaan untuk mengerjakan dan 
melaksanakan rencana kesejahteraan/rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk menginspirasi 
penghuni untuk mengatasi kesulitan serta membangun kepercayaan diri dan disiplin dalam 



persiapan reintegrasi ke dalam masyarakat. 

III) Hubungan komunitas
Panti mengatur berbagai organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan
kelompok dan mendukung penghuninya untuk menjalin hubungan masyarakat yang
bermanfaat. Proyek pengabdian masyarakat diorganisir untuk membantu penghuni
mengembangkan rasa tanggung jawab, dan untuk memungkinkan masyarakat mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Penghuni didorong untuk berpartisipasi dalam
kegiatan masyarakat dan kerja bakti sukarela untuk menumbuhkan keterampilan komunikasi,
kepemimpinan dan harga diri yang kondusif bagi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

IV) Kegiatan rekreasi
Berbagai macam kegiatan seni, musik, budaya, olah raga dan rekreasi diselenggarakan untuk
para penghuni, sehingga mereka dapat mengembangkan hobi yang sehat atau positif,
meningkatkan kemampuan pribadi dan mengembangkan potensi diri.

V) Kunjungan wali/Kegiatan Keluarga/Cuti
Orang tua atau wali dipersilakan dan didorong untuk mengunjungi anak-anak mereka di panti.
Konseling kasus dan kegiatan orang tua-anak dilakukan untuk membantu penghuni
membangun kembali komunikasi yang positif dan meningkatkan hubungan dengan orang tua
mereka. Untuk penghuni rumah masa percobaan dan sekolah panti, cuti dapat diberikan
kepada penghuni yang kinerjanya menjadi stabil setelah periode pelatihan panti, untuk
memfasilitasi mereka dalam memperoleh dukungan keluarga yang efektif setelah keluar dari
panti.

VI) Perawatan Medis
Panti menyediakan layanan perawat 24 jam bagi penghuninya oleh perawat panti.
Pembicaraan tentang kesehatan, bimbingan dan konseling terkait masalah kebersihan pribadi
juga diberikan. Petugas medis yang berkunjung memberikan layanan medis umum. Bagi
penghuni yang memiliki kebutuhan fisik, mental atau psikologis khusus, mereka akan dirujuk
ke dokter spesialis dan/atau psikolog klinis untuk penilaian, nasihat dan pengobatan.

VII) Ketentuan Makanan
Menu harian untuk para penghuni mengikuti saran menu yang diberikan oleh ahli diet
terdaftar dari kontraktor layanan katering.

 Biaya
Semua layanan adalah gratis.

 Alamat dan Nomor Kontak
Alamat: 3 San Shek Wan North Road, Tuen Mun, New Territories 
Telp. No.: 24607102
Fax No.: 24607812 


