
ਡੇਅ

ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕੇਅਰ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ [ASCP(PC)]
After School Care Programme for 
Pre-primary Children [ASCP(PC)]

ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ
• ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ 

ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ 
ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ 
ਪਹਿਲਾਂ/ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਸਮੂਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ
3 ਤਂੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ; ਜਾਂ
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ/ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ-ਕਮ-ਚਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਸਂੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ (ਕੇ1), ਲੋਅਰ (ਕੇ2) ਜਾਂ 
ਅਪਰ (ਕੇ3) ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ (ਭਾਵ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, 
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ) ਸੋਮਵਾਰ 
ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ)
ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ 
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
• ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ
• ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ 

ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ/ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ

Service Nature
• Provide child care service for pre-primary 

children whose parents or carers are 
unable to provide proper care to them 
before/after school hours

• Provide individual/group activities to 
meet their developmental needs

Service Target
Children aged 3 to under 6; or 
Children attending nursery (K1), lower 
(K2) or upper (K3) classes in kindergartens/ 
kindergarten-cum-child care centres

Service Hours
Three sessions a day (i.e. the morning 
session, afternoon session, and evening 
session) from Monday to Friday (except 
public holidays)
Some Centres may provide extra 
opening sessions during Saturdays, 
Sundays or public holidays

Fee Charging
• The fee charging level is approved 

by Social Welfare Department
• Service users with social needs and 

financial hardship may approach 
respective service operators for fee 
reduction / waiving

Application Procedure
Direct application to service operators

ਨੇਬਰਹੁਡ ਸਪੋਰਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
(NSCCP)
Neighbourhood Support Child Care 
Project (NSCCP)

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ
ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ
• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਚਕੀਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
• ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ 

ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
• ਦੋ ਸੇਵਾ ਘਟਕ: ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 

ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਕਂੇਦਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਅਰ ਗਰੱੁਪ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ
ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ: 
9 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਕੇਂਦਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਅਰ ਗਰੁੱਪ: 
3 ਤਂੋ 9 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ: 
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਸੈਂਟਰ ਅਧਾਰਤ ਕੇਅਰ ਗਰ ੱਪ:
ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ/ਛੋਟ

ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
• ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲਂੋ ਜਿਵਂੇ ਵੀ 

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

• ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ/ਛੋਟ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ

Service Nature
• Provide flexible child care services
• Promote community participation and 

mutual help in the neighbourhood
 Two service components: home-based 

child care service and centre-based 
care group

Service Target
Home-based child care service:
Children aged under 9
Centre-based care group:
Children aged 3 to under 9

Service Hours
Home-based child care service: 
7 a.m. to 11 p.m.
Centre-based care group: Till 9 p.m. on 
weekdays and some weekends

Fee Charging
• As determined by service operators 

and approved by the Social Welfare 
Department

• Fee reduction / waiving for low income 
families with social needs

Application Procedure
Direct application to service operators

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆ ਂਨਾ ਛੱਡ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕੰਮ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲ ੇਮਾਪਿਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾ ਂਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਂਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਛੋਟ ੇਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Don’t Leave Children Unattended
Introduction
To assist parents who cannot take care of their 
young children temporarily because of work or other 
reasons, the Government subsidies non-governmental 
organisations to provide a variety of child care 
services, to meet the different needs of the parents 
and their young children.

NSCCP
ASCP
(PC)

   
Day Child Care Services

旁遮普文及英文版本
Punjabi & English Versions

ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੋਟਲਾਈਨ: 2343 2255
ਵੱੈਬਸਾਈਟ: http://www.swd.gov.hk

Enquiry
Social Welfare Department Hotline: 2343 2255
Website: http://www.swd.gov.hk
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ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (CCC) ਸਰਵਿਸ 
[ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (KGs) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕੱਲੇ CCCs ਅਤੇ CCCs ਸਮੇਤ]

Child Care Centre (CCC) Service
[including standalone CCCs and CCCs attached to Kindergartens (KGs)]

ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ
0 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ
0 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ: 
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ ਤੱਕ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ: 
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜ ਤੱਕ

ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
• ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ CCCs ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਨੰੂ ਸਮਾਜ 

ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ KGs ਨਾਲ ਜੁੜੇ CCCs ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਨੰੂ 
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਂੈਟਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਪੂਰ ੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ 
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਫੀਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ 
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਦਥੀ ਵਿੱਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ (WFS-
FAA) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤ ਦਫਤਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
WFSFAA - ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤ ਦਫਤਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ : 

 http://www.wfsfaa.gov.hk

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
KGs ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ CCCs ਜਾਂ CCCs 

   

ੇ ੇ

ੇ ੇ

ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ

Service Nature
Provide child care service for children 
aged 0 to under 3

Service Target
Children aged 0 to under 3

Service Hours
Monday to Friday : 8 a.m. to 6 p.m.
Saturday  : 8 a.m. to 1 p.m.

Fee Charging
• Service fees of standalone CCCs 

are approved by the Social Welfare 
Department and those of CCCs 
attached to KGs are approved by 
Joint Office for Kindergartens and 
Child Care Centres of the Education 
Bureau

• Children from low income families 
receiving full-day child care service 
can approach the Student Finance 
Office of the Working Family and 
Student Financial Assistance Agency 
(WFSFAA) to apply for Kindergarten 
and Child Care Centre Fee Remission 
Scheme to cover part or whole of 
service fee

• For making application, please 
contact the WFSFAA – Student 
Finance Office or visit its website: 
http://www.wfsfaa.gov.hk

Application Procedure
Direct application to standalone CCCs 
or CCCs attached to KGs

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ (OCCS)
Occasional Child Care Service (OCCS) 

ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਅਚਾਨਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 
ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 
ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ CCCs ਅਤੇ 
KG-cum-CCCs 'ਤੇ ਪੂਰ ੇਦਿਨ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ 
ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਲ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ CCCs:
0 ਤੋਂ  3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
KG-cum-CCCs: 
0/2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ: 
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ: 
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤਂੋ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
• ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵਂੇ ਮਨਜੂ਼ਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
• ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ/ਛੋਟ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
OCCS ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
CCCs ਜਾਂ KG-cum-CCCs ਲਈ ਸਿੱਧੀ 
ਅਰਜ਼ੀ

Service Nature
Provide occasional child care
assistance on full-day, half-day or 
two-hour sessional basis at some 
standalone CCCs and KG-cum-CCCs 
for parents or carers with sudden 
engagements or various commitments

Service Target
Standalone CCCs: 
Children aged 0 to under 3
KG-cum-CCCs: 
Children aged 0/2 to under 6

Service Hours
Monday to Friday : 8 a.m. to 6 p.m.
Saturday : 8 a.m. to 1 p.m.

Fee Charging
• As approved by the Social Welfare 

Department
• Fee reduction / waiving for low income 

families with social needs

Application Procedure
Direct application to standalone CCCs 
or KG-cum-CCCs providing OCCS

 

ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਸਮਾਂ (EHS)
Extended Hours Service (EHS)

ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ 
ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ 
CCCs ਅਤੇ KG-cum-CCCs ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ CCCs:
0 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
KG-cum-CCCs:
0/2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ:
ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ / 8 ਵਜੇ ਤਕ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ:
ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਜੇ / 3 ਵਜੇ / 8 ਵਜੇ 
ਤਕ
* ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 

ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ

ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
• ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵਂੇ ਮਨਜੂ਼ਰ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
• ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
EHS ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ ਦਮ ਖਤਾਰ CCCs 
ਜਾਂ KG ਕਮ CCCs ਲਈ ਚਸੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ

Service Nature
Provide longer hours of child care 
assistance at some standalone CCCs 
and KG-cum-CCCs to meet the social 
needs of families and working parents

Service Target
Standalone CCCs: 
Children aged 0 to under 3
KG-cum-CCCs: 
Children aged 0/2 to under 6

Service Hours
Monday to Friday : 
6 p.m. to 7 p.m. / 8 p.m.
Saturday : 
1 p.m. to 2 p.m. / 3 p.m. / 8 p.m. 

* Individual centres may vary their 
service hours depending on the 
service demand

Fee Charging
• As approved by the Social Welfare 

Department
• Fee subsidy for low income families 

with social needs

Application Procedure
Direct application to standalone CCCs 
or KG-cum-CCCs providing EHS

ਿਮਊਚੁਅਲ ਹੈਲਪ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ (MHCCC)
Mutual Help Child Care Centre (MHCCC)

ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ
• ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਚਰਚ ਸਮੂਹਾਂ 
ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਦਾਰੇ

• ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

• ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗਰੱੁਪ ਆਪਸੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ
0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਕੰਮ ਪੈਣ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਵੀਕੈਂਡ 
ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ
* ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਵੀਕੈਂਡ ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
• ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵਂੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੋਵੇ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ

Service Nature
• Set up by non-profit-making local 

organisations, women’s associations, 
church groups, etc.

• Promote mutual help on child care 
within the neighbourhood

• Activities being carried out mainly by 
volunteers, neighbours and/or parents 
in the form of mutual help child care 
group

Service Target
Children aged 0 to under 3 (Service 
operators may provide child care service 
to children aged 3 to under 6 on a need 
basis)

Service Hours
Flexible and covering the evenings, some 
weekends and some public holidays
* Some centres offer service by

appointment in late evenings, at
weekends and during public holidays

Fee Charging
As determined by service operators

Application Procedure
Direct application to service operators
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