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हङकङमा युवा सेवा, लागूपदाथर् उपचार तथा पुनस्थार्पना सेवा  

र सामुदाियक िवकास सेवाह�को संि�� िववरण 
 
सेवा िनद�शन 
 

• यवुाह�का िविवध तथा बदिलँदो आवश्यकताह�लाई सम्बोधन गनर्का लािग हामीले समग्र तथा एिककृत उपाय भएको 
सेवा अपनाउँछौं । 

 

• यवुाह�लाई प�रपक्व, िजम्मेवार तथा समाजमा योगदान िदने सदस्य बन्नमा सहयोग प्रदान गनर् उनीह�का लािग वहृत 
�ेत्रमा रोकथाममूलक, िवकासमूलक तथा सुधारात्मक सेवाह� सञ्चालन गनर्का लािग सामािजक कल्याण िवभाग 
(सोसल वेलफेयर िडपाटर्मेन्ट) ल ेगैर-सरकारी संस्थाह�लाई अनुदान िदन ेतथा अनुगमन गन� गदर्छ । 

 
A.  हङकङका मुख्य युवा सेवाह� 
 

दु्रत पिहचान तथा सहयोग 
 

एिककृत बाल तथा युवा सेवा केन्द्रह� 

 छरिछमेकका 6 तथा 24 वषर् बीचका बालबािलका तथा यवुाह�मा सेवा परु् याउनका लािग एिककृत बाल तथा यवुा सेवा 
केन्द्रह� (ICYSCs) को स्थापना ग�रएको छ । सेवाह�लाई समग्रताका आधारमा उपलब्ध गराइन्छ । ICYSC ह�द्वारा 
मागर्दशर्न तथा परामशर्, सहायतामलूक कायर्क्रम, िवकासात्मक तथा सामािजक�करण कायर्क्रमह� साथसाथै सामदुाियक 
संलग्नता कायर्क्रमह� लगायत िविभन्न मञ्चह� (जस्तै, केन्द्र, िवद्यालय वा समदुाय) मा सामािजक कायर् सहयोग 
रणनीितह� (केसवकर् , सामिूहक कायर् र सामदुाियक कायर् लगायत) लाई िस्थित अनु�प उपयोग गरेर, रणनैितक सम्बन्ध 
िवकिसत गरेर र सचूना प्रिविधलाई (उपय�ु ह�दँासम्म) प्रयोग गरेर िविभन्न प्रकारका कायर्क्रमह� उपलब्ध गराइन्छ । 
ICYSC ह�को सचूीका लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk हनेुर्होस ्। 

 
माध्यिमक िवद्यालयह�मा िवद्यालयको सामािजक कायर् सेवा  

 िवद्यालयको सामािजक कायर् सेवालाई माध्यिमक िवद्यालय (सेकेण्डरी स्कुल) ह�मा “प्रत्येक िवद्यालयका लािग 
दुईजना स्कुल सोसल वकर् र” को नीित अनुसार कायार्न्वयन ग�रन्छ । प्रत्येक माध्यिमक िदवा िवद्यालयमा आवश्यकतामा 
रहकेा िवद्याथ�ह�लाई पिहचान गनर् र उनीह�लाई शैि�क, सामािजक वा भावनात्मक समस्याह�मा सहयोग गनर्का लािग 
दईुजना पणूर्कालीन सोसल वकर् रह� उपलब्ध गराइन्छ । कृपया सोधपछुह�का लािग सम्बिन्धत िवद्यालयलाई सम्पकर्  
गनुर्होस ्।  

（Nepali Version） 
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िनयिमत िवद्यालय समय पिछको स्याहार कायर्क्रम 

 िनयिमत िवद्यालय समय पिछको स्याहार कायर्क्रम (ASCP) ले हङकङका िनवासीह� रहेका प्राथिमक िवद्यालयका 
िवद्याथ�ह� (िवशेष शैि�क आवश्यकताह� (SEN) चािहने भनेर िनदान ग�रएका िवद्याथ�ह� वा SEN चािहने 
भनेर शङ्का ग�रएका र िचिकत्सक�य मूल्याङ्कन गनर् बाँक� रहेका िवद्याथ�ह� सिहत) का लािग 
सहायतामूलक सेवाह� उपलब्ध गराउने ल�य राख्दछ । उनीह�का आमाबुवाह� िवद्यालय पिछको समयमा रोजगारी, 
कामको खोजी वा अन्य कारणह�ले गदार् उनीह�लाई उिचत स्याहार उपलब्ध गराउन असमथर् ह�न सक्नुह�न्छ । सेवाह�मा 
गहृकायर्मा मागर्िनद�शन, अिभभावक मागर्िनद�शन तथा िश�ा, सीपमलूक तािलम र सामािजक िक्रयाकलापह� पदर्छन् । 
केन्द्रह�को सचूीका लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk हनेुर्होस ्। 

 
 ASCP केन्द्रह� स्व-िव�ीय तथा शुल्क-लगाउने आधारमा सञ्चािलत रहन्छन् । शलु्क छूट अनुदान योजना अन्तगर्त, 

SWD ले कम आय भएका प�रवारह�का बालबािलकाका लािग ASCP मा उपिस्थत ह�न पणूर् शलु्क छूट, आधा शलु्क 
छूट वा एक-ितहाइ शलु्क छूट भएका अनुदानह� उपलब्ध गराउँछ । आवश्यकतामा रहकेा र योग्य प�रवारह�ले आवेदन 
िदने सम्बन्धमा िसधै केन्द्रह�मा सम्पकर्  गनर् सक्छन् । 

 
 लामो समयसम्म/अिनयिमत समयमा, स�ाहान्तह�मा काम गन� वा जनशि�मा सहभागी ह�न इच्छा भएका 

अिभभावकह�को सहायतालाई अझ बढी बनाउनका लािग, िडसेम्बर 2014 बाट स�ु ह�नेगरी, SWD ले केही ASCP 
केन्द्रह�मा कामका िदनह�को साँझ, शिनबार, आइतबार र िवद्यालय िबदा ह�ने िदनह�मा सेवाको समयलाई बढाएर र 
शलु्कमा थप छुट/घटाइएका कोटाह� उपलब्ध गराएर प�रष्कृत ASCP लाई कायार्न्वयन गरेको छ । 

 
सही समयमा सहायता 

 
िडिस्ट्रक्ट युथ आउट�रिचङ सोशल वकर्  सिभर्स 

 िडिस्ट्रक्ट यथु आउट�रिचङ सोशल वकर्  टोलीलाई �ेत्रव्यापी आधारमा 6 देिख 24 वषर् बीचका परम्परागत सामािजक वा 
यवुा िक्रयाकलापह�मा सामान्यतया सहभागी नह�ने तथा अवान्छनीय प्रभावह�को खतरामा ह�ने यवुाह�सम्म पुगेर 
परामशर् तथा मागर्िनद�शनह� उपलब्ध गराउने िजम्मा िदइन्छ । उच्च-जोिखममा रहकेा यवुाह�का आवश्यकताह�लाई 
सम्बोधन गनर् तथा अल्पवयस्कह�को िगरोहका समस्याह�को समाधान गनर्का लािग यो कायर्क्रम प्रभावकारी छ । 
टोलीह�को सचूीका लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk हनेुर्होस ्। 

 
ओभरनाइट आउट�रिचङ् सिभर्स फर यङ नाइट िड्रफ्टसर् 

 ओभरनाइट आउट�रिचङ सिभर्स फर यङ नाइट िड्रफ्टसर् �ेत्रव्यापी आधारमा सम्भािवत नैितक खतराको सम्पकर् मा आएका 
उच्च-जोिखममा रहेका रात्री युवा िफरन्तेह�सम्म पगु्नका लािग उपलब्ध गराइन्छ । टोलीह�को सचूीका लािग, कृपया 
सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk हेनुर्होस ्।  

 
साइबर युवा सहायता टोलीह� 

 साइबर यवुा सहायता टोलीह�लाई अनलाइन तथा अफलाइन परामशर् र सामिूहक/कायर्क्रम सेवाह� लगायत जोिखममा 
परेका र लुक्ने प्रवृित भएका युवाह�का लािग व्यावसाियक सामािजक कायर् सहयोग उपलब्ध गराइन्छ । उनीह�ले 
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जोिखममा रहकेा र लकु्ने प्रविृत भएका यवुाह�का आवश्यकताह�लाई सम्बोधन गनर्का लािग प्रोत्साहन िदन े िविभन्न 
�ेत्रह�को सहकायर्मा अन्य सामदुाियक सरोकारवाला तथा संस्थाह�सँग साझेदारी गन�छन् । टोलीह�को सचूीका लािग, 
कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk हनेुर्होस ्।  

 
 

जोिखममा रहेका युवाका लािग हटलाइन सेवाह� 

 हङकङ फेडरेशन अफ यथु ग्रुप्सद्वारा सञ्चािलत हटलाइन सेवा (2777 8899) ले जोिखममा रहकेा यवुाह�लाई 
टेिलफोन सम्पकर् का माध्यमबाट तात्कािलक परामशर् प्रदान गदर्छ । फोनबाट सम्पकर्  गन� व्यि�लाई प्रदान ग�रने 
सेवाह�मा टेिलफोनद्वारा मागर्िनद�श तथा परामशर्, तत्कालै सहयोगका लािग प्रत्य� व्यि�गत परामशर् र अन्य उपय�ु सेवा 
एकाइह�मा रेफरलह� पदर्छन् । 

 
बालबािलका र युवा िवकासका लािग िडिस्ट्रक्ट सहायता योजना 

 योजनाको लि�त वगर्ह�मा िडिस्ट्रक्टह�मा िव�ीय �पमा विञ्चत वा िपछिडएका प�रिस्थितह�मा रहकेा 24 वषर् वा 
सोभन्दा कम उमेरमा बालबािलका तथा यवुाह� पदर्छन् । बालबािलका र यवुालाई उनीह�का िवकाससम्बन्धी 
आवश्यकताह�लाई परूा गनर्का लािग व्यि�गत वस्तुह�मा लाग्ने खचर्ह�मा सहायता गनर्का लािग श्रोतसाधनह�लाई 
प्रत्य� नगद सहायताको �पमा िवतरण ग�रन्छ । केसवकर् सम्बन्धी सेवाह� प्रा� ग�ररहेका आवश्यकतामा रहकेा 
सेवाग्राहीह�ले िववरणका लािग आफ्नो सम्बिन्धत सोसल वकर् रलाई भेट्न सक्नेछन् । 

 

यवुाह�लाई पनु: उिचत मागर्तफर्  लैजान े
 

सामुदाियक सहायता सेवा योजना 

 सामदुाियक सहायता सेवा योजना (CSSS) ले पक्राउ परेका यवुा तथा उनीह�को साथीह�लाई समदुायमा पनु: समािहत 
गराउन, आफ्ना िवकृत तथा गैरकानुनी व्यवहारलाई छुटाउन र कानूनी उल्लङ्घनमा सिम्मिलत ह�ने सम्भावनालाई कम 
गनर्मा सहयोग गनर्का लािग पलुीस सिुप्रन्टेन्डेन्टको िडिस्क्रशन िस्कम अन्तगर्त चतेावनी िदइएका बालबािलका तथा 
यवुाह�लाई सहायता सेवाह� उपलब्ध गराउने ल�य राख्दछ । सेवाह�मा व्यि�गत तथा पा�रवा�रक परामशर्, 
उपचारात्मक समहूह�, सीपमलूक तािलम/शैि�क सेवाह�, सामदुाियक सेवाह�, अपराध रोकथाम कायर्क्रमह� इत्यािद 
पदर्छन् । उच्चतम सहिक्रयता प्रा� गनर्का लािग, प्रत्येक CSSS टोलीलाई एक�कृत बाल तथा युवा सेवा केन्द्रह�मा संलग्न 
ग�रएको छ । टोलीह�को सचूीका लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk हनेुर्होस ्। 

 

 

B. लागूपदाथर् उपचार तथा पुनस्थार्पना सेवाह� 
 

नशालु पदाथर् सेवनकतार्ह�का लािग परामशर् केन्द्र 

 साइकोट्रिपक (नशाल)ु पदाथर् सेवनकतार्ह�का लािग परामशर् केन्द्रले लत लागेका/किहलेकाही/ँसम्भाव्य नशालु 
पदाथर् सेवनकतार्का साथै जोिखममा रहेका यवुाह�लाई साइकोट्रिपक पदाथर् सेवन गनर्बाट टाढा रहन र स्वस्थ 
जीवनशैली िवकास गनर्मा मद्दत गन� उद्देश्यले परामशर् र सहयोग उपलब्ध गराउने ल�य राख्दछ । सेवाह�मा (i) नशालु 
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पदाथर् सेवनकतार् र उनीह�का प�रवारका सदस्यह�लाई केस तथा सामिूहक परामशर्; (ii) साथी सहायता सेवा; (iii) 
माध्यिमक िवद्यालय, माध्यिमक तहपिछका शैि�क संस्था तथा व्यावसाियक तािलमका संघसंस्थाह�का िवद्याथ�ह� र 
समदुाय स्तरमै सवर्साधारणह�का लािग िनयिमत रोकथाममूलक शैि�क कायर्क्रम; (iv) सम्बद्ध पेशेवरह�का लािग 
व्यावसाियक तािलम; (v) शीघ्र पिहचान गनर् र शीघ्र उपचार गनर्का लािग आवश्यकतामा रहकेा मािनसह�का लािग 
स्थलगत िचिकत्सक�य उपचार तथा पनुस्थार्पना सेवाह� पदर्छन ्। केन्द्रह�को सचूीका लािग, कृपया सामािजक कल्याण 
िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk हनेुर्होस ्। 

 
आवासीय लागूपदाथर् उपचार तथा पुनस्थार्पना केन्द्र तथा हाफवे हाउसह� 

 आवासीय लागपूदाथर् उपचार तथा पनुस्थार्पना केन्द्र तथा हाफवे हाउसह�ले स्वैिच्छक �पमा आवासीय लागूपदाथर् 
उपचार, पुनस्थार्पना तथा सामािजक एक�करणमा सहभागी ह�न लागपूदाथर् सेवनकतार्ह�लाई सेवा उपलब्ध गराउँछ । 
िनरन्तर सेवा तथा िनयिमत सेवाको समयपिछका व्यवस्थाह�का साथ, यसले लागपूदाथर् सेवनतार्ह�लाई लागपूदाथर्को 
लत हटाउन, व्यवहारमा सकारात्मक प�रवतर्न ल्याउन, जीवनमा नयाँ िदशा िनमार्ण गनर् तथा समदुायमा पनु: समािहत ह�नमा 
मद्दत गन� ल�य राख्दछ । आिथर्क सहायता प्रा� गन� केन्द्रह�को सचूीका लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको 
वेबसाइट www.swd.gov.hk हनेुर्होस ्। 

 
लागूपदाथर् परामशर् केन्द्र 

 लागपूदाथर् परामशर् केन्द्रले लागूपदाथर् सेवनकतार्ह�लाई लागपूदाथर् सेवनबाट टाढा रहन, पूवर्-लागूपदाथर् 
सेवनतार्ह�लाई लागपूदाथर्बाट टाढै रिहरहन र लागूपदाथर् सेवन ग�ररहेका तथा पूवर् लागूपदाथर् सेवनकतार्ह�का 
प�रवारका सदस्यह�लाई लागपूदाथर्को सेवनबाट उत्पन्न समस्याह� समाधान गनर्मा सहयोग प्रदान गन� ल�य राख्दछ । 
सेवाह�मा (i) व्यि�गत तथा सामिूहक परामशर्; (ii) सामिूहक िक्रयाकलापह�; (iii) साथी सहायता सेवा; (iv) िविभन्न 
लि�त समहूह�का लािग रोकथाममलूक शैि�क सेवाह�; र (v) शीघ्र पिहचान गनर् र शीघ्र उपचार तथा पनुस्थार्पना 
सेवाह� प्रा� गनर् लागपूदाथर् सेवनकतार्ह�लाई प्रोत्साहन गन� उद्देश्यले स्थलगत िचिकत्सक�य उपचार सेवा समावेश ह�न्छन ्
। केन्द्रह�को सचूीका लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk हनेुर्होस ्। 

 

C. सामुदाियक िवकास सेवाह�  
 

सामुदाियक केन्द्र 

 सामािजक सम्बन्ध तथा आपसी सहयोगको प्रवद्धर्न गन�; आत्मिनभर्रताको भावना, सामािजक िजम्मेवारी तथा समदुायमा 
एकजटुताको िवकास गन�; तथा सामदुाियक समस्याह�को समाधान गनर् र जीवनस्तरमा सधुार ल्याउन व्यि� तथा 
प�रवारलाई समथर् बनाउने सामुदाियक केन्द्र सबै उमेर समूहह�का लािग केन्द्रिवन्दु हो । केन्द्रह�को सचूीका लािग, 
कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk हनेुर्होस ्। 

 

नेवरह�ड लेभल कम्युिनटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (NLCDP) 

 नेवरह�ड लेभल कम्यिुनटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (NLCDP) कल्याणकारी सेवा तथा सिुवधाह� अपयार्� वा ह�दँ ैनभएका 
विञ्चत तथा अस्थायी समुदायह�मा सेवा परु् याउनका लािग हो । समदुायका जोिखममा परेका समहूह�लाई सेवा िदन 
धेरैवटा समदुायमा आधा�रत सेवाह�को सञ्चालनका साथै अस्थायी आवास �ेत्र, सुकुम्बासी �ेत्र तथा सावर्जिनक 
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आवास �ेत्रह� इत्यािद हटाउने कायर्क्रममा क्रमशः कमी आउने भएकोले NLCDP सेवा चरणबद्ध �पमा हट्द ैजानेछ 
भन्ने अपे�ा ग�रन्छ । टोलीह�को सचूीका लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk 
हनेुर्होस ्। 

 
स्याहार तथा सहायता नेटविकर् ङ टोली (CSNT) 

 स्याहार तथा सहायता नेटविकर् ङ टोलील ेमखु्यत: वेस्ट कोलुनका पूवर्-अपराधीर, पूवर् मानिसक रोगी तथा सडकमा 
सुत्नेह�लाई बा� पह�चँ, सहायता, केसवकर्  तथा सामूिहक कायर् सेवाह�का माध्यमबाट समदुायमा पनु: समािहतगराउनमा 
सहायता प्रदान गन� ल�य िलएको छ । टोलीह�का सचूीका लािग, कृपया सामािजक कल्याण िवभागको वेबसाइट 
www.swd.gov.hk हनेुर्होस् । 

 
 
 
 
यथु सेक्सन (Youth Section) 
यथु एण्ड करेक्सन्स ब्रान्च (Youth and Corrections Branch) 
सामािजक कल्याण िवभाग (Social Welfare Department) 
माचर् 2021 
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