Selamat datang di Program Rumah Asuh
Keluarga Peduli Anda Membentuk Kembali Kehidupan Anak
Program Rumah Asuh

Program Rumah Asuh menyediakan perawatan residensial keluarga bagi anak
berusia di bawah 18 tahun, yang orang tuanya tidak dapat merawat mereka dengan
layak akibat kondisi keluarga khusus, agar mereka dapat terns menikmati
kehidupan berkeluarga hingga dapat berkumpul kembali dengan keluarganya,
bergabung dengan keluarga adopsi atau hidup secara mandiri.
Program Rumah Asuh (Darurat) menyediakan perawatan residensial keluarga
segera dan j angka pendek bagi anak berusia di bawah 18 tahun, yang orang tuanya
tidak dapat merawat mereka karena kondisi darurat atau kritis. Durasi perawatan
seharusnya tidak melebihi enam minggu.
Anda diundang dengan hormat untuk menjadi Orang Tua Asuh

Orang-orang yang peduli dan ingin membantu diundang dengan hormat untuk
menj adi orang tua asuh dan menyediakan perawatan residensial keluarga bagi anak
asuh bersama anggota keluarga secara sukarela. Orang yang tertarik dan hanya
mampu menyediakan layanan bantuan/jangka pendekjuga diajak untuk mendaftar.
Untuk menghargai partisipasi mereka dalam program rumah asuh, orang tua asuh
dapat, bergantung pada jenis layanan dan kondisi anak asuh dalam perawatan
mereka, menerima tunj angan program rumah asuh berikut (semua mendapat
pengecualian paj ak) sesuai kebutuhan:

+ Dana Perawatan bagi anak asuh untuk menutupi biaya sehari-hari anak asuh;

+ Pembayaran

Insentif bagi Orang Tua Asuh atau Pembayaran Insentif bagi
Orang Tua Asuh (Darurat) untuk mendorong partisipasi orang tua asuh dalam
program rumah asuh sukarela;

+ Dana Awal (Satu kali) bagi anak asuh untuk menutupi biaya tambahan yang
ada ketika anak asuh pertama kali bergabung. Dana ini akan diberikan setelah
anak asuh telah tinggal di rumah keluarga asuh selama satu hrilan [tidak berlaku
untuk Program Rumah Asuh (Darurat) dan lay(iman bantuan/jangka pendek];

+ Pembayaran

Insentif Tambahan ··untuk merawat anak berkebutuhan khusus,
termasuk yang berusia di baw_ah tiga tahun, atau anak yang menyandang
disabilitas intelektual/gangguan fokus /gangguan hiperaktif/ spektrum
autisme/gangguan belajar khusus (disleksia, gangguan perkembangan
koordinasi) [tidak berlaku untuk Program RumahAsuh (Darurat)].

Orang Tua Asuh Ideal seharusnya memiliki:

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

rasa suka anak-anak, pengalaman dan kemampuan merawat anak
rencana perawatan yang layak bagi anak
perilaku dan keterampilan yang tepat untuk mengasuh anak1
standar pendidikan dasar atau di atasnya
kesehatan yang baik dan emosi stabil
kehidupan keluarga yang bahagia dan kehidupan stab.ii
kondisi keuangan stabil, seperti memiliki pendapatan, tabungan atau aset sekali
pakai yang cukup

lingkungan tempat tinggal yang rapi, bersih dan aman, termasuk adanya teralis
atau pemasangan perangkat pernbatas pembukaan j endela aman 2 , pemenuhan
persyaratan keamanan di dapur3 , dan pemasangan perangkat keamanan4 untuk
balkon Gika·ada), dll.
ruang tempat tinggal yang cukup, termasuk menyediakan tempat tidur terpisah
dan tempat beraktivitas bagi anak asuh
persetujuan dari semua anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam layanan
program mmah asuh
kesediaan untuk menerima investigasi dan panduan dari pekerj a sosial
[Untuk pertanyaan mengenai persyaratan di atas, silakan hubungi Unit Program
Rumah Asuh Pusat milik Departemen Kesejahteraan Sosial (SWD)]

Prosedur Permohonan untuk Menjadi Orang Tua Asuh

1. Pemohon hams menghubungi Unit Program Rumah Asuh Pusat milik SWD
·untuk asesmen pendahuluan dan menghadiri sesi pengarahan mengenai
layanan program mmah asuh.
2. Pemohon hams menjalani pemeriksaan catatan kriminal.
3. Pemohon hams lulus pemeriksaan kesehatan dan menjalani asesmen
pemeriksaan mmah terperinci dan menyeluruh untuk menilai kepantasan
mereka untuk menj adi orang tua asuh. Asesmen termasuk, namun tidak
terbatas pada, kepribadian, hobi, pengalaman hidup, status pernikahan,
pekerj aan, kondisi keuangan, lingkungan tempat tinggal, perilaku dan
kemampuan sebagai pengasuh, kemam.puan membuat pengall:ran perawatan
untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak asuh pemohon; perilaku
anggota keluarga pemohon tentang partisipasi ·dalam layanan program rumah
asuh; dan komentar dari dua orang penilai atau lebih, dll. Pemohon hams
menyediakan dokumen pendukung terkait selama asesmen.
4. Pem.ohon hams menghadiri lokakarya pelatihan pra-layanan untuk program
rumah asuh.
5. Setelah lulus asesmen pemeriksaan rumah, pemohon perlu bekerja sama penuh
dengan pekerj a sosial dalam proses pencocokan dengan mementingkan
kepentingan anak.

Jika Anda tertarik D;ntuk menjadi orang tua asuh, silakan hubungi petugas
penerimaan Unit Program Rumah Asuh Pusat milik SWD atau kunjungi situs web
SWD (www.swd.gov.hk).
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2573 2282
2573 2120
Room 2202, Southom Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai,
Hong Kong
cfcuenq@sw~.gov.hk
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Unit Program Rumah Asuh Pusat milik SWD dan organisasi non-pemerintah yang menjalankan layanan
program rumah asuh · akan .menyediakan pelatihan terkait bagi orang tua asuh secara teratur untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawatan anak dan pengasuhan.

2

Terali (termasuk untuk dekorasi j endela) harus dipasang sehingga j arak antara kerangka j endela dan terali
tidak melebihi 4 inci. Jika pemasangan terali tidak diizinkan menurut akta perjanjian bersama penghuni
gedung, perangkat pembatas pembukaanjendela aman harus dipasang sehingga lebar pembukaanjendela
tidak melebihi 4 inci.

3

Untuk mencegah agar anak tidak memasuki dapur, pintu dapur harus selalu tertutup atau pagar pembatas
dipasang pada pintu masuk dapur.

4

Pintu balkon harus dikunci. Perangkat pembatas pembukaan yang dapat dikunci atau perangkat
keamanan lainnya juga dapat dipasang di pintu sehingga lebar pembukaan pintu tidak melebihi 4 inci.

