
 اصالحی/رہائشی گھر
 ڻوئن من بچے اور کم سن لڑکوں کا گھر

 سروس کی تفصیل 
کرنے کے لئے سماجی کام کی مداخلت کے ذریعے، عمل ) عدالت کی ہدایات پر SWD( محکمہسماجی بہبود کا 

مطابقت پذہر نہ ہو سکنے والے بچوں/کم سن لڑکوں اور نوجوان مجرموں کے لئے رہائشی تربیت کی خدمت فراہم 
 SWDکرتا ہے۔ سروس مطابقت کاری حاصل کرنے اور سہولیات کے مشترکہ استعمال کو فعال کرنے کے لئے، 

صد رہائشی کمپلیکس میں چھ اصالحاتی اور رہائشی گھروں کا اشتراک کیا ہے، جس سے، ایک کثیر المق 2007نے، 
) ہے، جو ایک پناه گاه کی جگہ، ایک ریمانڈ ہاؤس، ایک TMCJHکا نام ڻوئن من بچوں اور کم سن لڑکوں کا گھر (

منظور شده اداره (آزمائشی مدت کا گھر) اور ایک اصالحاتی اسکول کے طور پر خدمت کرتا ہے۔ 

  گروپڻارگٹ 
TMCJH  ایک گزڻڈ گھر ہے، اور ذیل کے قانونی تقاضوں کے ساتھ مطابقت میں بچوں/کم سن لڑکوں اور نوجوان

 –مجرمان کے لئے عارضی حراست اور رہائشی تربیت فراہم کرتا ہے 
) اور بچپن کے اغوا 115، امیگریشن کے قانون (باب (213اور کم سن لڑکوں کے تحفظ کا قانون (باب  بچوں -

 ) کے تحت، پناه گزینی کی ایک جگہ512اور تحویل کے قانون (باب 
 ) کے تحت ایک ریمانڈ گھر226نوعمر مجرمان کے قانون (باب  -
 ) کے تحت ایک منظور شده اداره (آزمائشی مدت کا گھر)298مجرمان کی آزمائشی مدت کے قانون (باب  -
 کے تحت اصالحاتی اسکول) 225اصالحاتی اسکول کے قانون (باب  -

 گنجائش 
388 

 سروس مندرجات 
Iتعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت ( 

رہائشی افراد کی مختلف اکادمیاتی سطحات اور سیکھنے کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کے قیام کی طوالت 
جاتی  تدریس فراہم کیکے تناظر میں انہیں تعلیمی اور عمومی مضامین اور متنوع مہارتوں کے تربیتی کورسوں کی 

ہے، تاکہ انہیں مزید تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی جا سکے اور/یا ان کی پیشہ ورانہ جستجو اور گھر سے 
 اخراج کرنے پر تسلیم شده اہلیت کےساتھ مالزمت کے امکانات کو بڑھایا جا سکے۔ 

II انفرادی مشاورت اور گروپ کام کی خدمات ( 
اپنی تفہیم کی پیش رفت، سماجی مہارتوں، جذبات کے انتظام اور معاملہ پر مشاورت اور گروپ انفرادی رہائشیوں کی 

کام سے مثبت سوچ کے ذریعے ذاتی اور باہمی اور خاندانی مسائل سے نمڻنے میں معاونت کی جاتی ہے۔ گھر کے 
صوبوں اور بہبود/بحالی کے منسماجی کارکنان ہر ایک رہائشی فرد کی پیشرفت اور ضروریات پر فالو اپ کرتے ہیں، 

پر کام کرنے اور ان کا نفاذ کرنے کے لئے رہائشی افراد کے والدین/سرپرستوں اور معاملے کے سماجی کارکنان / 
آزمائشی مدت کے افسران کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ مقصد رہائشی افراد کو مشکالت پر قابو پانے اور کمیونڻی 

 نظم و نسق کی تعمیر کرنا ہے۔-تیاری میں خود اعتمادی اور خودمیں دوباره انضمام کے لئے 

IIIکمیونڻی کنکشن ( 
گھر رہائشی افراد کے لئے مختلف کمیونڻی تنظیموں کی جانب سے مختلف اقسام کے گروپ اور معاون سرگرمیوں 

ے منصوبوں کو خدمت ک کو چالنے کا بندوبست کرتا ہے تاکہ وه ایک بامعنی کمیونڻی کنکشن قائم کر سکیں۔ کمیونڻی
رہائشی افراد کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے، اور کمیونڻی کو ان کی بہتر تفہیم حاصل کرنے کے قابل بنانے میں 
مدد کے لئے منظم کیا جاتا ہے۔ رہائشی افراد کو کمیونڻی کی سرگرمیوں اور رضاکارانہ خدمات میں حصہ لینے کی 



ه اپنی مواصالت کی مہارتوں، قیادت اور خود کی قدر کو پروان چڑھا سکیں، جو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ و
 ان کی کمیونڻی میں انضمام کے لئے موزوں ہو۔

 
IV تفریحی سرگرمیاں ( 

 
رہائشیوں کے لئے فنون لطیفہ، موسیقی، ثقافتی، کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کے ایک وسیع سلسلے کا اہتمام کیا 

حت مندانہ مشغلے فروغ دے سکیں، ذاتی صالحیتوں میں اضافہ کر سکیں اور امکانی صالحیتوں جاتا ہے تاکہ وه ص
 کو فروغ دے سکیں۔

 
V سرپرست کا دوره / خاندانی کام / غیر حاضری کی اجازت ( 

 

والدین یا سرپرستوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور گھر میں اپنے بچوں سے ملنے کے لئے حوصلہ افزائی کی 
جاتی ہے۔ رہائشی افراد کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات دوباره سے مثبت مواصلت قائم کرنے اور تعلقات میں بہتری 

بچوں کی سرگرمیوں کو منعقد کیا جاتا ہے۔ آزمائشی مدت -النے میں مدد کے لئے معاملہ کی مشاورت اور والدین
جودگی کی چھڻی ان رہائشیوں کو دی جا سکتی ہے کے گھر اور اصالحاتی اسکول کے رہائشیوں کے لئے، غیر مو

جو رہائشی تربیت کی ایک مدت کے بعد مستحکم ہو چکے ہیں تاکہ گھر سے ان کے اخراج کرنے کے بعد ان کی 
 موثر خاندان معاونت کے حصول میں سہولت مہیا کی جا سکے۔

 
VIطبی نگہداشت ( 

گھنڻہ نرسنگ خدمت فراہم کرتا ہے۔ صحت سے متعلق  24یہ گھر، گھر کے نرسوں کے ذریعے رہائشیوں کے لئے 
گفتگو، رہنمائی اور ذاتی حفظاِن صحت کے معامالت پر مشاورت بھی دی جاتی ہے۔ وزڻنگ میڈیکل افسران عمومی 
طبی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ایسے رہائشی کے لئے جو خاص جسمانی، ذہنی یا نفسیاتی ضروریات کے حامل ہیں، 

 وره اور عالج کے لئے اسپیشلسٹ ڈاکڻروں اور/یا کلینیکل نفسیات دان کا حوالہ دیا جائے گا۔انہیں تشخیص، مش
 

VIIکھانے کی فراہمی ( 
رہائشیوں کے لئے روزانہ کی غذا کیڻرنگ سروس کے کنڻریکڻر کے رجسڻرڈ شده ماہر تغذیہ کی طرف سے فراہم 

 کرده غذائی مشورے پر عمل کرتی ہے۔
 

 فیس اور چارجز 
 خدمات بال کسی معاوضہ مہیا کی جاتی ہیں۔تمام 

 
 پتہ اور رابطہ نمبر 

 San Shek Wan North Road, Tuen Mun, New Territories 3پتہ: 
 24607102ڻیلی فون نمبر:  

 24607812فیکس نمبر: 


