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Ano ang Serbisyo ng Pag· 
aampon? 

• Ang layunin ng serbisyo ng pag-aampon ay upang 
ihanap ng pirmihan at panatag na tahanan ang mga 
batang ang mga magulang ay hindi kaya o hindi nais 
na sila ay alagaan hanggang sa kanilang pagtanda. 

• Ang pag-aampon ay isang pang-habambuhay na 
pangako o tungkulin sa bawa't inaampon. 

• Ang pinakamabuting interes para sa mga bata ang 
aming pinakamataas na binibigyan ng patingin sa 
pagsasaayos sa pag-aampon. 

Sino-sinong mga kabataan ang 
nangangailangan ng pagpapa· 
ampon? 

• Sila ay ang mga batang maaaring iniwan o may mga 
magulang ng hindi kasal, may sakit o kakulangan sa 
pag-iisip o may nakaraan sa pagkakalulong sa mga 
bawal na gamot. 

• Ang mga batang i to a y m ay parehong 
pangangailangan na mamuhay ng masaya at lumaki 
sa isang mapagmahal at mapagkalingang kapaligiran. 

Sino-sino ang mga maaaring 
maging tagumpay na mga 
aplikante? 

Mga aplikante na: 
• hindi bababa sa 25 na taong gulang 

at sapat ang pag-iisip na gumawa ng 
isang pang-habambuhay na pangako na 
mag-ampon ng isang bata at kunin ang h 
responsibilidad ng pagiging magulang, 

• mayroong mabuting pisikal at mental 
na kalusugan ng walang malubhang 

karamdaman/kakulangan at samakatwid ay may 
kakayahang magpalaki ng mga bata hanggang sa 
kanilang pagsasarili , 

• may matuwid na pinag-aralan, hangga't maaari ay 
hindi bababa sa pamantayan sa primarya 6, upang 
mabigyan ng kinakailangang pagpapatnubay sa bata, 

• mayroong matatag na trabaho at sapat na pinansyal, 
at isang matatag na titirhan sa pagpapalaki ng isang 
bata, 

• nanirahan sa Hong Kong ng 12 buwan o higit pa 
upang makilala ang kapaligirang panlipunan at mga 
kakayahan ng komunidad, at maaaring manatili para 
sa isang tuloy-tuloy na panahon na 12 buwan o higit 
pa upang makumpleto ang proseso sa pag-aampon, 

• kasal na mag-asawa na may matatag na pagsasama 
(hindi bababa sa 3 taong pagsasama) upang 
mabigyan ang mga bata ng isang matatag na 
tahanan, at 

• walang talang kriminal. 

Sino ang maaaring gumawa 
ng pagsasaayos para sa pag
aampon ng isang bata? 

• Ayon sa Ordinasya sa Pag-aampon (Adoption 
Ordinance), ang Direktor ng Kagalingang Panlipunan 
lamang, isang otorisadong sangay o katauhang 
kumakatawan sa pagganap ng isang kautusan 
ng Korte ang maaaring makipagkasundo sa mga 
aplikasyong walang kinalaman sa pag-aampon at 
gumawa ng pagsasaayos para sa pag-aampon ng 
isang bata. 

• Walang iba maliban sa mga binanggit sa itaas ang 
dapat na gumawa ng pagsasaayos para sa pag
aampon ng isang bata o maglagay ng isang bata 
sa pagpapa-ampon. Pati na rin, hindi ayon sa batas 
para sa isang tao, maliban sa mga tao o sangay na 
nabanggit sa itaas, na kunin o ipadala ang isang 
batang naninirahan sa Hong Kong sa kahit saang 



Iugar na nasa labas ng Hong Kong na may pagtingin 
na ampunin ang isang bata ng kahit sinong tao na 
hindi magulang o kamag-anak ng isang bata. 

Ano ang mga proseso na 
kailangang daanan ng mga 
aplikanteng gustong mag
ampon? 

• Ang mga aplikante (kasal na mag-asawa, taong 
walang asawa) ay dapat na dumaan sa isang 
puspusang pag-aaral ng tahanan sa pagtatasa sa 
kakayahan upang maging karapat-dapat na mag
aampong mga magulang, at dumaan din sa ligal na 
mga hakbang batay sa Ordinansya sa Pag-aampon. 

• Ang pagtatasa ay sumasaklaw sa personalidad ng 
aplikante, kanyang mga interes, karanasan noong 
kabataan , abilidad sa pag-kaya, katatagan sa 
pagsasama, kaugalian bilang magulang, adhikain 
sa pag-aampon, abilidad sa pagtugon sa mga 
pangangailangan at paghubog ng mga potensyal ng 
mga batang inaampon, etc. 

• Ang mga aplikante ay kinakailangan dumaan sa isang 
sapilitang pagsusuri sa kriminal na pagtatala. 

• Ang Korte ay magsusuri sa bawat aplikasyon upang 
matiyak na ang pag-aampon ay nasa pinakamabuting 
interes ng bata bago ipagkaJooban ang Utos sa Pag
aampon. 

Kabayarang Sisingilin 

• Sa mga kaso na maghihirang sa Direktor ng 
Kagalingang Panlipunan bilang taga-bantay ng 
aampuning bata sa aplikasyon sa pag-aampon, 
ang kabayarang HK$ 3,970 " ay sising ilin . 
(*dadaan sa regular na pagbabago). 

Pagtatapos ng Serbisyo 

• Pagkumpleto sa lahat ng kinakailangang paraan 
sa pag-aampon , kasama na ang pagkakaloob ng 
kautusan sa pag-aampon at ang mga aplikante 
ay hindi hihingl ng karagdagang serbisyo mula sa 
Adoption Unit. 

• Ang mga aplikante ay nagdesisyon na itigll ang mga 
hakbang sa pag-aampon pagkatapos ng ganap na 
pag-uusap kasama ang kanilang manggagawang 
panlipunan (social workers). 

• Ang mga aplikante ay natagpuang hindi karapat
dapat na mag-ampon. 

Kung lkaw ay lnteresado na gumawa ng apllkasyon 
sa pag-aampon o nais ng karagdagang kaalaman 
tungkol sa mga detalye ng pamamaraan, makipag
ugnayan sa aming manggagawa o Intake Worker sa: 

Phone : 3595 1935 
Fax : 3595 0025 
Email : auenq@swd.gov.hk 
Postal : Adoption Unit, Social Welfare Department, 

Room 201 , 2/F., North Point Government Offices, 
333 Java Road, North Point, Hong Kong 
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