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ท่านไม่ใช่เหยื่อที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียว / 
You are not the only male victim

จากสถิติที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัญหาการถูกทารุณกรรมโดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาในฮ่องกง จากการ
ส�ารวจพบว่ามีหนึ่งในหกนั้นผู้ถูกทารุณกรรมเป็นผู้ชาย ฉะนั้นไม่ได้มีเพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังมีผู้ชายจากทุก
สาขาอาชีพและชนชั้นทางสังคมที่อาจประสบทนทุกข์ทรมานจากความรุนแรงจากคู่รัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรุนแรง
ทางร่างกาย การข่มเหงจิตใจ หรือแม้แต่ความรุนแรงทางเพศ 

According to the past statistics on spouse / cohabitant battering cases in Hong Kong, there are one out of 
six cases involving male victims.  Not only women but also men from all walks of life may be suffering from 
violence by their intimate partners, which involves physical violence, psychological abuse and even sexual 
violence.

ท่านมีจิตใจเข้มแข็งพร้อมที่จะการมองหาแนวทางที่แก้ไข /
 You are strong to actively look for solutions

ท่านอาจลังเลที่จะขอความช่วยเหลือในขณะนี้ แต่ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะน�าไปสู่การท�าร้ายร่างกายบุคคลในครอบครัว ความอดทนต่อ
การกระท�ารุนแรงไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาครอบครัวแต่จะท�าให้สถานการณ์แย่ลง หากท่านประสบกับปัญหาความรุนแรงของคู่รัก โปรดอย่าโทษตัวเอง หรืออยู่
ทนต่อกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของท่าน คู่รัก และสมาชิกในครอบครัวของท่าน โปรดติดต่อบุคคลในหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือทันที ท่าน
สามารถติดต่อต�ารวจ นักสังคมสงเคราะห์ หรือโทรสายด่วน <2343 2255> ของกรมประชาสงเคราะห์ (Social Welfare Department - SWD) เพื่อขอความช่วย
เหลือจากนักสังคมสงเคราะห์

You are probably hesitate to seek help at this moment, yet, persistent domestic violence will bring tremendous harm to 
everyone in the family. Endurance in violent acts is never a solution to family problems but making the situations worse instead.  
If you face intimate partner violence problems, please don’t blame yourself or stay with patience.  For the well-being of you, 
your partner and family members, please contact professionals for help immediately.  You can contact police, social workers or 
dial the Hotline 〈2343 2255〉 of Social Welfare Department (SWD) for seeking social worker’s assistance.

มองหาความช่วยเหลอืตัง้แต่แรกเร่ิมให้กับตวัท่านเอง และคูรั่กของท่าน
คว้าโอกาสในการผสานความสมัพันธ์ของท่าน!

Seeking help early for yourself and your partner.
Grasp good chance to improve your relationships!

ผู้ชายที่ถูกทุบตีอย่างรุนแรงจะสามารถขอรับ
บริการได้จากที่ไหน

Where can battered men receive services?

ในฮ่องกง ทาง SWD องค์กรเอกชนต่าง ๆ (non-governmental organisations - 
NGOs) กรมต�ารวจ และส�านักงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย หรือหน่วยงานให้บริการ
ด้านสังคม เป็นต้น จะให้บริการความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่เหยื่อผู้ประสบทารุณกรรม 
(โดยไม่ค�านึงถึง อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ และเชื้อชาติ เป็นต้น) ผู้กระท�าผิด และ/
หรือ สมาชิกในครอบครัวของคู่สมรส/ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาในปัญหาการ
ทารุณกรรม หากท่านตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระท�าในปัญหาการทารุณกรรมของคู่สมรส/
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา หน่วยงานดังต่อไปนี้จะช่วยเหลือท่าน และครอบครัวของ
ท่านด้วยบริการที่หลากหลาย:
In Hong Kong, a series of services are provided by SWD, non-governmental organisations 
(NGOs), the Police and the Legal Aid Department or social services agencies, etc. to victims 
(regardless of their age, gender, sexual orientation and ethnicity, etc.), perpetrators and / or 
family members of spouse / cohabitant battering cases.  If you are victim of spouse / 
cohabitant battering case, the following units will help you and your family with various 
services:

บริการให้ความช่วยเหลือ / Support Services

บริการสายด่วน / Hotline Services

ท่านสามารถใช้บริการสายด่วนของ SWD โทร <2343 2255> เพื่อขอรับข้อมูล หรือบริการ
สวัสดิการที่เกี่ยวข้อง และค�าแนะน�าอย่างทันท่วงที/ความช่วยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห์ 
สายด่วนของ SWD ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านสวัสดิการในรูปแบบข้อความเสียง 
หรือการส่งแฟ็กไปยังผู้โทรเข้ามาผ่านทางระบบเสียงตอบรับแบบโต้ตอบตลอด 24 ชั่วโมง สาย
ด่วนนักสังคมสงเคราะห์ของ SWD จะปฏิบัติหน้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 ช่วงเช้า 
ถึง 5:00 ช่วงเย็น และวันเสาร์เวลา 9:00 ช่วงเช้า ไปจนถึง 12:00 ช่วงกลางวัน เพื่อให้ค�า
ปรึกษา ความช่วยเหลือ และค�าแนะน�า รวมทั้งจัดเตรียมบริการติดตามที่เหมาะสมส�าหรับผู้ที่
ต้องการ นอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (รวมไปถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้โทรสามารถเลือกที่จะ
โอนสายโทรศัพท์ไปยังทีมงานให้บริการสายด่วน และให้ความช่วยเหลือที่ด�าเนินงานโดยกลุ่ม
ตงหว่า (Tung Wah Group) ของโรงพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห์ 
เหยื่อผู้ประสบเหตุสามารถฝากข้อความทิ้งไว้บนเครื่องอัดเสียง หรือขอความช่วยเหลือจาก
ต�ารวจได้
You can make use of SWD Hotline Service 〈2343 2255〉 to obtain information on related welfare 
services and timely advice / assistance from social workers.  SWD Hotline provides information on 
welfare services in the form of voice messages or facsimile transmission to callers through a 24-
hour interactive voice response system.  SWD Hotline social workers are on duty from 9:00 am to 
5:00 pm on Mondays to Fridays, and from 9:00 am to 12:00 noon on Saturdays to provide 
counselling, support and advice and arrange appropriate follow up services for those in-need.  
Outside the aforesaid duty hours (including public holidays), callers can choose to transfer their 
calls to the Hotline and Outreaching Service Team operated by Tung Wah Group of Hospitals for 
assistance from social workers. They may also leave their message on the recording machine or seek 
assistance from the police.

สายด่วนใช้ติดต่อสอบถามหลัก /
Major Enquiry Hotlines

กรมสวัสดิการสังคม 
Social Welfare Department
สายด่วน / Hotline 2343 2255
หมายเลขแฟ็ก / Fax 2838 0114
อีเมล / Enquiry Email swdenq@swd.gov.hk
เว็บไซต์หลัก  / Homepage http://www.swd.gov.hk

หน่วยบริการปกป้องครอบครัวและเด็ก /
Family and Child Protective 
Services Unit
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
( Central Western, Southern and Islands) 2835 2733Family and Child Protective Services Unit 
( Central Western, Southern and Islands )
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
(Eastern and Wanchai ) 2231 5859Family and Child Protective Services Unit 
( Eastern and Wanchai )
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
(Kwun Tong ) 3586 3741Family and Child Protective Services Unit 
( Kwun Tong )
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
( Wong Tai Sin and Sai Kung ) 3188 3563Family and Child Protective Services Unit 
( Wong Tai Sin and Sai Kung )
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
( Sham Shui Po ) 2247 5373Family and Child Protective Services Unit 
( Sham Shui Po )
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
( Kowloon City and Yau Tsim Mong ) 3583 3254Family and Child Protective Services Unit 
( Kowloon City and Yau Tsim Mong )
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
( Shatin ) 2158 6680Family and Child Protective Services Unit 
( Shatin )
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
( Tai Po and North ) 3183 9323Family and Child Protective Services Unit 
( Tai Po and North )

หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
(Tuen Mun ) 2618 5710Family and Child Protective Services Unit 
( Tuen Mun )
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
( Tsuen Wan and Kwai Tsing ) 2940 7350Family and Child Protective Services Unit 
( Tsuen Wan and Kwai Tsing )
หน่วยให้บรกิารด้านการปกป้องเดก็ และครอบครวั 
( Yuen Long ) 2445 4224Family and Child Protective Services Unit 
( Yuen Long )

ศูนย์ระงับเหตุวิกฤต /
Crisis Support Centres
สายด่วนของศูนย์ระงับวิกฤต CEASE /  18 281CEASE Crisis Centre Hotline
สายด่วนของศูนย์ให้ความช่วยเหลือครอบครวั
ขัน้วกิฤต /  18 288
Family Crisis Support Centre Hotline

อ่ืน ๆ / Others
กรมต�ารวจฮ่องกง - สายด่วนฉุกเฉิน / 999Hong Kong Police Force - Emergency Hotline 
ส�านักงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย - สายด่วน / 2537 7677Legal Aid Department - Hotline
บริการด้านความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและ
คู่รัก 24 ชั่วโมง สายด่วนส�าหรับผู้ชาย / 2890 183024-hour Family and Intimate Partner 
Relationship Hotline for Men
บ้านแห่งความสามคัคี - สายด่วนสา� หรบัผู้ชาย  / 2295 1386Harmony House - MAN Hotline

เวบ็ไซต์สา� หรับข้อมูลการให้ความช่วยเหลอื
แก่เดก็ คูส่มรส/ผู้ทีอ่ยูด้่วยกันฉนัสามีภรรยา

จากการทารุณกรรมและความรุนแรงทางเพศ

Website on Support for Victims of 
Child Abuse, Spouse / Cohabitant Battering 

and Sexual Violence

https://www.swd.gov.hk/vs/   •
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หน่วยบริการปกป้องครอบครัวและเดก็ /
Family and Child Protective 
Services Units

หน่วยบริการปกป้องครอบครวัและเดก็ (FCPSUs) ของ SWD เป็น
หน่วยงานท่ีมคีวามเชีย่วชาญซึง่ด�าเนินงานโดยบุคคลผุ้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่เหย่ือผู้เคราะห์ร้าย ผู้กระท�าผิดและ/หรอืครอบครวัท่ี
ปฏบัิตไิม่ดต่ีอเดก็ และคู่สมรส/ผู้ท่ีอยู่ด้วยกนัฉันสามภีรรยาใน
ปัญหาการทารณุกรรม นักสงัคมสงเคราะห์จะให้บรกิารขยายผล 
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิทางสงัคมด�าเนินการแทรกแซงในภาวะวกิฤต 
ให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาสงัคม และปฏบัิตดิแูลเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
ท้ังน้ีขึน้อยู่กบัความจ�าเป็นส�าหรับแต่ละปัญหา และยังให้การดแูล
เดก็ตามค�าสัง่ของศาลด้วย ในกรณท่ีีจ�าเป็นต้องมบุีคคลผู้ให้การ
ช่วยเหลือด้านการเงนิ ท่ีพักอาศัย ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
ให้บรกิารด้านจติวทิยา และจดัหาโรงเรยีน เป็นต้น นอกเหนือจาก
การกระเพ่ือคุ้มครองเดก็ ซึง่ได้รบัผลกระทบโดยการอารกัขาหรือ
การคัดค้านการให้ความคุ้มครองแล้ว FCPSUs จะจดัท�ารายงาน
การตรวจสอบข้อเท็จจรงิทางสงัคมแก่ศาล รวมท้ังให้การดแูลเดก็ท่ี
ต้องการได้รบัการดแูลตามค�าสัง่ของศาล
The Family and Child Protective Services Units (FCPSUs) of SWD are 
specialised units manned by experienced social workers who render an 
array of services to victims, perpetrators and / or families of child 
maltreatment and spouse / cohabitant battering cases.  Depending on 
the needs of the cases, social workers will provide outreaching, social 
investigation, crisis intervention, casework counselling and group 
treatment, etc.  It also provides statutory supervision to children in 
accordance with court orders.  When necessary, referrals will be made 
for financial assistance, housing, legal aid, psychological service and 
arrangement of schooling, etc.  Besides, to safeguard the interest of 
children affected by custody or guardianship disputes, FCPSUs will, as 
ordered by the Court, prepare social investigation reports and supervise 
children who are in need of supervision.

ศูนย์บริการครอบครัวร่วม /
Integrated Family Service Centres

ศูนย์บรกิารครอบครวัร่วม (IFSCs) ด�าเนินการโดย SWD หรือ 
NGOs ท่ีได้รบัเงนิช่วยเหลือ ให้บรกิารครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่าง
ครบวงจรและให้บรกิารเบ็ดเสรจ็ ณ จดุเดยีวเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการอันหลากหลาให้แก่บุคคลและครอบครัวในชมุชน ศูนย์
บริการน้ประกอบไปด้วยหน่วยงานทรี ัพยากรของครอบครัว 
(Family Resource Unit) หน่วยงานให้ความช่วยเหลือครอบครัว 
(Family Support Unit) และหน่วยงานให้ค�าปรึกษาแก่ครอบครัว 
(Family Counselling Unit) การให้ความช่วยเหลือรวมถงึการให้
ความรูเ้กีย่วกบัชวีติครอบครัว กจิกรรมระหว่างผู้ปกครองและเดก็ 
บรกิารสอบถามข้อมลู การฝึกอบรมอาสาสมคัร การบริการขยายผล 
กลุ่มการให้บริการการสนับสนุนร่วมกนั การให้ค�าปรึกษา การ
ขยายผลส�าหรบับุคคลและครอบครัวท่ีต้องขยายเวลาการให้บรกิาร

Integrated Family Service Centres (IFSCs), operated by SWD or subvented 
NGOs, provide comprehensive, holistic and one-stop services to meet the 
multifarious needs of individuals and families in the community.  It 
comprises a Family Resource Unit, a Family Support Unit and a Family 
Counselling Unit.  An array of services are provided which include family life 
education, parent-child activities, enquiry service, volunteer training, 
outreaching service, mutual support groups, counselling and referral service for 

individuals and families in need, etc with extended hour services. 

บริการสงัคมด้านการแพทย์  /  
Medical Social Services 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้รับความสนใจจากนัก
สงัคมสงเคราะห์ด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลของรฐั และคลินิก
เฉพาะทางส�าหรับผู้ป่วยนอก โดยผ่านทางบุคคลากรในโรงพยาบาล 
ต�ารวจ หรอืองค์กรอ่ืน  ๆ และการขอเข้ารบับรกิารจากผู้ป่วยโดยตรง 
หรอืจากสมาชกิในครอบครวัของเหย่ือ นักสงัคมสงเคราะห์ด้านการ
แพทย์จะให้ค�าปรึกษา บรกิารท่ีไม่ใช่สิง่ของ และจดัเตรยีมการส่งตวั
ส�าหรบับรกิารด้านการฟ้ืนฟูสภาพ และทรพัยากรของชมุชน และอ่ืน ๆ  
อีกมากมายเพ่ือช่วยเหลือเหย่ือจากความรนุแรงในครอบครวั และ
สมาชกิในครอบครวั ท้ังน้ีขึน้อยู่กบัความต้องการด้านสวสัดกิารของ
เหย่ือ

Domestic violence cases may come to the attention of medical social 
workers in public hospitals and some specialist out-patient clinics through 
hospital personnel, police or other organisations, and through direct 
approach by patients or their family members.  The medical social workers 
will provide counselling, tangible services and arrange referrals for 
rehabilitation services and community resources and so forth to help the 
victims of domestic violence and their family members based on their 

welfare needs.

โครงการสนับสนุนเหยื่อผู้เคราะห์
ร้ายที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัว  /
Victim Support Programme for 
Victims of Family Violence 

ด้วยความร่วมมือกบันักสงัคมสงเคราะห์ ศูนย์ ซยุ แลม เซน็เตอร์ 
(Tsui Lam Centre) ขององค์การการกศุล โป ลีออง กุก๊ (Po Leung 
Kuk) ได้ให้ความช่วยเหลือเหย่ือผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัวตลอดท้ังเขตในพ้ืนท่ี โครงการน้ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือลด
ความรูส้กึหวาดกลัวและความสิน้หวงัของผู้ประสบเหตกุารณ์ความ
รุนแรงในครอบครัว โดยการให้บริการต่าง ๆ ต้ังแต่ การให้ข้อมลู 
ให้ก�าลังใจ และให้ความคุ้มครองผู้ประสบเหตุในระหว่างการ
พิจารณาคดตีามข้ันตอนของกฎหมาย หรือเมือ่ต้องเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงในชวีติอย่างกะทันหัน ท่านสามารถติดต่อนัก
สงัคมสงเคราะห์เพ่ือขอรับการให้บริการ 

In collaboration with social workers, the Tsui Lam Centre operated by 
Po Leung Kuk provides support services to victims of domestic violence 
throughout the territories.  It aims at reducing their feeling of fear and 
helplessness by providing a package of services ranging from 
community information, emotional support and escort service when 
they are undergoing legal proceedings or facing sudden changes in 
life.  Needy persons can approach their social workers for service 
referral. 

หน่วยจิตวิทยาคลินิก /
Clinical Psychology Unit

หากท่านเกดิปัญหาด้านจติใจอย่างรุนแรง ท่านสามารถตดิต่อ
ศูนย์บรกิารครองครวัร่วมของกรมประชาสงเคราะห์หรอืองค์กร
เอกชนต่าง ๆ เพ่ือขอความช่วยเหลือทางด้านจติวทิยาคลินิกได้ 
นักจติวิทยาคลินิกจะให้ค�าปรกึษาเฉพาะบุคคลหรอืบ�าบัดรกัษา
เป็นกลุ่ม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กบัความจ�าเป็นของท่าน 
If you are severely emotionally disturbed, the social workers of Family 
and Child Protective Services Units or the Integrated Family Service 
Centres can refer you to receiving clinical psychological service.  The clinical 
psychologists will provide individual counseling or group therapy to you 
based on your needs.

แบบแผนการให้ความช่วยเหลือการประกนัสงัคมอย่างครอบคลุม 
(Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) 
Scheme) สามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงนิให้กบับคุคล
ท่ีก�าลังประสบปัญหาด้านการเงนิ ข้อก�าหนดเกีย่วกบัคุณสมบัติของ
ผู้ท่ีสามารถรับความช่วยเหลือได้ ก�าหนดให้ผู้รบัความช่วยเหลือ
ต้องเป็นผู้พ�านักอาศัยในฮ่องกงเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเจด็ปี และ
ในกรณท่ีีมข้ีอยกเว้น การให้ความช่วยเหลือจาก CSSA ซึง่ไม่มี
คุณสมบัติตามตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการพ�านักอาศัย ต้องได้รบั
การยินยอมตามดลุยพินิจของผู้อ�านวยการ กรมประชาสงเคราะห์ 
หากท่านต้องการท่ีจะขอรับความช่วยเหลือจาก CSSA ท่าน
สามารถตดิต่อนักสงัคมสงเคราะห์ของท่าน หรอืเข้าพบหน่วย
งานการประกนัสงัคมของ SWD ด้วยตวัเอง
The Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme can 
provide financial assistance to needy person facing financial difficulties.  
To be eligible, an applicant must have been a Hong Kong resident for 
at least seven years and must pass both the income and asset tests.  In 
exceptional circumstances, assistance may be granted at the discretion 
of the Director of Social Welfare to a CSSA applicant who does not 
satisfy the prescribed residence requirements.  If you want to apply for 
CSSA, you may approach your social workers for a referral or approach 
SWD’s Social Security Field Units.

ส�านักงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย /
Legal Aid Department

เหย่ือจากความรุนแรงในครอบครัวสามารถติดต่อส�านักงานความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย (LAD) เพ่ือขอความช่วยเหลือในการ
ด�าเนินการตามกระบวนกฎหมายแพ่งได้ ท่านสามารถขอรับความ
ช่วยเหลือจากศาล เพ่ือออกค�าสัง่ห้ามของศาล รวมถงึการด�าเนิน
การหย่าร้าง ข้อก�าหนดเกีย่วกบัคุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถรบัความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายได้ก�าหนดให้ผู้ท่ีขอรับความช่วยเหลือต้อง
ผ่านการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สนิอย่างเป็นทางการและการ
ตรวจสอบความเหมาะสมทางจรยิธรรม ส�าหรบัการขอความช่วย
เหลือเร่งด่วนทางกฎหมายเพ่ือออกค�าสัง่ห้ามของศาล LAD จะจดั
เตรยีมการสอบถามโดยเรว็ท่ีสดุเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบรายได้
และทรัพย์สนิอย่างเป็นทางการและสบืพยาน
Victims of domestic violence may approach the Legal Aid Department 
(LAD) for legal aid service to institute civil proceedings.  You may apply 
to the Court for an injunction order to stop violence / disturbances or 
initiate a divorce if so desired.  To be eligible for legal aid, you have to 
satisfy both the means and merits tests.  For urgent application of legal 
aid for an injunction order, LAD will arrange an interview as soon as 
possible for conducting the means test and taking of deposition.

หน่วยงานการประกันสังคม /
Social Security Field Units กรมต�ารวจฮ่องกง /

Hong Kong Police Force

ข้อเรยีกร้องและบันทึกรายงานการใช้ความรนุแรงในครอบครวัจะ
ได้รับการด�าเนินการและสืบสวนหาข้อเท็จจริงโดยกรมต�ารวจ
ฮ่องกง ภายใต้สถานการณ์ปกติ บันทึกรายงานต่าง ๆ  สามารถจดัท�า
ขนึ้ได้จากการโทรศพัทไป์ ยงสถานั ตีาร� วจผาน่ ทางสายด่วนของ
ต�ารวจหมายเลขท่ี 2527 7177 หรือโดยการแจ้งลงบันทึกต่อเจ้า
หน้าท่ีต�ารวจโดยตรง ในกรณฉุีกเฉินสามารถกดหมายเลข ‘999’ 
เพ่ือขอความช่วยเหลือได้ ข้อมลูเกีย่วกบัเหย่ือผู้เคราะห์ร้าย และผู้
แจ้งข้อมลูจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลับ 
ตามข้อบังคับของกฎหมายอาญา (มาตรา 200) และการกระท�าผิดต่อบทบัญญติัว่าด้วย
ความผิดต่อบคุคล (มาตรา 212) บุคคลใดกต็ามท่ีก่อเหตหุรอืข่มขู่ว่าจะก่อให้เกดิการ
บาดเจบ็ทางร่างกายต่อบุคคลอืน่รวมถงึคู่สมรส/ผู้ท่ีอยู่ด้วยกนัฉันสามภีรรยา จะมคีวาม
ผิดใตามกฎหมายและต้องมโีทษจ�าคุก

All complaints and reports of domestic violence will be handled and 
investigated by the Hong Kong Police Force.  Under normal 
circumstances, reports can be made by calling any police stations, 
through police hotline 2527 7177, or through direct report to any 
police officer.  In case of emergency, the public may dial ‘999’ to seek 
help.  Information about the victims and the informants will be kept 
confidential.

According to the Crimes Ordinance (Cap.200) and the Offences Against the 
Person Ordinance (Cap. 212), any person who causes or threatens to cause 
any grievous bodily harm to any person including spouse / cohabitant, shall be 
guilty of an offence and shall be liable to imprisonment.

บริการที่พักชั่วคราว / Accommodation Services

ศูนย์ระงับเหตุวิกฤต /
Multi-purpose Crisis Intervention and 
Support Centre (CEASE Crisis Centre)

ศูนย์ระงับเหตุวิกฤต CEASE ด�าเนินงานโดยกลุ่มโรงพยาบาล
ตงหว่า (Tung Wah Group of Hospitals) ให้บริการช่วย
เหลือระงับเหตุวิกฤต โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือ
บุคคล/สมาชิกในครอบครัว (โดยไม่ค�านึงถึงเพศ) ที่ประสบ
ป ัญหากับเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหรือใน
เหตุการณ์วิกฤต ศูนย์ระงับวิกฤตให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ การบริการสายด่วน 24 ชั่วโมง การแทรกแซงเหตุวิกฤต/
ให้บริการขยายผลอย่างเร่งด่วนส�าหรับเหย่อเคราะื ห์ร้ายที่
ประสบความรุนแรงทางเพศและการท�าทารุณกรรมผู้สูงอาย ุ
ให้บริการค�าแนะน�าเกี่ยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่
ผู้ประสบเหตุสามารถขอความช่วยเหลือ และศูนย์ฯ ยังให้
บริการสถานท่ีพักอาศัยในระยะสั้นส�าหรับเหย่ือผู้เคราะห์ร้าย
ที่ไม่สมควรที่จะเดินทางกลับบ้านเป็นการชั่วคราว รวมทั้ง
บุคคล/ครอบครัวที่เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงขั้นวิกฤต
The CEASE Crisis Centre operated by the Tung Wah Group of 
Hospitals, provides comprehensive support services to adult victims 
of sexual violence and individuals / families (regardless of genders) 
facing domestic violence or in crisis.  Services provided include a 24-
hour hotline, crisis intervention / immediate outreaching service for 
adult victims of sexual violence and elder abuse, referrals to other 
necessary services and short-term accommodation for those victims 
who are temporarily not suitable to return home or those 
individuals / families in crisis.

ศนูย์ให้ความช่วยเหลอืครอบครัวขัน้
วกิฤต /
Family Crisis Support Centre

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวข้ันวิกฤต (FCSC) ซึ่ง
ด�าเนินงานโดย Caritas-Hong Kong จะจัดการแก้ปัญหา
วิกฤตในครอบครัวในเบ้ืองต้น โดยการให้บริการร่วมกัน 

โดยผู้ประสบเหตุวิกฤตสามารถเขอเข้ารับการใช้บริการได้
สะดวก เพ่ือช่วยเหลือบุคคลหรือครอบครัวท่ีเผชิญ
เหตุการณ์วิกฤตหรืออยู่ในภาวะความเครียดอย่างรุนแรง 
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวข้นั วิกฤตให้บริการรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง การแทรกแซง
อย่างเร่งด่วนในระยะสั้น การจัดหาท่ีพักค้างคืน สถานที่
หลบภัยชั่วคราว และจัดหาหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ยวข้องให้ี
ความช่วยเหลือ FCSC ยอมรับการติดต่อเข้ามาโดยตรง
ของท่าน  หรือการส่งตัวจากองค์กรให้บริการด้านสังคมต่าง ๆ

The Family Crisis Support Centre (FCSC) operated by the Caritas-
Hong Kong, aims at tackling family crisis at an early stage by 
providing a package of integrated and easily accessible services 
to assist individuals or families in crisis or distress.  Services 
provided include a 24-hour hotline service, short-term emergency 
intervention with overnight accommodation, temporary retreat 
and other support services.  FCSC accepts your direct application 
or referral made by social service organisations.

ที่พักช่ัวคราว / ห้องพักส�าหรับบุคคล
โสด /
Temporary Shelter / Urban Hostel 
for Single Persons

หรือห้องพักส�าหรับบุคคลโสดได้ โดยผ่านทางผู้ให้ความช่วย
เหลือนักสังคมสงเคราะห์ ห้องพักส�าหรับบุคคลโสดให้บริการ
ที่พักระยะสั้น และให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเพื่อช่วยหาที่พัก
อาศัยในระยะยาว 
If temporary accommodation is required, you may apply for 
temporary shelter or urban hostel for single persons through 
referral of social workers.  Urban hostel for single persons 
provides short-term accommodation and counseling for needy 
persons so as to help them find alternative long-term 
accommodation. 

การจัดหาที่พักส�าหรับผุ้ประสบเหตุ  /
Compassionate Rehousing

การจัดหาที่พักอาศัยส�าหรับผู้ประสบเหตุ คือการให้ความช่วย
เหลือด้านการจัดหาท่พี ักอาศัยซ่งมึ ีวัตถุประสงค์เพ่อให้ความื
ช่วยเหลือแก่บุคคลหรือครอบครัว ซึ่งมีความจ�าเป็นจริง ๆ ที่
ต้องการที่พักอยู่อาศัยในระยะยาวในอนาคตอันใกล้ แต่ต้อง
เป็นกรณีท่ีผู้ประสบเหตุอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่มีวิธีอ่ืนใดท่ีจะ
มาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของตนได้แล้ว ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการด้านสังคมและด้านการแพทย์ของเหยื่อ (ถ้ามี)  กรณีที่
มีคุณสมบัติจะได้รับสถานท่พี ักช่วคราวในบ้านเช่าของั รัฐใน
รูปแบบของการเช่าตามเงื่อนไขในขณะท่ีก�าลังรอการตัดสิน
ของศาลเกี่ยวกับการขอหย่า จะต้องผ่านการทดสอบทั้งด้าน
รายได้ และทรัพย์สิน รายละเอียดเพิ่มเติมของบริการนี้
สามารถติดต่อไปยังนักสังคมสงเคราะห์เพื่อสอบถามข้อมูลได้ 
Compassionate Rehousing is a form of housing assistance, which 
aims at providing assistance to individuals and families who have 
genuine and imminent long-term housing needs but, owing to 
their social and medical needs (if applicable) under specific 
circumstances, have no other feasible means to solve their 
housing problems.  Eligible cases will receive temporary 
accommodation in public rental housing units in the form of 
conditional tenancy, while awaiting the court decision on their 
divorce applications.  The client must pass both the income and 
asset tests.  People in need of the service may approach the social 
workers for enquiries.
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