
Thai 05/2021 

เปา้หมายและวัตถปุระสงค ์

 กรมสวัสดิการสังคม (SWD) ได้ให้เงินสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนห้าแห่ง

ในการด าเนินโครงการบริการช่วยเหลือชุมชน (CSSS) เพ่ือจัดบริการ

ช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับคนหนุ่มสาวที่ถูกเฝ้าระวังภายใต้โครงการดุลย

พินิจของผู้บังคับการต ารวจ (PSDS) เยาวชนที่ถูกจับกุม และเพ่ือนของพวก

เขา โดยจะให้การช่วยเหลือเพ่ือให้พวกเขาสามารถปรับตัวกลับเข้าสู่ชุมชน

ได้อีกครั้ง รวมถึงละทิ้งความประพฤติที่ไม่เป็นที่ยอมรับและผิดกฎหมาย และ

ลดโอกาสที่พวกเขาจะฝ่าฝืนกฎหมาย 

 

 

เนือ้หาของบรกิาร 

 ให้ค าปรึกษารายบคุคลและครอบครัว 

 กลุ่มบ าบัด/ ฝึกฝนทกัษะ/ ให้ความรู ้

 การฝึกฝนการใช้ชีวิตแบบคิดบวก 

 บริการชุมชนด้านต่างๆ 

 โปรแกรมป้องกันอาชญากรรม 

 

 

วธิกีารสมคัร 

 ส าหรับกรณี PSDS จะต้องมีการส่งเรื่องมาจากต ารวจ 

 ส าหรับกรณีเยาวชนที่ถูกจับกุม สามารถส่งเรื่องมาโดยต ารวจ/ องค์กร

บริการสังคม/ ผู้เช่ียวชาญ (รวมไปถึงทนายความ)/ โรงเรียน ฯลฯ  

หรือพ่อแม่/เยาวชนมาขอเข้าพบด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริการชว่ยเหลอืชมุชน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thai 05/2021 

อาณาเขต 

ทีใ่หบ้รกิาร 
ชือ่ของทมี CSSS และทีอ่ยู ่ วธิกีารตดิตอ่ 

ฮอ่งกง 

เขตเซน็ทรัล & 

ตะวันตก, 

เขตใต้, 

เกาะตา่งๆ  

(ไม่รวมตงชง), 

เขตตะวันออก, 

วานไจ ๋

ศนูยเ์มธอดสิต ์

โครงการบรกิารชว่ยเหลอืชมุชน 

โปรเจกตฟ์นีกิซ ์

 

ที่อยู:่  
 1/F, Aldrich Bay Integrated 

Services Building, 15 Aldrich 
Bay Road, Shau Kei Wan, 
Hong Kong 

โทร : 2528 2779 

แฟกซ์ : 2520 5401 

อีเมล :  

csss@methodist-centre.c

om 

เกาลนูตะวนัตก 

เหย่า จิม มง, 

เกาลูนซิตี,้ 

ซ่ามโสยโป๋ว 

สมาคมบอยสแ์อนดเ์กลิสค์ลบัส ์

แหง่ฮอ่งกง  

 (โครงการบรกิารชว่ยเหลอืชมุชน)

ยธู แอคชัน่ เนต็เวริก์ 

 

ที่อยู:่  
 Room 101-120, G/F., Lai Ho 

House, Lai Kok Estate, 
Cheung Sha Wan, Kowloon 

 2/F, 54 Bedford Road, Tai 
Kok Tsui, Kowloon  
(ฐานประจ าการย่อย) 

โทร : 2304 2401 

แฟกซ์ : 2304 3702 

อีเมล :  

yanetwork@bgca.org.hk 

เกาลนูตะวนัออก 

กู๊นถ่อง, 

เซาเหม่าเผ่ง, 

หว่องต่ายซิ่น, 

ไซกง 

(รวมเจิงกวานโอ) 

สมาคมฮอ่งกงเพลยก์ราวนด ์

โครงการบรกิารชว่ยเหลอืชมุชน 

นวิฮอไรซอนส ์

 

ที่อยู:่ 
 G/F, Choi Yan House, Choi 

Tak Estate, Ngau Tau Kok, 
Kowloon 

 Room 101-102 & 107-108, 
G/F, Pak Yuen House, Chuk 
Yuen (North) Estate, Wong 
Tai Sin, Kowloon  
(ฐานประจ าการย่อย) 

โทร : 2351 2777 

แฟกซ์ : 2351 2330 

อีเมล :  

csss@hkpa.hk 

 

เวลาการใหบ้รกิารของทมี CSSS 

ทีม CSSS ทั้งห้าทีมจะประจ าอยู่ที่ศูนย์บูรณาการบริการเด็กและเยาวชนห้าแห่ง (ศูนย์ฯ) 

โดยเวลาท าการตามปกติของศูนยฯ์ ในรอบเช้าคือ (10.00 – 13.00 น.) รอบบ่าย (14.00 

– 18.00 น.) และรอบเย็น (19.00 – 22.00 น.) เนื่องจากเวลาท าการของศูนย์ฯ อาจ

เปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็นในการด าเนินงาน โปรดดูประกาศของศูนย์แต่ละแห่ง

ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาท าการที่แน่นอน 
 

อาณาเขต 

ทีใ่หบ้รกิาร 

ชือ่ของทมี CSSS และทีอ่ยู ่ วธิกีารตดิตอ่ 

นวิเทอรร์ทิอรสี ์

ใต/้เหนอื 

ฉู่นวาน, 

ไควชิง, 

ถู่นหมู่น, 

ลันเตาเหนือ 

(รวมตงชง), 
สนามบิน 

ศนูยป์อ้งกนัอาชญากรรมเยาวชน

สหพนัธก์ลุม่เยาวชนแหง่ฮอ่งกง 

โครงการชว่ยเหลอืเยาวชน 
 

ที่อยู:่  

 2/F, Butterfly Bay 

Community Centre, 

Butterfly Estate, Tuen Mun, 

New Territories 

โทร : 2396 4711 

แฟกซ์ : 2395 9543 

อีเมล :  

yss@hkfyg.org.hk 

 

โทรส่งเรื่องต่อ : 

2487 6151 

แฟกซ์ส่งเรื่องต่อ  

2423 8186 

นวิเทอรร์ทิอรสี ์

ใต/้เหนอื 

ซาถิ่น, 

ต่ายโป, 

เขตเหนือ, 

หยู่นหลอง 

(รวมทิ่นโสยไหว)่ 

บรกิารสงัคม 

โบสถอ์วีานเจลคิลัลเูธอรนั 

โครงการเสรมิสรา้งเยาวชนฮอ่งกง 

 

ที่อยู:่ 
 G/F, Lai Wo House, Tai Wo 

Estate, Tai Po, New 

Territories 

 Unit R13-R16, Podium 

Level, 
Wo Che Plaza, Wo Che 
Estate, Sha Tin, New 
Territories  
(ฐานประจ าการย่อย) 

โทร：2650 0022 

แฟกซ：์2650 0024 

อีเมล： 

yes@elchk.org.hk 
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