ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਿਰਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਪਰੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਅਤੇ �ਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ� ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸੇਵਾ


ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਯੂਥ ਆਊਟਰੀਚ (Youth Outreach), ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਗ��ਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਕਸ਼ੋਰ�

ਅਤੇ �ਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ� ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ (ਸੇਵਾ) ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਅਤੇ

�ਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ� ਿਜਨ�� ਦਾ ਕ�ਮਵਾਰ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ� ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ,

ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 12 ਮਹੀਨ� ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਢ�ਚ�ਬੱ ਧ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ�� ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ�, ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰੀਿਖਆ ਅਧੀਨ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ �ਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ� ਨੂੰ ਸਵੈ-ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀ ਿਵਸਤਾਿਰਤ ਹੱ ਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਜਉਣ ਦੇ

ਹੁਨਰ� ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਾਗਿਰਕ ਵਜ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।


ਟੀਚਾਬੱ ਧ ਸਮੂਹ
1.

ੋ ੇਸ਼ਨ
ਦੋਵ� ਿਲੰਗ� ਵਾਲੇ ਪਰੀਿਖਆ ਅਧੀਨ 15 ਤ� 21 ਦੀ ਉਮਰ (ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮ� 21 ਤ� ਘੱ ਟ) ਦੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਿਜਨ�� ਦਾ ਪ�ਬ

ਅਫ਼ਸਰ� ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
2.

ਦੋਵ� ਿਲੰਗ� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ �ਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ 15 ਤ� 21 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਤੇ/ਜ� ਭਾਵਨਾਤਮਕ

ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ/ਅਲਪ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ

ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�
ਅਤੇ/ਜ� ਮਾੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਿਵੱ ਚ ਹਨ।



ਸਮਰੱ ਥਾ
ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਸਮ� 'ਤੇ ਮਰਦ� ਲਈ ਸੀਟ� ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਿਗਣਤੀ 50 (40 ਪਰੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 10 �ਚ-

ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ� ਲਈ) ਅਤੇ ਔਰਤ� ਲਈ 20 (15 ਪਰੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਔਰਤ� ਲਈ ਅਤੇ 5 �ਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਵਾਨ

ਔਰਤ ਲਈ) ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪ�ੋਬਸ਼
ੇ ਨ ਦੇ ਕੇਸ� ਨੂੰ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।


ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ
ਪਰੀਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਅਤੇ �ਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ� ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਮਰਦ� ਵਾਲਾ ਭਾਗ

ਔਰਤ� ਵਾਲਾ ਭਾਗ

ਪਤਾ

7/F,
Youth Outreach Jockey Club
Building, 2 Holy Cross Path,
Sai Wan Ho, Hong Kong

Flat B, 11/F,
Youth Outreach Jockey Club
Building, 2 Holy Cross Path,
Sai Wan Ho, Hong Kong

ਟੈਲੀ. ਨੰ.

2384 3004

2965 9247

ਫ਼ੈਕਸ ਨੰ.

2804 8626

2804 8632

