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ਫ਼ੀਸ�

ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਹਾਲਤ� ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਫੀਸ� ਸਲਾਈਿਡੰ ਗ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਵਸੂਲੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�� ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Fees
(....______,)
Fees are charged on a sliding scale with reference to the service
users’ financial conditions and may be revised annually.

ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ


ਇੰ ਟੈਗ�ੇਟਡ ਫੈਿਮਲੀ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰਜ਼ /
ਇੰ ਟੈਗ�ੇਟਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਸ�ਟਰਜ਼



ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਯੂਿਨਟਸ



ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਐਲਡਰਲੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਜ਼ / ਨ�ਬਰਹੁੱ ਡ ਐਲਡਰਲੀ ਸ�ਟਰਜ਼



SWD ਹਾੱਟਲਾਈਨ: 2343 2255



ਸਾਰੀਆਂ IHCS / EHCCS ਟੀਮ� ਦੇ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤੇ
www.swd.gov.hk �ਤੇ SWD ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ਼ ਤ� ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਮਊਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਸਜ਼
(ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ�)

( Enquiry )






Home-based

Integrated Family Service Centres / Integrated Services Centres
Medical Social Services Units

Community Care Services

District Elderly Community Centres / Neighbourhood Elderly Centres
SWD hotline : 2343 2255

ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ) /
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

Enquiry telephone numbers and addresses of all IHCS / EHCCS Teams

can be downloaded from the SWD homepage at www.swd.gov.hk
ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਵਭਾਗ
ਐਲਡਰਲੀ ਬਰ�ਚ
ਦਸੰ ਬਰ 2021

Social Welfare Department
Elderly Branch
December 2021

Integrated Home Care Services (Frail Cases) /
Enhanced Home and Community Care Services
•

-·· ....
......
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（Punjabi Version）

ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਮਊਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਸਜ਼
ਇੰ ਟੈਗ�ੇਟਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਸਜ਼ (ਕਮਜ਼ੋਰ� ਦੇ ਕੇਸ) [ਆਈ ਐਚ ਸੀ ਐਸ (IHCS)
ਂ ਕਿਮਊਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਸਜ਼ (ਈ ਐਚ ਸੀ
(ਕਮਜ਼ੋਰ� ਦੇ ਕੇਸ)] / ਇਨਹ�ਸਡ ਹੋਮ ਐਡ



-

Need Assessment Mechanism for Elderly Services) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ

-

-

ਕੇਅਰ ਨੀਡ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਮੈਕੇਿਨਜ਼ਮ ਫਾਰ ਐਲਡਰਲੀ ਸਰਿਵਸਜ਼ (Standardised Care

ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਸਜ਼ (Community Care Services) ਜ� ਰੈਜ਼ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਸਜ਼

-

(Residential Care Services) ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ

-

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਘਰ ਅਧਾਰਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ

-

ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਿਬਤਾਉਣ ਿਵਚ ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ� ਨੂੰ ਿਵਿਭੰ ਨ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

D

Integrated Home Care Services (Frail Cases) [IHCS (Frail
Cases)] / Enhanced Home and Community Care Services
(EHCCS) are home-based community care services
providing a range of care and support services to frail
elderly persons aged 60 or above living in the community
and who are assessed and recommended for Community
Care Services or Residential Care Services under the
Standardised Care Need Assessment Mechanism for
Elderly Services. The services aim at facilitating service
users to continue ageing in place for as long as possible
and maintaining their optimal level of functioning, while
providing various kinds of support and assistance to
carers.



ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ
ਿਨ�ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਰਿਸੰ ਗ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਅਿਭਆਸ

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜ਼ੋਖਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰ
ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ
ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ

-

ਅਤੇ

-

- ਸਟ�ਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਨੀਡ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਮੈਕੇਿਨਜ਼ਮ ਫਾਰ ਐਲਡਰਲੀ ਸਰਿਵਸਜ਼

ਬਜ਼ੁਰਗ� ਲਈ ਿਸਿਟੰ ਗ

(Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly Services) ਦੇ

ਘਰੇਲੂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾ

ਅਧੀਨ ਕਿਮਊਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਸਜ਼ (Community Care Services) ਜ� ਰੈਜ਼ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ

ਐਸਕਾਰਟ ਸਰਿਵਸ

ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਸਜ਼ (Residential Care Services) ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼

ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਸੇਵਾ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ

ਿਸਖਲਾਈ



24-ਘੰ ਟੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਮਰਥਨ
ਰਾਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ

ਤੀਵਰਤਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ IHCS/EHCCS ਟੀਮ� ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



Care management and assessment
Personal care
Basic and special nursing care
Rehabilitation exercises
Environmental risk assessment and
home modifications
- Speech therapy
- Meal service


-

Elderly persons
- Aged 60 or above living in the community and not receiving
institutional service; and
- Assessed and recommended for Community Care Services or
Residential Care Services under the Standardised Care Need
Assessment Mechanism for Elderly Services.

Services provided to frail cases include:
-

IHCS/EHCCS (ਕਮਜ਼ੋਰ� ਦੇ ਕੇਸ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ� ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ

Target Groups
(-

(
-Scope
Services
- -of ~
)


ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀ
- ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜ� ਵੱ ਧ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ;

ਕਮਜ਼ੋਰ� ਦੇ ਕੇਸ� ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਸਾਲ ਜ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸਟ�ਡਰਡਾਈਜ਼ਡ

ਕੰ ਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਤਮ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ



ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਖੇਤਰ

ਸੀ ਐਸ) (Enhanced Home and Community Care Services, EHCCS)

ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਹਨ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ, ਉਮਰ 60

ਟੀਚਾਬੱ ਧ ਸਮੂਹ

Elder sitting
Household cleaning service
Escort service
Counselling service
Carer support and training
24-hour emergency support
Arranging respite service

The scope and frequency of services will be designed by the
IHCS / EHCCS Teams according to the needs of individual frail
elderly persons.

Home-based Community Care Services



Carers of the service users of IHCS (Frail Cases) / EHCCS

