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प�रचय

छु�ट्टएका/सम्बन्ध �वच्छद
े गनर् लागका/सम्बन्ध
े
�वच्छद
े गरका
े अिभभावकहरू
(आमाबाबुहरू) र/वा ितनीहरूका बच्चाहरूलाई एकै–ठाउँ मा बाल–के�न्�त
सह–अिभभावक�य सहायता सेवाहरू �दान गनर्को लािग पाँच �वशष
े
सह–अिभभावक�य सहायता केन्�हरू (SCSCs) �विभन्न क्ष�हरूमा
े
स्था�पत
िस�ान्त अन्तगतका
ग�रएको छ । SCSCs ले अिभभावकहरूलाई बाल–क�न्�त
े
र्
अिभभावक�य �जम्मेवार� पूरा गनर् सहयोग पुरयाउन,
अिभभावक–बच्चाको
्
सम्बन्धलाई बिलयो बनाउँ छ र अिभभावकको �बछोड/सम्बन्ध �वच्छे द
र प�रवार प�रवतर्नबाट �भा�वत भएका बच्चाहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य व��
ृ
र �वकासको �चार गनर् सहायता �दान गदर् छ।

उद्देश्यहरू

छु�ट्टएका/सम्बन्ध �वच्छे द गनर् लागेका/सम्बन्ध �वच्छे द गरका
े
अिभभावकहरूलाई बच्चा(हरू)को हे रचाह र सम्पकर् व्यवस्था िमलाउन
र कायार्न्वयन गनर् र बाल–क�न्�त
े
अिभभावक�य �जम्मेवार�हरू थप
�भावकार� रूपमा पूरा गनर्को लािग सह�जकरण गन;र्

बच्चाहरूको अिभभावकको �बछोड/सम्बन्ध �वच्छे द र प�रवार
प�रवतर्नहरूसँग सामना गनर् र उनीहरूको स्वास्थ्य �वकासको लािग
अनुकूलन िमलाउने क्षमता व��
ृ गन;र्
बच्चाहरू र अिभभावकहरू र/वा अन्य महत्वपूणर् व्य��हरूलाई सर�क्षत,
ु
�न्�–मु� सम्पकर् अवसरहरू �दान गन;र् र
अिभभावक�य �जम्मेवार�हरू �चार गन।र्

सेवाको �ेत्र

लाग्ने शल्क
ु
िनःशुल्क

आवेदन
सेवा �योगकताहरूल
र्
े सेवा सञ्चालकलाई आफ–सम्पक
ै
र् गनर् सक्दछन ्
वा सामा�जक कायर्कताहरू,
र्
सम्ब�न्धत सरकार� �वभाग वा गैर–सरकार�
ु
संस्थाहरूको कमर्चार�हरू, �व�ालयका कमचार�हरू,
र्
वा छ�ट्टएका/सम्बन्ध
�वच्छे द गनर् लागका/सम्बन्ध
े
�वच्छद
े गरका
े
अिभभावकहरू र ितनीहरूका
बच्चाहरूलाई सेवा �दान गन� �वशेषज्ञ जस्तै मध्यस्तकतार् वा व�कलहरू�ारा
रे फर गनर् स�कन्छ।
आवेदन र कस
े
रफरलको
े
बारमा
े
सोधपुछहरूका लािग, कपया
ृ
सम्ब�न्धत
SCSCs सेवा सञ्चालकहरूलाई िसधै सम्पकर् गनुहोस।
र्
्

सेवा �वतरण

�कड फ�ट �वशेष सह–अ�भभावक�य सहायता कन्द्र
े
(हङकङ)
सेवा सञ्चालक:
हङकङ क्याथोिलक �ववाह सल्लाहकार प�रषद्
सेवा �दइएको (�जल्लाहरू) समूहहरू:
मध्य र प��मी, द�क्षणी टापुहरू, पूव� र वान चाई
टे िल नं.: 2170 1788
फ्याक्स नं.: 2429 6719
इमेल: kidﬁrsthk@cmac.org.hk

सह–अिभभावक�य परामशर् तथा अिभभावक�य समन्वय सवा
े
�दान गन� (बच्चा(हरू)को हे रचाह र सम्पकर् व्यवस्था िमलाउने
र कायान्वयन
र्
गन�), अिभभावकहरूको लािग संरिचत अिभभावक�य
समूहहरू/काय�महरू/वकसपहरू
र्
र्
�दान गन;�

�कड फ�ट �वशेष सह–अ�भभावक�य सहायता के न्द्र (पव�
ू काउलन)
ु
सेवा सञ्चालक:
हङकङ क्याथोिलक �ववाह सल्लाहकार प�रषद्
सेवा �दइएको (�जल्लाहरू) समहहरू:
ू
कुन तोङ्ग, वङ ताई िसन ् र साई कुङ
टे िल नं.: 2170 4700
फ्याक्स नं.: 2421 3931
इमेल: kidﬁrstke@cmac.org.hk

बच्चाहरूलाई बाल–क�न्�त
े
गहन परामश/समू
र्
हहरू/कायर्�महरू �दान
गन�; र

प्यारे न्ट–चाइल्ड कनेक्ट �वशेष सह–अ�भभावक�य सहायता केन्द्र

बच्चाहरूलाई सम्पकर् सेवा �दान गन� जसमा िनगरानी ग�रएको
सम्पकर्/बच्चाहरू र ितनीहरूको गैर–िनवासी अिभभावकहरू र/वा अन्य
महत्वपूणर् व्य��हरू बीचको िनगरानी ग�रएको आदान�दान पदर् छ;

अिभभावक�य �जम्मेवार�हरू
माध्यमबाट �चार गन�।

िशक्षा/�चार�सारका

गित�विधहरूको

ल��त

छु�ट्टएका/सम्बन्ध �वच्छे द गनर् लागेका/सम्बन्ध �वच्छे द गरका
े
अिभभावक ितनीहरू बच्चाहरू जहाँ अिभभावकहरूलाई एक आपसमा
समन्वय गनर् गा�ो भइरहे को छ र/वा �विभन्न जातीय, संस्कृ ित,
धमर् र भाषा स�हत बच्चाहरूको जीवन, हे रचाह र सम्पकर् व्यवस्था
सम्बन्धी सम्झौता गनर् गा�ो भएकाहरुको लािग; र
अिभभावक�य �जम्मेवार�को बारमा
े जान्न चासो भएका आम सवसाधारण
र्

खुल्ने समय

ह�ाको 12 स�हरू, जसमा शु�बारको राती 1 वटा र शिनबार र आइतबार
4 वटा स�हरू पदर् छ
सावर्जिनक �बदाहरूमा बन्द हु ने
कृ पया सम्ब�न्धत SCSCs हरूको खुल्ने समय ह े नुहोस
र्
्

सेवा सञ्चालक:

हङकङ प�रवार कल्याण समाज

सेवा �दइएको (�जल्लाहरू) समूहहरू:

काउलुन िसट�, याउ िसम मोङ, साम सुई पो, चुन वान र क्वाई िसङ
टे िल नं.: 8100 8883

इमेल: pccc@hkfws.org.hk

फ्याक्स नं.: 2743 5833

प्यारे न्ट चाइल्ड �लङ्क �वशेष सह–अ�भभावक�य सहायता केन्द्र
सेवा सञ्चालक:

द बोइज एण्ड �लस क्लब एसोिसयसन अफ हङकङ
सेवा �दइएको (�जल्लाहरू) समहहरू:
ू
सा�टन, ताइ पो र उ�र� �जल्ला
टे िल नं.: 2180 6559

इमेल: info.pclink@bgca.org.hk

फ्याक्स नं.: 3150 8043

सकर्ल अफ लभ �वशष
े सह–अ�भभावक�य सहायता के न्द्र
सेवा सञ्चालक:
सेन्ट जेम्स’ सेटल्मन्ट
े
सेवा �दइएको (�जल्लाहरू) समूहहरू:
युन लोङ र ट्युन मुन
टे िल नं.: 3921 3909
फ्याक्स नं.: 3104 3699
इमेल: circleoﬂove@sjs.org.hk

प�रवार एवं बाल कल्याण शाखा
समाज कल्याण �वभाग
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