
हङकङमा युवा सेवाहरु, लागूपदार्थ उपचार तर्ा पुनर्सर्ाथपना सेवाहरु 
र सामुदाययक ववकास सेवाहरूको संक्षिप्त वववरण 

 
सेवा यनदेश 
 
• युवाहरुका ववववध तथा बदलिदो आवश्यकताहरूको समाधान गननका िागग हामी सेवाको एउटा 

समग्र र एकीकृत उपाय अपनाउँदैछौं। 
 

• युवाहरुिाई जिम्मेवार, पररपक्व तथा समािमा योगदान ददने सदस्य बन्नमा सहयोग प्रदान गनन 
उनीहरुका िागग  रोकर्ाममूलक ववकासमूलक तर्ा सुधारात्मक सेवाहरू वहृत क्षते्रमा संचािन गनन 
सामाजिक कल्याण ववभागिे गैर-सरकारी संस्थाहरुिाई अनुदान ददने तथा अनुगमन गने गदनछ। 

 
A. हंगकंगका मुख्य युवा सेवाहरू 

 
शीघ्र पदहचान तथा हस्तक्षपे 
 
एकीकृत बालवाललका तर्ा युवा सेवा केन्द्रहरू 
 

• छरछछमेकका ६ देखि २४ वर्नलभत्रका बािबालिका तथा युवाहरूमा सेवा पुयानउनका िागग एकीकृत 
बािवालिका तथा युवा सवेा केन्रहरू (ICYSCs) गररएको छ। समग्रताका आधारमा सेवाहरु 
प्रदान गररनेछ । मूिभूत कायनक्रमहरूमा मागनछनदेशन तथा परामशनहरू, टेवामूिक कायनहरू, 
ववकासमुिक तथा सामाजिकीकरण कायनक्रमका साथ साथै सामुदाछयक घुिनका कायनक्रमहरु, 
कायनको िचक पद्धछत – रणनीछतहरु (समुहगत कायन र सामुदाछयक कायन सहीत) ववलभन्न मञ्चहरु 
(िस्तै केन्र, ववद्यािय वा समुदाय) संगको रणनीछतक साझेदार बनाउदै  सूचना प्रववगधको प्रयोग 
(िहाँ उपुक्त हुनेछ) । मागनदशनन र परामशन सदहत ववलभन्न कायनक्रमहरू, सहयोगी कायनक्रमहरू, 
ववकासात्मक र समाजिकरण कायनक्रमको साथसाथै समुदायको संिग्नता  कायनक्रमहरू ICYSCs 
द्वारा प्रदान गररएको हो। ICYSCs को सुगचको िागग, कृपया समाि कल्याण ववभागको 
वेवसाइट www.swd.gov.hk मा हेनुनहोस।् 
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माध्यलमक ववद्यालयहरुमा ववद्यालय सामाजिक कायथ सेवा 
 

• माध्यलमक ववद्याियहरूमा "प्रत्येक ववद्यालयको लागग दईुिना ववद्यालय सामाजिक कायथकताथ" 
नीछत अनुसार ववद्यािय सामाजिक कायन सेवा िागू गररएको छ । शैक्षक्षक, सामाजिक वा 
भावनात्मक समस्याहरूमा मद्दतको आवश्यकता भएका ववद्याथीहरूको पदहचान गनन र सहायता 
गनन प्रत्येक माध्यलमक ददवा ववद्याियमा  पूणनकािीन रुपमा रहने गरी २ िना सामाजिक 
कायनकतानहरू प्रदान गररनेछ । कृपया सोधपुछको िागग सम्बजन्धत ववद्याियमा सम्पकन  राख्नुहोस । 

 
ववद्यालय पश्चातका र्सयाहार कायथक्रम 
 

• ववद्यािय पश्चातका स्याहार कायनक्रम (ASCP) ि े काम या अन्य कारणि े गदान ववद्यालय 
पश्चातका समयमा उगचत स्याहार उपिब्ध गराउन असमथन हुने अलभभावकहरुका ६ देखि १२ बर्थ 
उमेरका बालबाललकाहरुका लागग टेवामुलक सेवाहरु प्रदान गने िक्ष्य राख्दछ। सेवाहरुमा गहृकायन 
रेिदेि सहायता, िानाको सेवा, अलभभावक मागनछनदेशन तथा लशक्षा, सीपमुिक तालिम तथा 
अन्य सामाजिक गछतववगधहरु पदनछन।् केन्रहरूको सुगचको िागग, कृपया समाि कल्याण ववभागको 
वेवसाइट www.swd.gov.hk मा हेनुनहोस।् 
 

• ASCP केन्रहरु स्व-िगानी तथा शुल्क िाग्ने  आधारमा सञ्चाललत हुनेछन । “शुल्क छुट 
अनुदान योिना” (“Fee – waiving Subsidy Scheme”) अन्तगनत पुणन शुल्क वा आधा शुल्क 
कटौती िुिा रोिगारीमा संिग्न रहेका वा कायन सम्बन्धी तालिम लिएका आवश्यकतामा रहेका 
त्यस्ता न्यून आय भएका पररवारहरूिाई छतनीहरुको आत्मछनभनरता बलियो पानन  ASCP को 
प्रयोगिाई सुछनजश्चत गरी उपिब्ध गराइन्छ।िसकारण छतनीहरूको स्वाधीनता बलियो बनाउन 
सककनेछ। आवश्यकतामा रहेका र योग्य पररवारहरुिे आवेदन ददने सम्बन्धमा लसधै 
केन्रहरुमा सम्पकन  गनन सक्नेछन। 

 
• िामो समयसम्म / अछनयलमत रुपमा हप्ताको अजन्तम ददनहरुमा वा कायन गने सहायता कमनचारी 

बिमा सहभागी हुने इच्छा भएका अलभभावकहरूको सहायतािाई अझ बलियो बनाउन, डिसेम्बर 
२०१४ देखि ASCP को सेवा समयिाई  हप्ताको अजन्तम ददनहरुको साझँ, शछनबार, केही ASCP 
केन्रहरुमा आइतबार र ववद्यािय बबदाका ददनहरुमा समेत अछतररक्त शुल्क छुट र छन:शुल्क 
कटौती सेवा  ववस्ताररत गररएको छ। 
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सही समयमा सहायता 
 
जिल्ला युवा पहुुँचसामाजिक कायथ सेवा डिजर्सिक्ट युर् आउटररगचङ् सोशल वकथ  सलभथस 
 

• डिजस्िक्ट युथ आउटररगचङ् सोशि वकन  टोिीिाई क्षते्रव्यापी आधारमा ६ देखि २४  वर्न लभत्रका 
परम्परागत सामाजिक वा युवा कक्रयाकिापहरुमा सामान्यतः सहभागी नहुने तथा अनपेक्षक्षत 
प्रभावहरूको ितरामा हुने युवाहरु सम्म पुगेर परामशथ तर्ा मागथयनदेशनहरू प्रदान गनथ उपिब्ध 
गराइन्छ। अछत िोखिममा परेका युवाहरूको आवश्यकताहरूको समाधान गनन तथा बाि गगरोह 
समस्याहरूको समाधान गननको िागग यो कायनक्रम प्रभावकारी छ। टोिीहरूको सुगचको िागग, कृपया 
समाि कल्याण ववभागको वेवसाइट www.swd.gov.hk मा हेनुनहोस।् 
 
रात्री-समय युवा फिरन्द्तेका लागग रात्रीकाललन पहुुँच सेवा ओभरनाइट आउटररगचङ् सलभथस िर यंग 
नाइट डिफ्टसथ 
 

• ओभरनाइट आउटररगचङ् सलभनस फर यंग नाइट डिफ्टसन क्षते्रव्यापी आधारमा सम्भाववत नैछतक 
ितरा प्रछत सम्पकन मा आएका उच्च िोखिममा परेका रात्री युवा फिरन्द्तेहरूमा उपिब्ध गराइन्छ। 
टोिीहरूको सुगचको िागग, कृपया समाि कल्याण ववभागको वेवसाइट www.swd.gov.hk मा 
हेनुनहोस।् 
साइबर युवा सहयोग टोलीहरू 

• साइबर युवा सहयोग टोिीिे िोखिममा भएका र लुकेका युवाहरूको िागग अनिाइन र अफिाइन 
परामशन र समूह / कायनक्रम सेवाहरू सदहत व्यावसाछयक सामाजिक हस्तक्षेप कायन प्रदान गदनछ । 
िोखिममा रहेका र िुकेका युवाहरूको आवश्यकताहरूिाई सम्बोधन गनन छतनीहरूिे समुदायका 
अन्य सरोकारवािाहरू र संस्थाहरूसँग अन्तर-क्षेत्रीय सहकायन प्रवधनन गननको िागग साझेदारी गठन 
गनेछन । टोिीको सूची िागग, कृपया मा समाि कल्याण ववभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk 
िाई सन्दभन बनाउनुहोस  ।  
 
िोखिममारहेकायुवाको लागग हटलाइन सेवा 
 

• हङकङ फेिरेशन अफ युथ गु्रप्स द्वारा सञ्चालित हटिाइन सेवािे (2777 8899) िोखिममा 
रहेका युवाहरुिाई टेललिोन सम्पकथ का माध्यमबाट तत्कािीन परामशन प्रदान गदनछ। 
टेलिफोनकतानिाई प्रदान गररने सेवामा टेलिफोन द्वारा मागनछनदेश र परामशन, तात्कालिक 
हस्तक्षेपका िागग प्रत्यक्ष परामशन तथा अन्य उपयुक्त सेवा एकाईहरुका सन्दभनहरु पदनछन।् 
 
बालबाललका र युबा ववकासका लागग जिल्ला  सहायता योिना 
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• यस योिनाको  जिल्िा स्तरका आगथनक रुपिे बजञ्चछतमा रहेका वा  वपछडिएका पररजस्थछतमा 
रहेका २४  वर्न वा सो भन्दा मुछनका बािबालिका तथा युवाहरुको  आवश्यकताहरू पूछतन गने िक्ष्य 
रहेको छ ।त्यस्ता बािवालिका तथा युवाहरूिाई आफ्नो ववकासका आवश्यकताहरू पूरा गनन प्रत्यि 
नगद सहायताको रूपमा स्रोतहरूको ववतरण गररन्छ साथै कायनक्रमको िचन उठाउन पररयोिनाका 
आधारमा पछन गररन्छ। ग्राहक सेवा आवश्यक पने ग्राहकहरूि े थप वववरणका िागग आफ्ना 
सम्बजन्धत सामाजिक कायनकतानहरुसंग सम्पकन  राख्न सक्नेछन।् 

 
युवाहरूिाई पुनः उगचत मागन तफन  िैिाने 
 
समुदाय सहायता सेवा योिना 

 
• सामुदाछयक सहयोग सेवा योिना (CSSS) िे बच्चा र युवाहरूिाई प्रहरी महाछनरीक्षकको वववकेी 

योिना अन्तरगत  पक्राउ गररएका युवा तथा छतनीहरूको साथीहरूिाई समुदायमा पुन:समाहीत 
गनन सहयोग गनन, छतनीहरूको झकुाव र गैरकानूनी व्यवहार छनमूनि गनन, र कानुन उल्िङ्घन गनन 
सक्ने सम्भावना कम गनन सहयोग गने सेवाहरू प्रदान गने िक्ष्य लिएको छ । सेवाहरूमा 
व्यजक्तगत तथा पाररवाररक परामशन, थेरापी समूहहरू, शीप तालिम / शैक्षक्षक समूहहरू, सामुदाछयक 
सेवाहरू, अपराध रोकथाम कायनक्रमहरू, आदद समावेश छन ् । सेवाको राम्रो संयोिनका िागग, 
CSSS टोिीहरू प्रत्येक एकीकृत वाि तथा युवा सेवा केन्रहरूसँग िोडिएका छन ्। टोिीको सूची 
िागग, कृपया मा समाि कल्याण ववभागको वेबसाइट www.swd.gov.hk िाई सन्दभन बनाउनुहोस  
। 

 
B. लागूऔर्ध उपचार तर्ा पुनर्सर्ाथपना सेवा 

 
साइकोिवपक पदार्थ दरुुपयोगकताथहरुका लागग परामशथ केन्द्र 
 

• साइकोिवपक पदाथन दरुुपयोगकतानहरुका िागग परामशन केन्रिे ित लागेका / कहहलेकाहीीँ / 
सम्भाव्य साइकोिवपक पदार्थ दरुूप्रयोगकताथहरुका सार्ै उच्च िोखिममा परेका युवाहरुलाई 
साइकोिवपक पदाथन दरुुपयोगबाट अिग रहन र एउटा स्वस्थ िीवनयापन गनन मदत गने 
उद्देश्यिे परामशन र सहयोग पुयानउने िक्ष्य राख्दछ । सेवाहरूमा (i) नशािु पदाथन दरुुपयोगकतानहरु 
र छतनका पररवार सदस्यिाई मालमिा तथा सामूदहक परामशन; (ii) सेकेण्िरी स्कुि, पोस्ट-सकेेण्िरी 
स्कूि संस्था र व्यवसाछयक तालिम संगठनहरुका ववद्याथीहरु र समुदाय स्तरका 
िनसाधारणहरुका िागग छनयलमत रोकथाममुिक शैक्षक्षक कायनक्रम; (iii) संबजन्धत व्यवसाछयकहरुका 
िागग व्यवसाछयक तालिम; (iv) शीघ्र पदहचान गनन र चाँिै उपचार गननको िागग आवश्यकतामा 
रहेका माछनसहरूका िागग स्थिगत गचककत्सा उपचार तथा पुनःस्थापना सेवाहरु समावेश छन। 
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केन्रहरूको सुगचको िागग, कृपया समाि कल्याण ववभागको वेवसाइट www.swd.gov.hk मा 
हेनुनहोस।् 

 

आवासीय लागूपदार्थ उपचार तर्ा पुनःर्सर्ापना केन्द्र तर्ा हािवे हाउसहरू 
 

• आवासीय िागूपदाथन उपचार तथा पुनःस्थापना केन्र तथा हाफवे हाउसहरूिे र्सवेच्छाले लागुपदार्थ 
आवशीय उपचार, पुनर्सर्ाथपना तर्ा सामाजिक एकीकरणमा भाग लिन चाहने िागूपदाथनका 
दवु्यनसनीहरुिाई सेवा पुयानउँदछ। छनरन्तर र केही फरक ठोस सेवा तथा सेवा-पश्चात स्याहारको 
व्यवस्थाहरुका साथमा, यसिे िागूपदाथन दरुुपयोगकतानहरुिाई िागू और्गधको ित हटाउन, 
व्यवहारमा सकारात्मक पररवतनन ल्याउन, िीवनमा नयाँ ददशा छनमानण गनन तथा समुदायमा पुनः 
समाहीत हुनमा मद्दत गने प्रयास गदनछ। अनुददत केन्रहरूको सुगचको िागग, कृपया समाि 
कल्याण ववभागको वेवसाइट www.swd.gov.hk मा हेनुनहोस।् 
 
लागूपदार्थ परामशथ केन्द्र 
 

• िागूपदाथन परामशन केन्रिे लागूपदार्थ दरुुप्रयोगकताथहरुलाई िागूपदाथन दरुुपयोगबाट अिग रहन, पूवथ 
- लागूपदार्थ दरुुपयोगकताथहरुलाई िागू पदाथनबाट टाढै रदहरहन तथा लागूपदार्थ दरुुपयोगकताथहरु र 
पूवथ - लागूपदार्थ दरुुप्रयोगकताथहरूको पररवारका सदर्सयहरुलाई िागूपदाथन दरुुपयोगबाट उत्पन्न 
समस्याहरूको समाधान गननमा सहयोग प्रदान गने िक्ष्य राख्दछ। सेवाहरूमा ：(i) व्यजक्तगत 
तथा सामूदहक परामशन, (ii) सामूदहक कक्रयाकिापहरु, (iii) ववलभन्न िक्षक्षत समूहहरुका िागग 
रोकथाममूिक शैक्षक्षक सेवाहरु (iv) शीघ्र पदहचान गनन र शीघ्र उपचार तथा पुनःस्थापन सेवाहरु 
प्राप्त गनन िागूपदाथन दरुुपयोगकतानहरुिाई प्रोत्साहन गने उद्देश्यिे स्थिगत गचककत्सा उपचार 
सेवा समावेश छन। केन्रहरूको सुगचको िागग, कृपया समाि कल्याण ववभागको वेवसाइट 
www.swd.gov.hk मा हेनुनहोस।् 

 
C. समुदाय ववकास सेवाहरू 

 
समुदाय केन्द्र 
 

• सामाजिक सम्बन्ध तथा आपसी सहयोगको प्रवद्नधन गने; आत्म छनभनरताको भावना, ववकास 
सामाजिक िवाफदेदहता तथा समुदायमा समघुिनताको ववकास गने; तथा सामुदाछयक 
समस्याहरूको समाधान गनन र सामुदाछयक िीवनस्तरमा सुधार ल्याउन व्यजक्त तथा पररवारिाई 
सशक्त गने सामुदाछयक केन्र सबै उमेर समूहहरुका लागग एउटा  केन्द्रववन्द्द ु हो। केन्रहरूको 
सुगचको िागग, कृपया समाि कल्याण ववभागको वेवसाइट www.swd.gov.hk मा हेनुनहोस।् 
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छरयछमेकर्सतर समुदाय ववकास पररयोिना नेबरहुि लेभल कम्युयनटी िेभलपमेन्द्ट प्रोिेक्ट 
(NLCDP) 
 

• नेबरहुि िेभि कम्युछनटी िेभिपमेन्ट प्रोिके्ट (NLCDP) कल्याणकारी सेवा तथा सुववधाहरु 
अपयानप्त वा हँुदै नभएका वजञ्चत तर्ा अर्सर्ाई समुदायहरुमा सेवा पुयानउनका िागग हो। 
समुदायका िोखिममा परेका समूहहरुिाई सेवा ददन धेरैवटा समुदायमा आधाररत सेवाहरूको 
सञ्चािन साथ ै अस्थायी आवास क्षते्रहरु, अनागधकृत रुपमा ओगदटएको  क्षते्र तथा सावनिछनक 
आवास क्षेत्रको जक्ियरेन्स कायनक्रमको व्यवस्थािे  गदान NLCDP सेवा क्रमश  समाप्त हँुदै िानेछ 
भन्ने अनुमान गररएको छ । टोिीहरूको सुगचको िागग, कृपया समाि कल्याण ववभागको 
वेवसाइट www.swd.gov.hk मा हेनुनहोस।् 
 
र्सयाहार तर्ा सहायता नेटवाफकिं ग टोली (CSNT) 
 

• स्याहार तथा सहायता नेटवाककिं ग टोिीिे मुख्यतः पजश्चम काउिुनको  पूवथ – अपराधीहरु, पूवथ 
मानलसक रोगीहरु र सिकपेदटमा सुत्नेहरुिाई पहँुच, सहायता, केसवकन  तथा सामूदहक कायन 
सेवाहरुका माध्यमबाट समुदायमा पुन: घुिलमि हुन सहायता प्रदान गने िक्ष्य लिएको छ। 
टोिीहरूको सुगचको िागग, कृपया समाि कल्याण ववभागको वेवसाइट www.swd.gov.hk मा 
हेनुनहोस।् 

 
युवा िंि 
युवा तथा सुधार शािा 
सामाजिक कल्याण ववभाग 
िुिाई 2019 
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