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ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ�, ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵ�,   
ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਿਵਕਾਸ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰ ੇਸਾਰ 

 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ 
 
• ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਅਨ� ਕ� ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਅਤ ੇਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ 

ਅਤੇ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾ�ਦੇ ਹ�। 
 
• ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਗ��ਟ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਲਈ ਕਈ ਂ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮਕਾਰੀ, 

ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਅਤ ੇਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ� ਨੰੂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜ ੋ
ਪ�ੋੜ ਬਨਣ, ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ। 

 
ਓ.  ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ� 
 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 
 

ਇੰ ਟ ੈਗ � ੇ ਿ ਟਡ  ਿ ਚਲਡਰਨ  ਐ ਂਡ ਯ ੂਥ  ਸਰਿਵਸਜ਼  ਸ �ਟਰਜ਼  (In tegra ted Ch i l dren and You th  
Serv i ces Cent res)  

 ਇੰਟੈਗ�ੇਿਟਡ ਿਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਯਥੂ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਸ�ਟਰਜ਼ (ਆਈ ਸੀ ਵਾਈ ਐਸ ਸੀਜ਼) (ICYSCs) ਗੁਆਂਓ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ 
ਅਤ ੇ6 ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਯੁਵਕ� ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸਵੇਾਵ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰ ਰਪੂ 
ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ICYSCs ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ� (ਭਾਵ ਕ�ਦਰ, ਸਕਲੂ, ਜ� ਭਾਈਚਾਰਾ) ਿਵੱਚ 
ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਵਰਕ, ਸਮੂਹ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਮ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਲਚਕੀਲਾ ਅਨੁਪ�ਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹ�, ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨ� ਲਜੀ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਨਾ (ਿਜੱਥ ੇਵੀ ਢੁੱ ਕਵ� ਹੋਏ), ਿਵਿਭੰਨ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 
ਸਹਾਇਕ ਪ�ੋਗ�ਾਮ, ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਅਤ ੇਸਮਾਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਅਤ ੇਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪ�ੋਗ�ਾਮ 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ। ICYSCs ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥ ੇਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ 
ਦੇਖੋ www.swd.gov.hk। 

 
ਸ ੈਕੰ ਡਰ ੀ ਸਕ ੂਲ �  ਿਵੱਚ ਸਕ ੂਲ  ਸ ੋਸ਼ਲ  ਵਰਕ  ਸਰਿਵਸ  (School  Soc i a l  Work  Serv i ce i n  
Secondary School s) 

 ਸਕੂਲ ਸਸ਼ੋਲ ਵਰਕ ਸਰਿਵਸ ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ‘‘ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦੋ ਸਕੂਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ’’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ  ਹਰੇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੇਅ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਦੋ ਪੂਰਨ-ਕਾਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 
ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਜ ੋਅਕਾਦਿਮਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ 
ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਬੰਧਤ 
ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ।ੋ 

（Punjabi Version） 
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ਆ ਫ਼ਟਰ  ਸਕ ੂਲ  ਕ ੇਅਰ  ਪ � ੋਗਰਾਮ  (A f ter  School  Care Programme) 

 ਆਫ਼ਟਰ ਸਕੂਲ ਕੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਏ ਐਸ ਸੀ ਪੀ) (ASCP) ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, (ਿਜਨ� � 
ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਖਾਸ ਅਕਾਦਿਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� SEN ਜ� ਸ਼ੱਕੀ ਐਸ ਈ ਐਨ (SEN) ਵਾਲੇ 
ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਿਚਿਕਤਸਕ ਆਂਕਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ), ਜੋ ਿਕ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ, ਅਤ ੇ
ਿਜਨ� � ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜ� ਹੋਰ ਕਾਰਨ� ਕਰਕ ੇ
ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਢੁੱ ਕਵ� ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਵੇਾਵ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਵਰਕ 
ਸਬੰਧੀ ਮਾਗਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ, ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਸਚੂੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਇੱਥ ੇਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਨੰੂ ਦਖੇ ੋ
www.swd.gov.hk। 

 
 ASCP ਕ�ਦਰ� ਨੰੂ ਸਵ-ੈਿਵੱਤ ਪ�ਬੰਧ ਅਤ ੇਫੀਸ-ਵਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ-ਛੋਟ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ 

ਦੇ ਅਧੀਨ, (ਐਸ ਡਬਿਲਯ ੂਡੀ) (SWD) ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟ, ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕਟਤੌੀ ਜ� ਇੱਕ-ਿਤਹਾਈ ਫੀਸ ਕਮੀ 
ਲਈ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਿਨਮਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਏ ਐਸ ਸੀ ਪੀ (ASCP) ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ 
ਸਕਣ।  ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕ�ਦਰ� ਤੱਕ ਿਸੱਧੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

 
 ਿਜ਼ਆਦਾ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ/ਅਿਨਯਮਤ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ� ਉਹ ਜ ੋਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ 

ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦ ੇਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ ਡਬਿਲਯੂ ਡੀ (SWD) ਨ�  ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਿਦਨ�, ਸ਼ਨੀਵਾਰ�, ਐਤਵਾਰ� 
ਅਤ ੇਸਕੂਲੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕ ੇਕੁਝ ਏ ਐਸ ਸੀ ਪੀ (ASCP) ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਏ 
ਐਸ ਸੀ ਪੀ (ASCP) ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ-ਛੋਟ ਵਾਲੇ/ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ੇਪ�ਦਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 
ਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 

 
ਿ ਡਸਿਟ �ਕਟ  ਯ ੂਥ  ਆ ਉਟਰੀਿ ਚੰ ਗ  ਸ ੋਸ਼ਲ  ਵਰਕ  ਸਰਿਵਸ  (Di s t r i c t  Youth Out reach i ng Soc i a l  
Work  Serv i ce) 

 ਇਲਾਕਾ-ਅਧਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਯਥੂ ਆਉਟਰੀਿਚੰਗ ਸਸ਼ੋਲ ਵਰਕ ਟੀਮ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਉਨ� � 
ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਨ� � ਦੀ 
ਉਮਰ 6 ਤ� 24 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹ ੈਅਤ ੇਜ ੋਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਪ�ੰ ਪਰਾਗਤ ਸਮਾਜਕ ਜ� ਨੌਜੁਆਨ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਹ� ਲ�ਦ ੇ
ਅਤ ੇਅਣਇੱਿਛਤ ਪ�ਭਾਵ� ਪ�ਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।  ਇਹ ਸੇਵਾ �ਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਿਕਸ਼ੋਰ� ਦੀਆਂ ਗ�ਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਲਈ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।  ਟੀਮ�  ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਇੱਥ ੇਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਨੰੂ ਦਖੇ ੋwww.swd.gov.hk। 

 
ਓਵਰਨਾਇ ਟ  ਆ ਉਟਰੀਿ ਚੰ ਗ  ਸਰਿਵਸ  ਫ਼ਾਰ  ਯੰ ਗ  ਨਾਇ ਟ  ਿ ਡ �ਫਟਰਜ਼  (Overn i ght  Out reach i ng 
Serv i ce fo r  Young N i ght  Dr i f te rs) 

 ਓਵਰਨਾਇਟ ਆਉਟਰੀਿਚੰਗ ਸਰਿਵਸ ਫ਼ਾਰ ਯੰਗ ਨਾਇਟ ਿਡ�ਫਟਰਜ਼ �ਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਇਟ ਿਡ�ਫ਼ਟਰ�, ਜ ੋ
ਿਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨ� ਿਤਕ ਖਤਰ ੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ �ਚ-ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਯੰਗ ਨਾਇਟ ਿਡ�ਫਟਰਜ਼ ਨੰੂ 
ਇਲਾਕਾ-ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ�  ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ 
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ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਨੰੂ ਦੇਖੋ www.swd.gov.hk।  

 
ਸਾਈਬਰ  ਯ ੂਥ  ਸਪ ੋਰਟ  ਟੀਮਜ਼  (Cyber  You th Suppor t  Teams) 

 ਸਾਈਬਰ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇਆਫ਼ਲਾਇਨ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਅਤ ੇਸਮੂਹ/ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਸੇਵਾਵ� ਸਮਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ’ਤ ੇ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਉਹ ਹੋਰ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਹੱਤ ਧਾਰਕ� ਅਤ ੇਸੰਗਠਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤ� ਜ ੋਜ਼ੋਖਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਛੁਪੇ ਹਏੋ 
ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਟੀਮ�  
ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥ ੇਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਨੰੂ ਦਖੇ ੋwww.swd.gov.hk।  

 
 

ਹਾਟਲਾਇ ਨ  ਸਰਿਵਸ  ਫ਼ਾਰ  ਯ ੂਥ-ਐਟ-ਿ ਰਸਕ  (Hot l i ne Serv i ce f or  Youth- a t-R i sk) 

 ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਫੈਡਰਸ਼ੇਨ ਆਫ਼ ਯੂਥ ਗਰੁੱ ਪਸ (2777 8899) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜ�ਦੀ ਹਾਟਲਾਇਨ ਸੇਵਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੰਪਰਕ ਦ ੇ
ਰਾਹ� ਜ਼ੋਖਮ ਤੇ ਮੌਜਦੂ ਯੁਵਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।  ਕਾਲੱ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ, ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ 
ਆਹਮ-ੋਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਅਤੇ ਹਰੋ ਢੁੱ ਕਵ� ਸੇਵਾ ਯੂਿਨਟ� ਲਈ ਹਵਾਲਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 
ਿ ਡਸਿਟ �ਕਟ  ਸਪ ੋਰਟ  ਸਕੀਮ  ਫ਼ਾਰ  ਿ ਚਲਡਰਨ  ਐ ਂਡ ਯ ੂਥ  ਿ ਡਵ ੈਲਪਮ �ਟ  (Di s t r i c t  Suppor t  
Scheme fo r  Chi l d ren and You th Devel opment) 

 ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤ ੇ24 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਉਮਰ ਤ� ਘੱਟ ਦੇ ਉਹ ਯੁਵਕ ਹਨ ਜ ੋਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ 
ਅਤ ੇਮਾੜ ੇਹਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਹਨ।  ਸੰਸਾਧਨ� ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇਯਵੁਕ� ਦੀਆਂ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰਰੂਤ� ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਜ� ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਾਹਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ� ਨੰੂ ਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ 
 

ਕਿਮਊ ਿਨਟੀ ਸਪ ੋਰਟ  ਸਰਿਵਸ  ਸਕੀਮ  (Communi ty Suppor t  Ser v i ce Scheme) 

 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਸ ਸਕੀਮ (ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਐਸ) (CSSS) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇਯੁਵਕ� ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦੀ ਿਡਸਕ�ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ, ਜ ੋਿਗ�ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੁਵਕ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਤ� ਜ ੋਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਿਵੱਚ ਉਨ� � 
ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਭਟਕਵ� ਅਤ ੇਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੁਆਰਾ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਕਾ�ਸਿਲੰਗ, ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਮੂਹ, ਹੁਨਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ/ਿਸੱਿਖਆਤਮਕ ਸਮੂਹ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵ�, ਅਪਰਾਧ ਰਕੋਣ 
ਦੇ ਪ�ੋਗ�ਾਮ, ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਿਕ�ਆ ਲਈ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਐਸ (CSSS) ਟੀਮ� ਨੰੂ ਹਰਕੇ 
ਇੰਟੈਗ�ੇਿਟਡ ਿਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਯਥੂ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਸ�ਟਰਜ਼ (Integrated Children and Youth Services Centres) ਨਾਲ 
ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਟੀਮ�  ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਇੱਥ ੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
www.swd.gov.hk ਨੰੂ ਦੇਖੋ । 
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ਅ. ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਅਤ ੇਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵ� 
 

ਕਾ�ਸਿ ਲੰ ਗ  ਸ �ਟਰ  ਫਾਰ  ਸਾਈਕ ੋਟ � ੋ ਿ ਪਕ  ਸਬਸਟ�ਸ  ਅਬਯ ੂਜ਼ਰਜ਼  (Counsel l i ng Cent r e fo r  
Psychot rop i c  Subs tance Abusers) 

 ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਸਾਈਕੋਟ�ੋਿਪਕ ਸਬਸਟ�ਸ ਅਬਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਸਾਈਕੋਟ�ਿੋਪਕ ਵਸਤ� ਦ ੇ
ਆਦਤਨ/ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਦੇ/ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤ�ਕਾਰ� ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਨੰੂ ਸਾਇਕੋਟ�ੋਿਪਕ ਵਸਤ� ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ 
ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।  ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (i) ਸਾਈਕੋਟ�ੋਿਪਕ ਵਸਤ� ਦ ੇਦੁਰਵਰਤ�ਕਾਰ� ਅਤ ੇ
ਉਨ� � ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਕੇਸ ਅਤ ੇਸਮੂਹ ਵਾਲੀ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ; (ii) ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ; (iii) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ�, ਪੋਸਟ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵ�, ਅਤ ੇ ਿਕੱਤਾਮਈ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸੰਗਠਨ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 
ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਤ ੇਿਨਯਮਤ ਰੋਕਥਾਮਕਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗ�ਾਮ; (iv) ਭਾਈਵਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਲਈ ਪਸ਼ੇੇਵਰ ਿਸਖਲਾਈ; ਅਤੇ (v) 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਅਤ ੇਉਨ� � ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੜੁ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।  ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 
ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.swd.gov.hk।ਨੰੂ ਦੇਖੋ।  

 

ਰ ੈਜ਼ ੀਡ � ਿ ਸ਼ਅਲ  ਡਰੱ ਗ  ਟ �ੀਟਮ �ਟ  ਅਤ ੇ ਰੀਹ ੈਬ ਿਲਟ ੇਸ਼ਨ  ਸ �ਟਰਜ਼  ਐ ਂਡ  ਹਾਫ਼ਵ ੇਅ  ਹਾਊਸਜ਼  
(Res i dent i a l  Drug T reatment  and Rehabi l i ta t i on Cent res  and Hal fway Houses) 

 ਰੈਜ਼ੀਡ�ਿਸ਼ਅਲ ਡਰੱਗ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਅਤ ੇਰੀਹੈਬਿਲਟੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰਜ਼ ਐਡਂ ਹਾਫ਼ਵੇਅ ਹਾਊਸਜ਼, ਡਰੱਗ ਦੇ ਉਨ� � ਦੁਰਵਰਤ�ਕਾਰ� ਨੰੂ 
ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਛਕ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਡਰੱਗ ਟ�ੀਟਮ�ਟ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਡਰੱਗ ਦ ੇ
ਦੁਰਵਰਤ�ਕਾਰ� ਨੰੂ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤ ੇ
ਜ�ਦੇ ਕ�ਦਰ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥ ੇਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.swd.gov.hk ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 

 
ਸ �ਟਰ  ਫਾਰ  ਡਰੱ ਗ  ਕਾ�ਸਿ ਲੰ ਗ  (Cent re for  Drug Counsel l i ng) 

 ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਡਰੱਗ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੱਗ ਦੇ ਦਰੁਵਰਤ�ਕਾਰ� ਦੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ, 
ਡਰੱਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਛੱਡ ਚੱੁਕ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪ�ਹੇਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤ ੇਡਰੱਗ ਦ ੇ
ਦੁਰਵਰਤ�ਕਾਰ� ਅਤ ੇਡਰੱਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਛੱਡ ਚੱੁਕ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤ� ਤ� 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਸਵੇਾਵ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (i) 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ੇ ਸਮੂਿਹਕ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ; (ii) ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ; (iii) ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ�; (iv) 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਰੋਕਥਾਮਕਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ�; ਅਤ ੇ (v) ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇ ਡਰੱਗ ਦ ੇ
ਦੁਰਵਰਤ�ਕਾਰ� ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਮੁੜਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵ� ਉਨ� � ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।  ਕ�ਦਰ� 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥ ੇਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.swd.gov.hk ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 
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ਸੀ.   ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਡਵਲੈਪਮ�ਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ (Community Development Services)  
 

ਕਿਮਊ ਿਨਟੀ ਸ �ਟਰ  (Communi ty Cent re) 

 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਉਮਰ ਸਮਹੂ� ਲਈ ਕ�ਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜ ੋਸਮਾਿਜਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਅਤ ੇ

ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਾਵ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥ ੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.swd.gov.hk ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 

 

ਨ� ਬਰਹ ੁੱ ਡ  ਲੈ ਵਲ  ਕਿਮਊ ਿਨਟੀ ਿ ਡਵ ੈਲਪਮ �ਟ  ਪ � ੋਜ ੈਕਟ  (ਐਨ  ਐਲ  ਸੀ  ਡੀ ਪ ੀ) (Neighbourhood 
Level  Communi ty Devel opment Pro j ec t , NLCDP) 

 ਨ� ਬਰਹੁੱ ਡ ਲੈਵਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪ�ੋਜਕੈਟ (ਐਨ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਪੀ) ਵੰਿਚਤ ਅਤ ੇਕੇਵਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕਿਲਆਣ ਸੇਵਾਵ� ਅਤ ੇਸੁਿਵਧਾਵ� ਦਾ ਪ�ਵਾਧਾਨ ਥੜੋ�ਾ ਜ� ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੈ।  ਐਨ 

ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਪੀ (NLCDP) ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਦ ੇ
ਪ�ਾਵਧਾਨ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹਣੋ ਅਤ ੇਆਰਜ਼ੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਖੇਤਰ�, ਸਕੁਐਟਰ ਖੇਤਰ� ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਹਾਊਿਸੰਗ ਐਸਟਟੇ 
ਆਿਦ ਦੇ ਕਲੀਅਰ�ਸ ਪ�ੋਗ�ਾਮ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ�  ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ 
ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵਬੈਸਾਇਟ www.swd.gov.hk ਨੰੂ ਦੇਖ ੋ। 

 
ਕ ੇਅਰ  ਐ ਂਡ ਸਪ ੋਰਟ  ਨ� ਟਵਰਕ  ਟੀਮ  (ਸੀ ਐਸ  ਐਨ  ਟੀ) (Care and Suppor t  Ne twork i ng 
Team, CSNT) 

 ਕੇਅਰ ਐਡਂ ਸਪੋਰਟ ਨ� ਟਵਰਕ ਟੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੈਸਟ ਕੋਲੂਨ ਿਵੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਲੰਘਣਾਕਰਤਾਵ�, ਸਾਬਕਾ ਿਦਮਾਗੀ 
ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਗਲੀ ਿਵੱਚ ਸੌਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹ ੈਤ� ਜ ੋਆਊਟਰੀਚ, ਸਹਾਇਤਾ, ਕਸੇਵਰਕ 

ਅਤ ੇਗਰੁੱ ਪ ਵਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਦ ੇਪ�ਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜੁੜਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਟੀਮ�  ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥ ੇਸਸ਼ੋਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.swd.gov.hk ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 
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