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 تعارف
 ہیںگئےکیےئمقامیںتجاهقالع(SCSCs)زسنڻرٹرسپونڻنگپیر-کوڈئزسپیشالنچپا
 وک وںچبےک ان ااور/ی ن)دیوال ل(اص ندیوال تهافی القطق/الطرظتنده/مشدهحیلع اکهت
 یکمراہفاتدمخیتاونعمگنڻنریو-پکیوالےروانکوزرکموجهترپوںچبرپگهجکای
 وزرکم وجهترپ وںچب که ےہیرتکتاونعمیکندیوالSCSCs زیسسای یسسای ں۔یائج

 ےچن-بدیوال وں،ہ رآب دهعہ ےس وںداری ذمه یكندیوال یناپ تحتےک وںولاص ےوال ےنھرک
 یلدیبتںیم دانانخ اور یگتافی القی/طدگحیلعیکندیوال اور ںیائنبطوبضموکطرب ےک
 اموونشن اور ریوتڑھب دانهنمتحصیک ان اکهتےائجیکمراہف ددموک وںچبراثتمےس

 ۔سکےجائیالیہتربمیںعملکے

مقاصد
بچے(بچوں) وه که دینا سہولت کو والدین یافته طالق/طالق شده/منتظر علیحده 

باہم لیے کے ان اور کریں العمل نافذ کو اس اور کریں طے معامله کا نگہداشت کی 
داریوں ذمه كی والدینوالی کرنے مرکوز توجه پر بچوں اور کریں سامان کا ربط 

کو موثر طور پر سرانجام دیں؛ 
اور علیحدگی/طالق کی والدین اندر کے ان لیے کے نشوونما مندانه صحت کی بچوں 

بڑھانا؛ کو اہلیت کی کرنے پیدا مطابقت سے ان اور کرنے مقابله کا تبدیلیوں خاندانی 
 کا روابط پاک سے تصادم محفوظ، کو افراد نمایاں دیگر اور/یا والدین اور بچوں 

 موقع فراہم کرنا؛ اور

والدین كی ذمه داریوں کو فروغ دینا۔

خدمات کا دائره 
کی (بچے(بچوں) خدمات کی تعلق و ربط کے والدین اور مشاورت کو-پیرنڻنگ 

 بچوں لیے کے والدین کرنا)، العمل نافذ اسے اور کرنا طے معامله کا نگہداشت 
كی تربیت کے گروپس/پروگرامز/ورکشاپس کی تشکیل سازی؛

جو بدل ادل ربط/زیرنگرانی زیرنگرانی بشمول کرنا فراہم خدمات کی روابط کو بچوں 
 درمیان کے افراد نمایاں دیگر اور/یا والدین رہائشی غیر کے ان اور کے بچوں که 

ہوتا ہے؛
 مشاورت/گروہی بھرپور والے کروانے مرکوز توجه پر بچوں کو بچوں 

 سرگرمیاں/پروگرامز فراہم کرنا، اور

 ا۔ندی روغفوک داری ذمه یكندیوال ےعذری ےک وںیرمرگس رییشہی/تمیلعت

اہداف
میں معاملے کے بچوں کے ان اور/یا والدین یافته طالق/طالق شده/منتظر علیحده 
میں کرنے پیدا کار تعلق سے دوسرے ایک کو والدین جہاں کرنا فراہم مدد انہیں 

 معامالت کے تعلق و ربط اور نگہداشت بسر، گزر کی بچوں اور/یا ہو دشواری 
 بشمول مختلف نسلوں، ثقافتوں، مذاہب اور زبان کے باعث دشواریاں پیش آئیں؛ اور

و۔ہیپسچدل ںیمےنانجوک وںداری ذمه یكندیوال وکنجاندی یاہآگ وک اسنال امةع

کھلنے کے اوقات 
 نشستیں بروز ہفته اور اتوار 4 جمعه کی رات اور 1 نشستیں، بشمول12 فی ہفته 

عوامی تعطیالت پر بند
 کے کھلنے کے اوقات كے دوران SCSCs براه مہربانی متعلقه ایس سی ایس سیز 

 رجوع کریں

 عائد فیس
 کوئی فیس نہیں

 درخواست
 لوشسوک ان ایںیہےتکسرک طهراب ودخ ذاتبےسرڻریآپ روسسنیارفصےک روسس
 کےلسکو،تنظیمیںمتیحکوغیریاعملےکےڻمنٹریپاڈمتیحکوهمتعلق،زکررو
 دهحیلع که وجںیہےتکس واجھب الءوک ایثالث که اسیج راد،اف ور شهیپےسای ای ے،لمع
 ں۔یہےرتکمراہفاتدمخوکوںچبےکان اور ندیوال تهافیالقطق/الطرظتنده/مش

 قهلعتمیانربمہ راهب ے،یلےک اراتسفتاس ےسےوالحےکےنجیھبسیک اور تواسدرخ
 ں۔ریکطهراب تراس راهبےس رزڻریآپ روسسےکSCSCs زیسسای یسسای

 خدمات کی تقسیم
 کانگ) (ہانگ رسنڻ رٹرنڻنگ سپویسپیشالئزڈ کو-پ ڈ فرسٹک

 گ کانگ کیتھولک میرج ایڈوائزی کونسلانسروس آپریڻر: دی ہ

ائیل اینڈ ویسڻرن، ساؤدرن، جزائر، ایسڻرن اور وان چکلسڻرز (اضالع) خدمات: سنڻر
6719 2429 فیکس نمبر: 1788 2170 ڻیلیفون نمبر: 

 kidfirsthk@cmac.org.hk ای میل: 

 یسٹ)ولون اسنڻر (ک پورٹرنڻننگ سیسپیشالئزڈ کو-پ ڈ فرسٹک

 گ کانگ کیتھولک میرج ایڈوائزی کونسلانسروس آپریڻر: دی ہ

گن اور سائی کنِات: کوون ڻونگ، وونگ تائی سکلسڻرز (اضالع) خدم
3931 2421 فیکس نمبر: 4700 2170 ڻیلیفون نمبر: 

 kidfirstke@cmac.org.hk ای میل: 

 رڻسپورٹ سن ڻنگ-پیرنزڈ کوشالئیکونیکٹ سپ ٹ چائلڈنپیر
 ائڻیفیملی ویلفیئر سوس انگانگ کس آپریڻر: ہسرو

 گ، شام شوئی پو، تسوئن وان اورات: کولون سڻی، یاؤ تسم مونالع) خدمکلسڻرز (اض
گی ڻسنکوائ

5833 2743 فیکس نمبر: 8883 8100 ڻیلیفون نمبر: 

 pccc@hkfws.org.hk ای میل: 

 رانچد ویلفیئر بئلڈ چای اینفیمل
 April 2020 نٹپارڻمیئر ڈییلفسوشل و

 رڻسپورٹ سن ڻنگ-پیرنزڈ کوشالئیئلڈ لنک سپٹ چایرنپ
 انگانگ کسروس آپریڻر: دی بوائز اینڈ گرلز کلبز ایسوسی ایشن آف ہ

ارتھ ڈسڻرکٹی پو اور نائاڻن، تالع) خدمات: شکلسڻرز (اض
8043 3150 فیکس نمبر: 6559 2180 ڻیلیفون نمبر: 

 info.pclink@bgca.org.hk ای میل: 

 رڻسپورٹ سن ڻنگ-پیرنزڈ کوشالئیکل آف لو سپسر
 س آپریڻر: سینٹ جیمز سیڻلمنٹسرو

کلسڻرز (اضالع) خدمات: یوئن النگ اور ڻوئن من
3699 3104 فیکس نمبر: 3909 3921 ڻیلیفون نمبر: 

 circleoflove@sjs.org.hk ای میل: 


