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Giới thiệu
Năm Trung tâm Hỗ trợ Đồng nuôi dạy con cái Chuyên biệt (SCSCs)
được thành lập trên toàn lãnh thổ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
đồng nuôi dạy tập trung vào con cái một cửa cho cha mẹ ly thân/đang
ly hôn/đã ly hôn (cha mẹ) và/hoặc con cái của họ. SCSCs hỗ trợ cha
mẹ thực hiện trách nhiệm làm cha làm mẹ theo các nguyên tắc tập
trung vào con cái, tăng cường kết nối giữa cha mẹ-con cái để hỗ trợ
trẻ bị ảnh hưởng bởi bố mẹ ly thân/ly hôn và thay đổi gia đình để
thúc đẩy quá trình tăng trưởng và phát triển lành mạnh của trẻ.

Mục tiêu
Tạo điều kiện cho cha mẹ ly thân/đang ly hôn/đã ly hôn xây dựng
và thực hiện sắp xếp chăm sóc và liên lạc với trẻ và thực hiện các
trách nhiệm của cha mẹ tập trung vào con cái hiệu quả hơn;
Tăng cường cho trẻ khả năng đối phó và thích nghi với việc cha
mẹ ly thân/ly hôn và thay đổi gia đình để trẻ phát triển lành mạnh;
Tạo sự liên hệ an toàn, hòa bình cho con cái và cha mẹ và/hoặc
những người quan trọng khác; và
Nâng cao trách nhiệm của cha mẹ.

Phạm vi dịch vụ
Cung cấp dịch vụ tư vấn đồng nuôi dạy con và phối hợp nuôi
dạy con (xây dựng và thực hiện sắp xếp chăm sóc và liên lạc
với trẻ), các nhóm/chương trình/hội thảo nuôi dạy con dành
cho phụ huynh;
Cung cấp dịch vụ liên lạc cho trẻ em bao gồm liên lạc có giám
sát/trao đổi có giám sát giữa trẻ em và cha mẹ không ở cùng
và/hoặc những người quan trọng khác;
Cung cấp cho trẻ em tư vấn/nhóm/chương trình chuyên sâu tập
trung vào trẻ; và
Nâng cao trách nhiệm của cha mẹ thông qua các hoạt động giáo
dục/cộng đồng.

Đối tượng hướng đến
Cha mẹ ly thân/đang ly hôn/đã ly hôn và/hoặc con cái của họ
khi cha mẹ gặp khó khăn khi hợp tác với nhau và/hoặc khi thỏa
thuận liên quan đến cuộc sống của con, việc chăm sóc và sắp
xếp liên lạc với con thuộc các dân tộc, văn hóa, vùng miền và
ngôn ngữ khác nhau; và
Công chúng quan tâm muốn biết về trách nhiệm của cha mẹ.

Giờ mở cửa
12 buổi mỗi tuần, bao gồm 1 buổi tối thứ Sáu và 4 buổi vào thứ
Bảy và Chủ nhật
Đóng cửa vào các ngày lễ
Vui lòng xem giờ mở cửa của từng
SCSCs tương ứng

Phí
Miễn phí

Đăng ký
Người sử dụng dịch vụ có thể tự tìm đến Đơn vị điều hành dịch vụ
hoặc có thể được giới thiệu bởi nhân viên xã hội, nhân viên của các
cơ quan chính phủ tương ứng hoặc tổ chức phi chính phủ, nhân viên
trường học hoặc chuyên gia cung cấp dịch vụ cho cha mẹ ly thân/hôn
và con cái của họ, chẳng hạn như người hòa giải hoặc luật sư.
Mọi thắc mắc về đăng ký và giới thiệu, vui lòng liên hệ trực tiếp
với các đơn vị điều hành dịch vụ của SCSCs tương ứng.

Phân bổ dịch vụ
Trung tâm Hỗ trợ Đồng nuôi dạy con Chuyên biệt đầu tiên của
KID (Hồng Kông)
Đơn vị điều hành dịch vụ: Hội đồng tư vấn hôn nhân Công giáo
Hồng Kông
Cụm (Quận) Phục vụ: Trung tâm & phía Tây, phía Nam, Các đảo,
Phía Đông và Wan Chai
Sđt: 2170 1788
Số Fax: 2429 6719
Email: kidfirsthk@cmac.org.hk
Trung tâm Hỗ trợ Đồng nuôi dạy con Chuyên biệt đầu tiên của
KID (Đông Kowloon)
Đơn vị điều hành dịch vụ: Hội đồng tư vấn hôn nhân Công giáo
Hồng Kông
Cụm (Quận) Phục vụ: Kwun Tong, Wong Tai Sin và Sai Kung
Sđt: 2170 4700
Số Fax: 2421 3931
Email: kidfirstke@cmac.org.hk
Trung tâm Hỗ Đồng nuôi dạy con Chuyên biệt Kết nối phụ huynh
Đơn vị điều hành dịch vụ: Hội Phúc lợi Gia đình Hồng Kông
Cụm (Quận) Phục vụ: Thành phố Kowloon, Yau Tsim Mong,
Sham Shui Po, Tsuen Wan và Kwai Tsing
Sđt: 8100 8883
Số Fax: 2743 5833
Email: pccc@hkfws.org.hk
Trung tâm Hỗ Đồng nuôi dạy con Chuyên biệt KẾT NỐI Cha
mẹ Con cái
Đơn vị điều hành dịch vụ: Hiệp hội các Câu lạc bộ cho Nam giới
và Nữ giới ở Hồng Kông
Cụm (Quận) Phục vụ: Shatin, Tai Po và Quận Bắc
Sđt: 2180 6559
Số Fax: 3150 8043
Email: info.pclink@bgca.org.hk
Trung tâm Hỗ trợ Đồng nuôi dạy con Chuyên biệt Vòng tròn
Tình Yêu
Đơn vị điều hành dịch vụ: Khu định cư St James
Cụm (Quận) Phục vụ: Yuen Long và Tuen Mun
Sđt: 3921 3909
Số Fax: 3104 3699
Email: circleoflove@sjs.org.hk
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