ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼
 ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (SWD) ਪੰ ਜ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੰ
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਸਕੀਮ (CSSS) ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਵਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਸਕੀਮ
(PSDS) ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਾਿਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਿਾਨਾਂ, ਵਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੰ ਨੀ ਵਿਿਹਾਰਾਂ ਨੰ
ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੇਵਾ ਸਮਗਰੀ






ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਿਰਾ
ਵਚਵਕਤਸਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ / ਹੁਨਰ ਵਸਖਲਾਈ / ਵਿਵਦਅਕ ਸਮਹ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਿਨ ਵਸਖਲਾਈ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਿਾਮ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ
 PSDS ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ।
 ਵਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਲਈ ਪੁਵਲਸ / ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ
ਸੰ ਸਿਾਿਾਂ / ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ (ਿਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ) / ਸਕਲਾਂ, ਆਵਦ ਦੁਆਰਾ ਹਿਾਲੇ ਜਾਂ
ਮਾਵਪਆਂ / ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੈ-ਪਹੁੰ ਚ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਿਕਮਊਕਿਟੀ ਸਪ੍ੋਰਟ ਸਰਕਵਸ ਸਿੀਮ

ਸੇਵਾ ਸੀਮਾ
ਹਾਂਗ ਿਾਂਗ
ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ
ਿੈਸਟਰਨ ਵਡਸਵਟਰਕ
ਸਾਉਿਰਨ
ਵਡਸਵਟਰਕ ਆਈਲੈਂ ਡ
(ਤੁੰ ਗ ਚੁੰ ਗ ਨੰ ਛਿੱ ਡ
ਕੇ)
ਇਸਟਰਨ ਵਡਸਵਟਰਕ
ਿਾਨ ਚਾਈ
ਵੈਸਟ ਿੌ ਲੂਿ
ਯਾਓ ਵਿਮ ਮੋਂਗ
ਕੌ ਲਨ ਵਸਟੀ
ਿਾਮ ਸ਼ਈ ਪੋ

CSSS ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਿਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਤੇ
ਮੈਥੋਕਿਸਟ ਸੈਂਟਰ
ਪ੍ਰੋਜਿ
ੈ ਟ ਫੀਕਿਿਸ ਿਕਮਊਕਿਟੀ ਸਪ੍ੋਰਟ
ਸਰਕਵਸ ਸਿੀਮ

ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਸਾਧਿ
ਟੈਲੀ：2528 2779
ਫੈਿਸ：2520 5401
ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ：
csss@methodist-centre.com

ਪਤਾ:
 1/F, Aldrich Bay Integrated
Services Building, 15 Aldrich Bay
Road, Shau Kei Wan, Hong Kong
ਂ ਗਰਲਜ਼ ਿਲੱਬ
ਕਦ ਬੌਇਜ਼ ਐਿ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਆਫ਼ ਹਾਂਗਿਾਂਗ
ਯੂਥ ਐਿਸ਼ਿ ਿੈਟਵਰਿ

ਟੈਲੀ：2304 2401
ਫੈਿਸ：2304 3702
ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ：
yanetwork@bgca.org.hk

(ਿਕਮਊਕਿਟੀ ਸਪ੍ੋਰਟ ਸਰਕਵਸ ਸਿੀਮ)
ਪਤਾ:


ਈਸਟ ਿੌ ਲੂਿ
ਕਨ ਿੋਂਗ
ਸਾਉ ਮਾਉ ਵਪੰ ਗ
ਿੋਂਗ ਤਾਈ ਵਸਨ
ਸਾਈ ਕੁੰ ਗ
(ਚੁੰ ਗ ਕਿਾਨ ਔ
ਸਮੇਤ)
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Room 101-120, G/F., Lai Ho
House, Lai Kok Estate,
Cheung Sha Wan, Kowloon
 2/F, 54 Bedford Road, Tai Kok
Tsui, Kowloon (sub-base)
ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਪ੍ਲੇ ਗਾਰ ਉਂਿ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ
ਕਿਉ ਹੋਰਾਈਜ਼ਿਸ ਿਕਮਊਕਿਟੀ ਸਪ੍ੋਰਟ
ਸਰਕਵਸ ਸਿੀਮ
ਪਤਾ :
 G/F, Choi Yan House, Choi
Tak Estate, Ngau Tau Kok,
Kowloon
 Room 101-102 & 107-108,
G/F, Pak Yuen House, Chuk Yuen
(North) Estate, Wong Tai Sin,
Kowloon (sub-base)

ਟੈਲੀ：2351 2777
ਫੈਿਸ：2351 2330
ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ：
csss@hkpa.hk

ਸੇਵਾ ਸੀਮਾ
ਕਿਉ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼
ਸਾਉਥ/ਿੋਰਥ
ਛੀਨ ਿਾਨ
ਕਿਾਈ ਵਿੰ ਗ
ਿੀਨ ਮੁਨ
ਲੈਂ ਟਾਉ ਨੋਰਿ (ਤੁੰ ਗ
ਚੁੰ ਗ ਏਅਰਪੋਰਟ
ਸਮੇਤ
ਕਿਉ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼
ਸਾਉਥ/ਿੋਰਥ
ਿਾ ਵਟਨ
ਤਾਈ ਪੋ
ਨੋਰਿ ਯਏਨ ਲੌਂ ਗ
(ਵਤਨ ਸ਼ਈ ਿਾਈ
ਸਮੇਤ)

CSSS ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਿਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਤੇ
ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਫੈਿਰੇਸ਼ਿ ਆਫ਼ ਯੂਥ ਗਰੱ ਪ੍ਜ਼
ਯੂਥ ਿਰਾਇਮ ਕਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਿ ਸੈਂਟਰ
ਯੂਥ ਸਪ੍ੋਰਟ ਸਿੀਮ
ਪਤਾ :
 2/F, Butterfly Bay
Community Centre, Butterfly
Estate, Tuen Mun, New Territories
ਈਵੈਂਜਕੈ ਲਿਲ ਲੂਥਰਿ ਚਰਚ ਸੋਸ਼ਲ
ਸਰਕਵਸ
ਹਾਂਗਿਾਂਗ ਯੂਥ ਏਿਹੈਂਸਮੈਂਟ ਸਿੀਮ

ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਸਾਧਿ
ਟੈਲੀ：2396 4711
ਫੈਿਸ：2395 9543
ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ：
yss@hkfyg.org.hk
ਰੈਫਰਲ ਟੈਲੀ:
2487 6151
ਰੈਫਰਲ ਫੈਿਸ:
2423 8186
ਟੈਲੀ：2650 0022
ਫੈਿਸ：2650 0024
ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ：
yes@elchk.org.hk

ਪਤਾ :
 G/F, Lai Wo House, Tai Wo
Estate, Tai Po, New Territories
 Unit R13-R16, Podium
Level,
Wo Che Plaza, Wo Che
Estate, Sha Tin, New
Territories
(sub-base)

CSSS ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪੰ ਜ CSSS ਟੀਮਾਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਯੁਿਕ ਏਕੀਵਕਰਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਂਦਰਾਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਿੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ) ਦੁਪਵਹਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜੇ - ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ
(ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ - 10 ਿਜੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਚਾਲਨ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ
ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਵਟਆਂ ਬਾਰੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਚਨਾ ਿੇਖੋ।

