เป้าหมายและวัตถุประสงค์


กรมสวัสดิการสังคม (SWD) ได้ให้เงินสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนห้าแห่ง
ในการด าเนิ น โครงการบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน (CSSS) เพื่ อ จั ด บริ ก าร
ช่วยเหลือด้ านต่างๆ ให้กับ คนหนุ่มสาวที่ ถูก เฝ้า ระวังภายใต้โครงการดุ ล ย
พินิจของผู้บังคับการตารวจ (PSDS) เยาวชนที่ถูกจับกุม และเพื่อนของพวก
เขา โดยจะให้การช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัว กลับเข้าสู่ชุมชน
ได้อีกครั้ง รวมถึงละทิ้งความประพฤติที่ไม่เป็นที่ยอมรับและผิดกฎหมาย และ
ลดโอกาสที่พวกเขาจะฝ่าฝืนกฎหมาย

เนือ
้ หาของบริการ





ให้คาปรึกษารายบุคคลและครอบครัว
กลุ่มบาบัด/ ฝึกฝนทักษะ/ ให้ความรู้
การฝึกฝนการใช้ชีวิตแบบคิดบวก
บริการชุมชนด้านต่างๆ



โปรแกรมป้องกันอาชญากรรม

วิธก
ี ารสมัคร



สาหรับกรณี PSDS จะต้องมีการส่งเรื่องมาจากตารวจ
สาหรับกรณีเยาวชนที่ถูกจับกุม สามารถส่งเรื่องมาโดยตารวจ/ องค์กร
บริการสังคม/ ผู้เชี่ยวชาญ (รวมไปถึงทนายความ)/ โรงเรียน ฯลฯ
หรือพ่อแม่/เยาวชนมาขอเข้าพบด้วยตนเอง

Thai 05/2021

โครงการบริการช่วยเหลือชุมชน

อาณาเขต
ทีใ
่ ห้บริการ
ฮ่องกง
เขตเซ็นทรัล &
ตะวันตก,
เขตใต้,
เกาะต่างๆ
(ไม่รวมตงชง),
เขตตะวันออก,
วานไจ๋
เกาลูนตะวันตก
เหย่า จิม มง,
เกาลูนซิต,ี้
ซ่ามโสยโป๋ว

เกาลูนตะวันออก
กู๊นถ่อง,
เซาเหม่าเผ่ง,
หว่องต่ายซิ่น,
ไซกง
(รวมเจิงกวานโอ)

Thai 05/2021

ชือ
่ ของทีม CSSS และทีอ
่ ยู่
ศูนย์เมธอดิสต์
โครงการบริการช่วยเหลือชุมชน
โปรเจกต์ฟน
ี ก
ิ ซ์
ที่อยู:่
 1/F, Aldrich Bay Integrated
Services Building, 15 Aldrich
Bay Road, Shau Kei Wan,
Hong Kong
สมาคมบอยส์แอนด์เกิลส์คลับส์
แห่งฮ่องกง
(โครงการบริการช่วยเหลือชุมชน)
ยูธ แอคชัน
่ เน็ตเวิรก
์
ที่อยู:่
 Room 101-120, G/F., Lai Ho
House, Lai Kok Estate,
Cheung Sha Wan, Kowloon
 2/F, 54 Bedford Road, Tai
Kok Tsui, Kowloon
(ฐานประจาการย่อย)
สมาคมฮ่องกงเพลย์กราวนด์
โครงการบริการช่วยเหลือชุมชน
นิวฮอไรซอนส์
ที่อยู:่
 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
(ฐานประจาการย่อย)

วิธก
ี ารติดต่อ
โทร : 2528 2779
แฟกซ์ : 2520 5401
อีเมล :
csss@methodist-centre.c
om

อาณาเขต
ทีใ
่ ห้บริการ
นิวเทอร์รท
ิ อรีส์
ใต้/เหนือ
ฉู่นวาน,
ไควชิง,
ถู่นหมู่น,
ลันเตาเหนือ
(รวมตงชง),
สนามบิน

ชือ
่ ของทีม CSSS และทีอ
่ ยู่
ศูนย์ปอ
้ งกันอาชญากรรมเยาวชน
สหพันธ์กลุม
่ เยาวชนแห่งฮ่องกง
โครงการช่วยเหลือเยาวชน
ที่อยู:่
 2/F, Butterfly Bay
Community Centre,
Butterfly Estate, Tuen Mun,
New Territories

โทร : 2304 2401

yanetwork@bgca.org.hk

โทร : 2351 2777
แฟกซ์ : 2351 2330
อีเมล :
csss@hkpa.hk

โทร : 2396 4711
แฟกซ์ : 2395 9543
อีเมล :
yss@hkfyg.org.hk
โทรส่งเรื่องต่อ :
2487 6151
แฟกซ์ส่งเรื่องต่อ

แฟกซ์ : 2304 3702
อีเมล :

วิธก
ี ารติดต่อ

2423 8186
นิวเทอร์รท
ิ อรีส์
ใต้/เหนือ
ซาถิ่น,
ต่ายโป,
เขตเหนือ,
หยู่นหลอง
(รวมทิ่นโสยไหว่)

บริการสังคม
โบสถ์อวี านเจลิคล
ั ลูเธอรัน
โครงการเสริมสร้างเยาวชนฮ่องกง
ที่อยู:่
 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
(ฐานประจาการย่อย)

โทร：2650 0022
แฟกซ์：2650 0024
อีเมล：
yes@elchk.org.hk

เวลาการให้บริการของทีม CSSS
ทีม CSSS ทั้งห้าทีมจะประจาอยู่ที่ศูนย์บูรณาการบริการเด็กและเยาวชนห้าแห่ง (ศูนย์ฯ)
โดยเวลาทาการตามปกติของศูนย์ฯ ในรอบเช้าคือ (10.00 – 13.00 น.) รอบบ่าย (14.00
– 18.00 น.) และรอบเย็น (19.00 – 22.00 น.) เนื่องจากเวลาทาการของศูนย์ ฯ อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นในการดาเนินงาน โปรดดูประกาศของศูนย์แต่ละแห่ง
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาทาการที่แน่นอน

