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ਕਸ੍ਫ ਤੁੱਸੀ ਹੀ ਪੀੜਤ ਮ੍ਦ ਨਹੀਂ ਹੋ  / 
You are not the only male victim

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪਵਤ-ਪਤਨੀ /ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਨਾਿ ਮਾਰਪੀਟ ਿੇ ਮਾਮਿੇਆਂ ਿੇ ਵਪਛਿੇ ਆੰਕੜੇਆਂ ਿੇ ਮੁਤਾਿਕ, ਛੇ ਮਾਮਿੇਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, 

ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਆਿਮੀ ਹੈI ਵਸਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਿਵਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਵਜਕ ਤਿਕੇ ਿੇ ਆਿਮੀ ਭੀ ਗੂੜਹਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵਹੰਸਾ ਿਾ ਵਸ਼ਕਾਰ 

ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਵਜਿੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਹੰਸਾ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਵਕ ਵਜਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਭੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈI 

According to the past statistics on spouse / cohabitant battering cases in Hong Kong, there are one out of 
six cases involving male victims.  Not only women but also men from all walks of life may be suffering from 
violence by their intimate partners, which involves physical violence, psychological abuse and even sexual 
violence.

ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਗ੍ਮੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਪਾਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ  / 
 You are strong to actively look for solutions

ਸ਼ਾਇਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਿ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵਝਜਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਫ਼ੇਰ ਭੀ, ਵਨਰੰਤਰ ਘਰੇਿੂ ਵਹੰਸਾ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀI ਵਹੰਸਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੇ ਭੀ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਿਾ ਹੱਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ, ਿਿਵਕ ਹਾਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਾ ਹੈI ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੜਹਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਿ ਵਹੰਸਕ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਿਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਿੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਵਹਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਕਰੋI ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਿੀ ਵਿਹਤਰੀ ਿਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋI ਸਮਾਜ 
ਸੇਿਕ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉਨ ਿਈ ਤੁਸੀੰ ਪੁਵਿਸ ਨਾਿ, ਸਮਾਜ ਸੇਿਕਾਂ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਿਾਈ ਵਿਭਾਗ (SWD) ਿੀ ਹੋਟਿਾਇਨ <2343 2255> ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋI 

You are probably hesitate to seek help at this moment, yet, persistent domestic violence will bring tremendous harm to 
everyone in the family. Endurance in violent acts is never a solution to family problems but making the situations worse 
instead.  If you face intimate partner violence problems, please don’t blame yourself or stay with patience.  For the well-
being of you, your partner and family members, please contact professionals for help immediately.  You can contact police, 
social workers or dial the Hotline 〈2343 2255〉 of Social Welfare Department (SWD) for seeking social worker’s assistance.

ਸੁ਼੍ੂਆਤ ਵਕਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉI
ਆਪਣੇ ੍ਕਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਬਕਹਤ੍ ਬਣਾਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਿਾ ਪਰ੍ ਾਪਤ ਿ੍ੋ!

Seeking help early for yourself and your partner.
Grasp good chance to improve your relationships!

ਪੀੜਤ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ ਰ੍ਾਪਤ ਿ੍ ਸਿਦੇ ਹਨ?
Where can battered men receive services?

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ SWD, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGOs), ਪੁਵਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਭਾਗ 
ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਿਾ ਏਜੇਂਵਸਆਂ, ਆਵਿ ਿੁਆਰਾ ਪੀੜਤਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਉਮਰ, ਵਿੰਗ, ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅੱਤੇ 
ਜਾਵਤ ਮਤਭੇਿ ਤੋਂ ਵਿਨਾ), ਿੋਸ਼ੀ ਅੱਤੇ / ਜਾਂ ਮਾਰਪੀਟ ਿੇ ਮਾਮਿੇਆਂ ਿਾਿੇ ਪਵਤ-ਪਤਨੀ /ਜੀਿਨਸਾਥੀ 
ਿੇ ਪਾਵਰਿਾਵਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਿਈ ਸੇਿਾਂਿਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਿੜੀ ਪਰਿਾਨ ਵਕੱਤੀ ਜਾਉਂਿੀ ਹੈI ਜੇ ਤੁਸੀੰ ਪਵਤ-ਪਤਨੀ 
/ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਿੁਆਰਾ ਮਾਰਪੀਟ ਿੇ ਮਾਮਿੇ ਿੇ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੱਿੇ ਿੀਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੀ ਿਖਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਾਉਨ ਵਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨਵਗਆਂ:

In Hong Kong, a series of services are provided by SWD, non-governmental organisations 
(NGOs), the Police and the Legal Aid Department or social services agencies, etc. to victims 
(regardless of their age, gender, sexual orientation and ethnicity, etc.), perpetrators and / 
or family members of spouse / cohabitant battering cases.  If you are victim of spouse / 
cohabitant battering case, the following units will help you and your family with various 
services:

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ / Support Services

ਹੋਟਲਾਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂू  / Hotline Services

ਤੁਸੀਂ ਸੰਿਵਿਤ ਕਵਿਆਣਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਨ ਿਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਸਮਾਜ ਸੇਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਾਹ 
/ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ SWD ਿੀ ਹੋਟਿਾਇਨ ਸੇਿਾ <2343 2255> ਿੀ ਿਰਤੋ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋI 
SWD ਹੋਟਿਾਇਨ 24-ਘੰਟੇ ਿੀ ਇੰਟਰਏਕਰਵਟਿ ਿੋਇਸ ਪਰਰਤੀਵਕਰਆ ਪਰਰਣਾਿੀ ਿੇ ਜਵਰਏ ਫੋਨ ਕਰਨ ਿਾਿੇਆਂ 
ਨੂੰ ਿੋਈਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਫੇਸਮਾਇਿ (ਫੈਕਸ) ਟਰਰਾੰਸਮੀਸ਼ਨ ਿੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਿਾਈ ਿੀ ਸੇਿਾਂਿਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਨਕਾਰੀ 
ਪਰਿਾਨ ਕਰਿੀ ਹੈI ਮਸ਼ਿਰਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਾਹ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੋੜਿਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਉਵਚਤ 
ਸਹਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਿਈ SWD ਹੋਟਿਾਇਨ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ 
ਸਿੇਰੇ 9:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਅੱਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਿੁਪਵਹਰ 12:00 ਿਜੇ ਤਕ ਡਯੂਟੀ 
ਤੇ ਰਵਹਿੇ ਹਨI ਉਪਰੋਕਤ ਡਯੂਟੀ ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਿਾਹਰ (ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ), ਕਾੱਿ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਸਮਾਜ 
ਸੇਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇਨ ਿਈ ਤੁੰਗ ਿਾਹ ਗਰਰੁਪ ਔਫ ਹੋਸਵਪਟਿ ਿੁਆਰਾ ਸੰਚਾਵਿਤ ਹੌਟਿਾਈਨ ਅਤੇ 
ਆਉਟਰੀਵਚੰਗ ਸਰਵਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾੱਿਾਂ ਿਾ ਟਰਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨI ਉਹ ਆਪਣਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਭੀ ਛੱਡ ਸਕਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਵਿਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਸਕਿੇ ਹਨI 

You can make use of SWD Hotline Service 〈2343 2255〉 to obtain information on related welfare 
services and timely advice / assistance from social workers.  SWD Hotline provides information 
on welfare services in the form of voice messages or facsimile transmission to callers through a 
24-hour interactive voice response system.  SWD Hotline social workers are on duty from 9:00 
am to 5:00 pm on Mondays to Fridays, and from 9:00 am to 12:00 noon on Saturdays to provide 
counselling, support and advice and arrange appropriate follow up services for those in-need.  
Outside the aforesaid duty hours (including public holidays), callers can choose to transfer their 
calls to the Hotline and Outreaching Service Team operated by Tung Wah Group of Hospitals for 
assistance from social workers. They may also leave their message on the recording machine or seek 
assistance from the police.

ਮੁਖ ਪੁਛਕਗਛ ਹੋਟਲਾਇਨਸ /
Major Enquiry Hotlines

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਵਭਾਗ  
Social Welfare Department
ਹੋਟਿਾਇਨ / Hotline 2343 2255
ਫੈਕਸ ਨੰਿਰ / Fax 2838 0114
ਪੁਛਵਗਛ ਈਮੇਿ / swdenq@swd.gov.hkEnquiry Email
ਹੋਮਪੇਜ  / Homepage http://www.swd.gov.hk

ਪਕ੍ਵਾ੍ਿ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁ੍ੱਕਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਇਿਾਈ /
Family and Child Protective 
Services Unit
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ 
( Central Western, Southern and Islands) 2835 2733Family and Child Protective Services Unit 
( Central Western, Southern and Islands )
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ 
(Eastern and Wanchai ) 2231 5859Family and Child Protective Services Unit 
( Eastern and Wanchai )
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ 
(Kwun Tong ) 3586 3741Family and Child Protective Services Unit 
( Kwun Tong )
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ 
( Wong Tai Sin and Sai Kung ) 3188 3563Family and Child Protective Services Unit 
( Wong Tai Sin and Sai Kung )
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ
( Sham Shui Po ) 2247 5373Family and Child Protective Services Unit 
( Sham Shui Po )
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ
( Kowloon City and Yau Tsim Mong ) 3583 3254Family and Child Protective Services Unit 
( Kowloon City and Yau Tsim Mong )
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ 
( Shatin ) 2158 6680Family and Child Protective Services Unit 
( Shatin )
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ 
( Tai Po and North ) 3183 9323Family and Child Protective Services Unit 
( Tai Po and North )

ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ 
(Tuen Mun ) 2618 5710Family and Child Protective Services Unit 
( Tuen Mun )
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ
( Tsuen Wan and Kwai Tsing ) 2940 7350Family and Child Protective Services Unit 
( Tsuen Wan and Kwai Tsing )
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈ
( Yuen Long ) 2445 4224Family and Child Protective Services Unit 
( Yuen Long )

ਸੰਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਿਂੇਦ੍ /
Crisis Support Centres
CEASE ਸੰਕਟ ਕੇਂਿਰ ਹੋਟਿਾਇਨ  /  18 281CEASE Crisis Centre Hotline
ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਕੰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਂਿੇਰ ਹਾਟਿਾਈਨ /  18 288Family Crisis Support Centre Hotline

ਹੋ੍ / Others
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਵੁਿਸ ਫਰੋਸ - ਐਮਰਜੈਸਂੀ ਹਾਟਿਾਈਨ / 999Hong Kong Police Force - Emergency Hotline 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਭਾਗ - ਹੌਟਿਾਈਨ  / 2537 7677Legal Aid Department - Hotline
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਿਈ 24-ਘੰਟੇਆਂ ਿੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਨਜ਼ਿੀਕੀ 
ਸਵਹਭਾਗੀ ਸੰਿਿੀ ਹਾਟਿਾਈਨ / 2890 183024-hour Family and Intimate Partner 
Relationship Hotline for Men
ਹਾਰਮਨੀ ਹਾਉਸ – ਮਰਿ हॉटलाइन  / 2295 1386Harmony House - MAN Hotline

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਿੀ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ / 
ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਮਾ੍ਪੀਟ ਅਤੇ ਕਜਨਸੀ ਕਹੰਸਾ ਦੇ 

ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
Website on Support for Victims of 

Child Abuse, Spouse / Cohabitant Battering
and Sexual Violence

https://www.swd.gov.hk/vs/
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ਪਕ੍ਵਾ੍ਿ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁ੍ਕਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਇਿਾਈਆਂ  /
Family and Child Protective 
Services Units

SWD ਿੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕਾਈਆਂ (FCPSUs) 
ਤਜ਼ਰਿੇਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਿਕਾਂ ਿੁਆਰਾ ਸੰਚਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤ, 
ਿੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਿਵਚਆਂ ਨਾਿ ਿਿਸਿੂਕੀ ਿਾਿੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ / 
ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਿੁਆਰਾ ਮਾਰਪੀਟ ਿੇ ਮਾਮਿੇਆਂ ਿੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਿੜੀ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਿੀਆਂ ਹਨI ਮਾਮਿੇਆਂ ਿੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਿੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ 
ਆਉਟਰੀਵਚੰਗ, ਸਮਾਵਜਕ ਜਾੰਚ, ਸੰਕਟ ਿਖਿ, ਮਾਮਿੇ-ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਾਹ ਅਤੇ 
ਸਾਮੂਵਹਕ ਇਿਾਜ ਆਵਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਿਾਿਤੀ ਆਿੇਸ਼ਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿੱਚੇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿੇਖਭਾਿ ਭੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈI ਇਹਨਾਂ ਿਈ, ਜੇ 
ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਰਹਾਇਸ਼, ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਿ ਵਸਵਖਆ ਆਵਿ ਿਾ ਪਰਿਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾI ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, 
ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਸਰਪਰਰਸਤੀ ਿੇ ਵਿਿਾਿਾਂ ਿੁਆਰਾ ਪਰਰਭਾਵਿਤ ਿਵਚਆਂ ਿੇ ਵਹੱਤਾਂ ਿੀ 
ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਿਈ, FCPSUs ਅਿਾਿਤ ਿੇ ਆਿੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਵਜਕ ਜਾਂਚ 
ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਿਵਚਆਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਿ ਕਰਣਗੇ, ਵਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ 
ਿੇਖਭਾਿ ਿੀ ਿੋੜ ਹੈI

The Family and Child Protective Services Units (FCPSUs) of SWD are 
specialised units manned by experienced social workers who render an 
array of services to victims, perpetrators and / or families of child 
maltreatment and spouse / cohabitant battering cases.  Depending on 
the needs of the cases, social workers will provide outreaching, social 
investigation, crisis intervention, casework counselling and group 
treatment, etc.  It also provides statutory supervision to children in 
accordance with court orders.  When necessary, referrals will be made 
for financial assistance, housing, legal aid, psychological service and 
arrangement of schooling, etc.  Besides, to safeguard the interest of 
children affected by custody or guardianship disputes, FCPSUs will, as 
ordered by the Court, prepare social investigation reports and supervise 
children who are in need of supervision.

ਏਿੀਕਿ ਰ੍ਤ ਪਕ੍ਵਾ੍ ਸੇਵਾ ਿਂਦੇ ੍ /
Integrated Family Service Centres

SWD ਿਆੁਰਾ ਜਾਂ ਅਨਿੁਾਨ ਪਰਰਾਪਤ NGOs ਿਆੁਰਾ ਸਚੰਾਵਿਤ, ਏਕੀਵਕਰਰਤ 
ਪਵਰਿਾਰ ਸਿੇਾ ਕੇਂਿਰ (IFSCs) ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿੀਆਂ 
ਵਿਵਭਨੰ ਜਰ਼ਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਿਆਪਕ, ਸਮਰਪਰੁਨ ਅਤ ੇ ਇਕੱਿ-ੇਸਥਾਨ 
ਿਾਿੀ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪਰਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹIੈ ਇਸ ਵਿਚੱ ਇਕੱ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਰਤੋ ਇਕਾਈ, ਇਕੱ 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ ਅਤ ੇ ਇਕੱ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮਸਿ਼ਰਾ ਇਕਾਈ ਹੰਿੁੀ ਹIੈ 
ਸਿੇਾਿਾਂ ਿੀ ਇਕੱ ਿੜੀ ਪਰਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹ ੈਵਜਸ ਵਿਚੱ ਪਵਰਿਾਰਕ ਜੀਿਨ ਵਸਵੱਖਆ, 

ਮਾਵਪਆ-ਂਿੱਵਚਆ ਂ ਿੀਆ ਂ ਗਤੀਵਿਿੀਆ,ਂ ਪਛੁਵਗਛ ਸੇਿਾ, ਿਾਿਟੰੀਅਰ ਵਸਖਿਾਈ, 
ਆਉਟਰੀਵਚਗੰ ਸੇਿਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹੂ, ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਿੜੋਿਿੰ ਪਵਰਿਾਰਾਂ 
ਿਈ ਮਸਿ਼ਰਾ ਅਤ ੇਹਰੋ ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਿੀਆ ਂਘਵੰਟਆ ਂਿੀਆ ਂਸਿੇਾਿਾਂ ਿ ੇਨਾਿ ਸਾ਼ਮਿ 
ਹਨI 

Integrated Family Service Centres (IFSCs), operated by SWD or subvented 
NGOs, provide comprehensive, holistic and one-stop services to meet the 
multifarious needs of individuals and families in the community.  It 
comprises a Family Resource Unit, a Family Support Unit and a Family 
Counselling Unit.  An array of services are provided which include family life 
education, parent-child activities, enquiry service, volunteer training, 
outreaching service, mutual support groups, counselling and referral service for 

individuals and families in need, etc with extended hour services. 

ਮੈਡੀਿਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸ ਕ੍ਵਕਸਜ਼  /  
Medical Social Services 

ਘਰਿੇ ੂ ਵਹੰਸਾ ਿ ੇ ਮਾਮਿ ੇ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਿਾਂ ਵਿਚੱ ਮੈਡੀਕਿ ਸਮਾਜ ਸਿੇਕਾਂ ਿੀ 
ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਨਾਿ ਅਤ ੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਉਟ-ਪਸੇ਼ੇਟੰ ਕਰਿੀਵਨਕਾਂ ਵਿਚੱ ਹਸਪਤਾਿ ਿੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਪਵੁਿਸ ਜਾਂ ਹਰੋ ਸਗੰਠਨਾਂ ਿ ੇਜਵਰਏ ਅਤ ੇਮਰੀਜਾਂ਼ ਜਾਂ ਉਨਹਾਰ  ਂਿ ੇਪਵਰਿਾਰਕ 
ਮਿਂੈਰਾਂ ਿਆੁਰਾ ਵਸਿੇੱ ਪਹੁਚੰ ਿ ੇਜ਼ਰੀਏ ਸਾਮਨੇ ਆ ਸਕਿ ੇਹਨI ਮੈਡੀਕਿ ਸਮਾਜ ਸਿੇਕ 
ਘਰਿੇ ੂਵਹਸੰਾ ਿ ੇਪੀੜਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹਾਰ  ਂਿ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਮਂੈਿਰਾਂ ਿੀ ਭਿਾਈ ਿੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਿੇ 
ਅਿਾਰ ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਮਸਿ਼ਰਾ, ਅਸਿ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤ ੇਵਫਰ ਤੋ ਂਿਸਾਨ ਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸਰਤੋ ਆਵਿ ਿਈ ਰਫੈਰਿ ਿਾ ਪਰਿਰ ਿੰ ਕਰਨਗੇI 

Domestic violence cases may come to the attention of medical social 
workers in public hospitals and some specialist out-patient clinics through 
hospital personnel, police or other organisations, and through direct 
approach by patients or their family members.  The medical social workers 
will provide counselling, tangible services and arrange referrals for 
rehabilitation services and community resources and so forth to help the 
victims of domestic violence and their family members based on their 

welfare needs.

ਪਕ੍ਵਾ੍ਿ ਕਹੰਸਾ ਦ ੇਪੀੜਤਾ ਂਲਈ ਪੀੜਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ ਰ੍ਗੋ੍ਾਮ /
Victim Support Programme for 
Victims of Family Violence 

ਸਮਾਜ ਸਿੇਕਾਂ ਿ ੇਸਵਹਯਗੋ ਨਾਿ, ਪ ੋਿੀਗਂ ਕੂਕ ਿਆੁਰਾ ਸਚੰਾਵਿਤ ਤਸੂਈ ਿਾਮ 
ਸੈਟਂਰ ਪਰੂ ੇਪਰਰਿਸੇ ਼ ਵਿਚ ਘਰਿੇ ੂ ਵਹਸੰਾ ਿ ੇਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਰਿਾਨ 
ਕਰਿਾ ਹIੈ ਇਸਿਾ ਉਿਸੇ ਼ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਂਿ ੈਕੇ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤ ੇਐਸਕੌਰਟ ਸੇਿਾ ਿੀਆ ਂਸਿੇਾਿਾਂ ਿਾ ਪਕੇੈਜ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਿਾ ਕੇ ਉਨਹਾਰ  ਂਿ ੇਡਰ 
ਅਤ ੇਿਿੇਸੀ ਿੀ ਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਹ ੈਜਿਂੋ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਤੋ ਂਗੁਜਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਵਜ਼ਿੰਗੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਤਿਿੀਿੀਆ ਂਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨI ਿੜੋਿਿੰ 
ਿੌਕੱੀ ਸਿੇਾ ਿੇ ਹਿਾਿ ੇਿਈ ਆਪਣ ੇਸਮਾਜ ਸਿੇਕਾਂ ਕੋਿ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨI 

In collaboration with social workers, the Tsui Lam Centre operated by 
Po Leung Kuk provides support services to victims of domestic violence 
throughout the territories.  It aims at reducing their feeling of fear and 
helplessness by providing a package of services ranging from 
community information, emotional support and escort service when 
they are undergoing legal proceedings or facing sudden changes in 
life.  Needy persons can approach their social workers for service 
referral. 

ਿਲੀਕਨਿਲ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨ ਇਿਾਈ  /
Clinical Psychology Unit

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤਰੌ ਤ ੇਿਰੁੀ ਤਰਹਾਰ  ਂਪਰਸ਼ੇਾਨ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤ ੇਿਾਿ 
ਸਰੁਵਖੱ ਆ ਸੇਿਾ ਿੀ ਇਕਾਈਆ ਂਜਾਂ ਏਕੀਵਕਰਰਤ ਪਾਵਰਿਾਵਰਕ ਸਿੇਾ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿ ੇਸਮਾਜ 
ਸਿੇਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕਿੀਵਨਕਿ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਸਿੇਾ ਿਨੇ ਿਈ ਭਜੇ ਸਕਿ ੇ ਹਨI 
ਕਿੀਵਨਕਿ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਿ ੇਅਿਾਰ ਤ ੇਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ 
ਗਰਰਪੁ ਥਰੈਪੇੀ ਪਰਰਿਾਨ ਕਰਣਗੇI 

If you are severely emotionally disturbed, the social workers of Family 
and Child Protective Services Units or the Integrated Family Service 
Centres can refer you to receiving clinical psychological service.  The clinical 
psychologists will provide individual counseling or group therapy to you 
based on your needs.

ਸਮਾਕਜਿ ਸੁ੍ਕਖਆ ਖੇਤ੍ ਇਿਾਈਆਂ /
Social Security Field Units

ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸਰੁਵਖੱ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਯਜੋਨਾ (CSSA) ਵਿਤੱੀ ਮਸੁਕ਼ਿਾਂ ਿਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਜ਼ਰਰੂਤਮਿੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਿਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਰਿਾਨ ਕਰ ਸਕਿੀ 
ਹIੈ ਯਗੋ ਿਣਨ ਿਈ, ਇਕੱ ਵਿਨੈਕਾਰ ਿਾਜਮ਼ੀ ਤਰੌ ਤ ੇਘਟੱ ੋਘਟੱ ਸੱਤ ਸਾਿਾਂ ਿਈ ਹਾਂਗ 
ਕਾਂਗ ਿਾ ਿਸਨੀਕ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸ ਿਈ ਆਮਿਨੀ ਅਤ ੇਸਪੰਤੀ ਟਸੈਟ 
ਿਿੋਾਂ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮ਼ੀ ਹIੈ ਅਸਾਿਾਰਣ ਸਵਥਤੀਆ ਂ ਵਿਚੱ, ਇਕੱ ਸਮਾਵਜਕ 
ਭਿਾਈ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਿੀ ਮਰਜੀ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱ CSSA ਵਿਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਤੱੀ 
ਜਾ ਸਕਿੀ ਹ ੈਜ ੋਵਨਰਿਾਰਤ ਵਰਹਾਇਸੀ਼ ਸਰ਼ਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾI ਜੇ ਤਸੁੀਂ CSSA 
ਿਈ ਅਰਜੀ਼ ਿਣੇਾ ਚਾਹਿੁੰ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਸਮਾਜ ਸੇਿਕਾਂ ਕਿੋ ਰਫੈਰਿ ਿਈ ਜਾ 
ਸਕਿ ੇਹ ੋਜਾਂ SWD ਿੀ ਸਮਾਵਜਕ ਸਰੁਵਖਆ ਖਤੇਰ ਇਕਾਈਆ ਂਨਾਿ ਸਮਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਿ ੇਹIੋ 

The Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme can 
provide financial assistance to needy person facing financial difficulties.  
To be eligible, an applicant must have been a Hong Kong resident for 
at least seven years and must pass both the income and asset tests.  In 
exceptional circumstances, assistance may be granted at the discretion 
of the Director of Social Welfare to a CSSA applicant who does not 
satisfy the prescribed residence requirements.  If you want to apply for 
CSSA, you may approach your social workers for a referral or approach 
SWD’s Social Security Field Units.

ਿਾਨੂਨੰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਵਭਾਗ  /
Legal Aid Department

ਘਰੇਿੂ ਵਹੰਸਾ ਿੇ ਪੀੜਤ ਕਾਨੰਨੀ ੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਿਈ ਵਸਿਿ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂ
ਿਈ ਕਾਨੰਨੀ ੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਭਾਗ (LAD) ਕੋਿ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨI ਤੁਸੀਂ ਵਹੰਸਾ / 
ਗੜਿੜੀ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਵਨਸ਼ੇਿ-ਆਿੇਸ਼ ਿੇ ਹੁਕਮ ਿਈ ਅਿਾਿਤ ਵਿੱਚ 
ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿਾਕ ਿੀ ਪਹਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋI 
ਕਾਨੰਨੀ ੂ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਯੋਗ ਿਣਨ ਿਈ, ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਸਾਿਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿੋਿਾ ਂ
ਟੈਸਟਾਂ ਨੰ ੂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾI ਵਨਸ਼ੇਿ-ਆਿੇਸ਼ ਿੇ ਹੁਕਮ ਿਈ ਕਾਨੰਨੀੂ  
ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਿਈ, LAD ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ 
ਅਤੇ ਗਿਾਹੀ ਿੈਣ ਿਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਉ ਿਾ ਪਰਰਿੰਿ ਕਰੇਗਾI

Victims of domestic violence may approach the Legal Aid Department 
(LAD) for legal aid service to institute civil proceedings.  You may apply 
to the Court for an injunction order to stop violence / disturbances or 
initiate a divorce if so desired.  To be eligible for legal aid, you have to 
satisfy both the means and merits tests.  For urgent application of legal 
aid for an injunction order, LAD will arrange an interview as soon as 
possible for conducting the means test and taking of deposition.

ਹਾਗਂਿਾਗਂ ਪਕਲੁ ਸ ਫ੍ੋਸ /
Hong Kong Police Force

ਘਰਿੇ ੂ ਵਹਸੰਾ ਿੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਵਸਕਾਇਤਾ਼  ਂਅਤ ੇ ਵਰਪਰੋਟਾਂ ਨੰੂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਵੁਿਸ ਫਰੋਸ 
ਿਆੁਰਾ ਸੰਭਾਵਿਆ ਅਤ ੇਜਾਂਵਚਆ ਜਾਿਗੇਾI ਆਮ ਹਾਿਤਾਂ ਵਿਚ, ਵਕਸ ੇਭੀ ਪਵੁਿਸ ਸਟਸ਼ੇਨ 
ਿੀ ਪਵੁਿਸ ਼ਹਟੋਿਾਇਨ 2527 7177 ਉੱਤ ੇਫਨੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਸਿ ੇਪਵੁਿਸ ਅਫਸਰ ਨੰੂ 
ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਕੇ ਵਰਪਰੋਟਾਂ ਿਣਾਈਆ ਂਜਾ ਸਕਿੀਆ ਂਹਨI ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚੱ, 
ਿੌਕੱੀ ਮਿਿ ਪਾਨ ਿਈ ‘999’ ਡਾਯਿ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨI ਪੀੜਤ ਿਕੋਾ ਂਅਤ ੇਮੁਖਿਰਾਂ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਖੱੀ ਜਾਿਗੇੀI

ਅਪਰਾਿ ਆਰਡੀਨਂੈਸ (ਵਨਯਮ.200) ਅਤ ੇਿਯਕਰ ਵਤ ਿ ੇਵਖਿਾਫ ਼ਅਪਰਾਿਾਂ ਿ ੇਆਰਡੀਨਂੈਸ (ਵਨਯਮ. 
212) ਿ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਭੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ / ਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਸਮਤੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ 
ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਿੀ ਿਮਕੀ ਵਿਿੰਾ ਹ ੈਜਾਂ ਿਮਕਾਉਂਿਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਜਰੁਮ ਿਈ ਿਸੋੀ਼ 
ਹਿੋਗੇਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੈਿ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਵਮਿੇਗੀI 

All complaints and reports of domestic violence will be handled and 
investigated by the Hong Kong Police Force.  Under normal 
circumstances, reports can be made by calling any police stations, 
through police hotline 2527 7177, or through direct report to any 
police officer.  In case of emergency, the public may dial ‘999’ to seek 
help.  Information about the victims and the informants will be kept 
confidential.

According to the Crimes Ordinance (Cap.200) and the Offences Against the 
Person Ordinance (Cap. 212), any person who causes or threatens to cause 
any grievous bodily harm to any person including spouse / cohabitant, shall be 
guilty of an offence and shall be liable to imprisonment.
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ਅਸਥਾਈ ਆਵਾਸ ਸੇਵਾਂਵਾਂ / Accommodation Services

ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ ਸੰਿਟ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇਂਦ੍ 
(CEASE ਆਪਦਾ ਿੇਂਦ੍) /
Multi-purpose Crisis Intervention and 
Support Centre (CEASE Crisis Centre)

CEASE ਤੁੰਗ ਿਾਹ ਗਰਰੁਪ ਹੋਸਵਪਟਿ ਿੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਤ ਆਪਿਾ ਕੇਂਿਰ, ਵਜਨਸੀ 
ਵਹੰਸਾ ਿੇ ਪੀੜਤ ਿਾਿਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਿੂ ਵਹੰਸਾ ਿਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਜਾਂ ਸੰਕਟ 
ਨਾਿ ਗਰਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਪਵਰਿਾਰਾਂ (ਵਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਵਿਨਾਂ) ਿਈ ਵਿਆਪਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈI ਪਰਿਾਨ ਵਕੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਿੀ ਸੇਿਾਂਿਾਂ ਵਿੱਚ 
24-ਘੰਟੇ ਿੀ ਹੋਟਿਾਇਨ, ਸੰਕਟ ਿਖਿ / ਵਜਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਿੇ ਪੀੜਤ ਿਾਿਗਾਂ ਅੱਤੇ 
ਿੂਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਿ ਿੁਰਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਪੀੜਤਾਂ ਿਈ ਤੁਰੰਤ ਆਉਟਰੀਵਚੰਗ ਸੇਿਾ, ਹੋਰ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਿਈ ਜਾਂ ਿੁਖੀ ਿਯਰਕਵਤ / 
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿਈ ਥੋੜਹਰੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਿੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਉਿੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਿਈ ਵਜਹੜੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨI  

The CEASE Crisis Centre operated by the Tung Wah Group of 
Hospitals, provides comprehensive support services to adult victims 
of sexual violence and individuals / families (regardless of genders) 
facing domestic violence or in crisis.  Services provided include a 24-
hour hotline, crisis intervention / immediate outreaching service for 
adult victims of sexual violence and elder abuse, referrals to other 
necessary services and short-term accommodation for those victims 
who are temporarily not suitable to return home or those 
individuals / families in crisis.

ਪਕ੍ਵਾ੍ਿ ਸਿੰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਿਂੇਦ੍  /
Family Crisis Support Centre

ਕੈਰੀਟਰਸ- ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿੁਆਰਾ ਸੰਚਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਂੇਿਰ 
(FCSC) ਿਾ ਮਕਸਿ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਮੁਸੀਿਤ ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰ ਿੇ ਿੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ 
ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਏਕੀਵਕਰਰਤ ਅਤੇ ਸੁਿਭ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਿਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਪਰਰਿਾਨ 

ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵਨਪਟਣਾ ਹੈI ਪਰਰਿਾਨ 
ਵਕੱਤੀ ਗਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਘੰਟੇ ਿੀ ਹੋਟਿਾਇਨ ਸੇਿਾ, ਰਾਵਤ ਿਈ ਆਿਾਸ, 
ਅਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਂਿਾਂ ਿੇ ਨਾਿ ਥੋੜੇ ਿਕਤ ਿਈ 
ਇਮਰਜੇੰਸੀ ਿਖਿੰਿਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਵਮਿ ਹੈI FCSC ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਿੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸਾਮਾਵਜਕ 
ਸੇਿਾ ਸੰਗਠਨਾ ਿੇ ਸੰਿਰਭ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈI

The Family Crisis Support Centre (FCSC) operated by the Caritas-
Hong Kong, aims at tackling family crisis at an early stage by 
providing a package of integrated and easily accessible services 
to assist individuals or families in crisis or distress.  Services 
provided include a 24-hour hotline service, short-term emergency 
intervention with overnight accommodation, temporary retreat 
and other support services.  FCSC accepts your direct application 
or referral made by social service organisations.

ਇੱਿੱਲੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਆਵਾਸ / 
ਸ਼ਕਹ੍ੀ ਹੋਸਟਲ  /
Temporary Shelter / Urban Hostel 
for Single Persons

ਜੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਿੀ ਿੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸਿੇਕਾਂ ਿੇ ਸਿੰਰਭ ਿੇ ਜਵਰਏ 
ਇਕੱਿੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿਈ ਅਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਵਹਰੀ ਹੋਸਟਿ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ 
ਸਕਿੇ ਹੋI ਇਕੱਿੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿਈ ਸ਼ਹਰੀ ਹੋਸਟਿ ਥੋੜਹਰੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ 
ਅਤੇ ਿੋੜਿਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿਈ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ ਤਾਂਵਕ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਿਵਪਕ ਿੰਮੀ ਵਮਆਿ ਿੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਿੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਿਿ ਵਮਿ ਸੱਕੇI 

If temporary accommodation is required, you may apply for 
temporary shelter or urban hostel for single persons through 
referral of social workers.  Urban hostel for single persons 
provides short-term accommodation and counseling for needy 
persons so as to help them find alternative long-term 
accommodation. 

ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਸਥਾਨ-ਪਕ੍ਵ੍ਤਨ /
Compassionate Rehousing

ਸਥਾਨ ਪਵਰਿਰਤਨ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਵਜਸਿਾ ਮਕਸਿ ਉਹਨਾਂ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਜਨਹਰਾਂ ਕੋਿ 
ਅਸਿ ਅਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਨਜਿੀਕੀ ਿਿੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਹਾਿਾਂਵਕ, 
ਖਾਸ ਸਵਥਤੀਆਂ ਅਿੀਨ ਉਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਜੇ 
ਿਾਗੂ ਹੋਿੇ) ਿੇ ਕਾਰਨ, ਉਨਹਰਾਂ ਿੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨੂੰ ਹੱਿ ਕਰਨ ਿਈ 
ਕੋਈ ਮੁਮਵਕਨ ਸਾਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈI ਯੋਗ ਮਾਮਿੇਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਕਰਾਏ ਿੀਆਂ ਆਿਾਸ 
ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਨਾਿ ਵਕਰਾਏਿਾਰਾਂ ਿਜੋਂ ਅਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਮਿੇਗੀ, 
ਜਿਵਕ ਉਹ ਉਨਹਰਾਂ ਿੇ ਤਿਾਕ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਿਾਿਤ ਿੇ ਫੈਸਵਿਆਂ ਿੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣI ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਮਿਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਿਾਿ ਿਿੇਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ 
ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇI ਜੋ ਿੌੱਕੀ ਸੇਿਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਿੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਛਵਗੱਛ ਿਈ ਸਮਾਜ 
ਸੇਿਕਾਂ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨI 

Compassionate Rehousing is a form of housing assistance, which 
aims at providing assistance to individuals and families who have 
genuine and imminent long-term housing needs but, owing to 
their social and medical needs (if applicable) under specific 
circumstances, have no other feasible means to solve their 
housing problems.  Eligible cases will receive temporary 
accommodation in public rental housing units in the form of 
conditional tenancy, while awaiting the court decision on their 
divorce applications.  The client must pass both the income and 
asset tests.  People in need of the service may approach the social 
workers for enquiries.
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