
Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW) 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਏਕੀਸਕਿਤ ਕੇਂਦਰ (ICCMW) 

 

( Service Brief ) 

(ਿੇਵਾ ਦਾ ਿੰਖੇਪ ਵਰਣਨ) 

 

Service Description  
The Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW) is an 

integrated centre providing one-stop, district-based and accessible community 

support and social rehabilitation services ranging from early prevention to risk 

management for ex-mentally ill persons, persons with suspected mental health 

problems, their families / carers and residents living in the serving district. 

 

ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਏਕੀਸਕਿਤ ਕੇਂਦਰ (ICCMW) ਇੱਕ ਏਕੀਸਕਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਸਹਲਾਂ ਸਿਮਾਰ ਰਸਹ ਚੁੱ ਕੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 
ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆ,ਂ ਿੇਵਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇ ਸਿਲਹੇ ਸਵਚ ਰਸਹ ਰਹੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਸਰਵਾਰ/ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਿਲਹਾ ਅਧਾਰਤ ਅਤ ੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ 
ਮੁੜ-ਵਿੇਿਾ ਿਵੇਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

Target Group  
The target group of ICCMW includes ex-mentally ill persons and persons with 

suspected mental health problems aged 15 or above; their families / carers and 

residents living in the serving district.  Since October 2019, the target group 

of ICCMW was expanded to all secondary school students living / studying in 

the serving district.  

 

ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮੂਹ 
ICCMW ਦੇ ਟੀਚਾਿੱਧ ਿਮੂਹ ਸਵਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਸਹਲਾਂ ਸਿਮਾਰ ਰਸਹ ਚੁੱ ਕ ੇਸਵਅਕਤੀ ਅਤੇ 15 
ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਸ਼ੱਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ; ਿੇਵਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਸਿਲਹੇ 
ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦ ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ / ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਅਤ ੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਅਕਤੂਿਰ 2019 ਤੋਂ, 
ICCMW ਦੇ ਟੀਚਾਿੱਧ ਿਮੂਹ ਦਾ ਿਵੇਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਸਿਲਹੇ  ਸਵਚ ਰਸਹ ਰਹੇ / ਪੜਹ ਰਹੇ ਿਾਰੇ ਿੈਕੰਡਰੀ 
ਿਕੂਲ ਦ ੇਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਵਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
 

 

 



Scope of Services 

The ICCMW provides the following services - 

 Drop-in services  

 Outreaching services 

 Casework counseling  

 Therapeutic and supportive group work services 

 Social and recreational activities 

 Day training 

 Outreaching occupational therapy training services 

 Peer support services 

 Clinical psychological service 

 Public education programs on mental health 

 Referral to the Community Psychiatric Service of the Hospital Authority 

for clinical assessment or psychiatric treatment 

 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 
ICCMW ਹੇਠ ਸਲਖੀਆ ਂਿੇਵਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - 

 ਡਰਾਪ-ਇਨ ਿਰਸਵਿਿ 
 ਆਊਟਰੀਸਚੰਗ ਿਰਸਵਸਿਿ 
 ਕੇਿਵਰਕ ਕਾਊਂਿਸਲੰਗ 
 ਥੈਰੇਸਪਊਸਟਕ ਅਤ ੇਿਹਾਇੱਕ ਿਮੂਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਿਵੇਾਵਾਂ 
 ਿਮਾਸਜਕ ਅਤੇ ਸਦਲਪਿਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ  
 ਡੇਅ ਟਿੇਸਨੰਗ 
 ਆਊਟਰੀਸਚੰਗ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਟਿੇਸਨੰਗ ਿਰਸਵਿਿ 
 ਪੀਅਰ ਿਪੋਰਟ ਿਰਸਵਿਿ 
 ਕਲੀਸਨਕਲ ਿਾਈਕਲੋਸਜਕਲ ਿਰਸਵਿ 
 ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਾਰ ੇਜਨਤਕ ਸਿੱਸਖਆ ਦ ੇਪਿੋਗਿਾਮ 
 ਕਲੀਸਨਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਾਿਪੀਟਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ 

ਿਾਈਕੈਟਸਰਕ ਿਰਸਵਿ ਲਈ ਰੈਫਰਲ 
 

Referring Procedures 

Referrals can be made to ICCMW through - 

 Self-application of the above-mentioned target groups; or 

 Referrals through doctors, social workers, allied health professionals or 

government departments, etc.. 

 
 



ਰੈਫਰਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਕਰਆਵਾਂ 
ICCMW ਨੰੂ ਇਿ ਰਾਹੀਂ ਰੈਫਰਲ ਸਦੱਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ- 

 ਉੱਪਰ ਦੱਿੇ ਗਏ ਟੀਚਾਿੱਧ ਿਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਲਈ ਸਦੱਤੀਆ-ਂਅਰਿੀਆ;ਂ ਜਾਂ 
 ਡਾਕਟਰਾਂ ਿੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਾਂ ਿਰਕਾਰੀ ਸਵਭਾਗਾਂ, ਆਸਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 

ਹਵਾਲਗੀਆਂ। 
 

Enquiry (Social Welfare Department) 

Tel.: 2343 2255 

Website: http://www.swd.gov.hk 

 

ਪ੍ ੱ ਛਕ੍ ੱਛ (ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਕ੍ਵਭਾ ) 
ਟੈਲੀ: 2343 2255 
ਵੈਿਿਾਈਟ: http://www.swd.gov.hk 

http://www.swd.gov.hk/

