
ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ 
 
 ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
  

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਿਰਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ�, ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਓਫ�ਡਰਜ਼ ਆਰਡੀਨ� ਸ (Probation of 
Offenders Ordinance) (ਅਿਧਆਏ 298) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੀਓ) (probation officer (PO)) 
ਦੀ ਵੈਧਾਿਨਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤ� ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਿਰਕ ਵੱਜ� ਮੁੜ-ਜੁੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

 ਟੀਚਾ 
 
ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ - 
  
(ਓ) ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਬੋੇਸ਼ਨ ਆਡਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੁੱ ਕਵ�ਪਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ; 
    
(ਅ) ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; 
    
(ਈ) ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਆਪਣ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਾ; 
    
(ਸ) ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣਾ; 
    
(ਹ) ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; 
    
(ਕ) ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਾਧਨ� ਨੰੂ 
ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ� ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ। 
 
 

 ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਕਸਮ 
  
(ਓ) ਅਦਾਲਤ� ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਧਰ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ, ਪੀਓ (PO) ਸਜ਼ਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆ ਂਿਰਪੋਰਟ�, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਡਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਰਪੋਰਟ�, ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ 
ਤਰੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀਨ ਕੈਦੀਆ ਂਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਸ� ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਲੈਫੇਅਰ ਿਰਪੋਰਟ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
    
(ਅ) ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਿਨਯਮਤ 
ਇੰਟਰਿਵਊਆ,ਂ ਘਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ�, ਸਮੂਿਹਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ� ਵੈਧਾਿਨਕ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
    
(ਈ) ਿਜੱਥੇ ਢੁੱ ਕਵ� ਹੋਵੇ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਪ�ਵਾਿਨਤ 



ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ� ਦਆੁਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ/ਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਲਈ ਚਲਾਏ ਜ�ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆ ਂ
ਜ� ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਿਜਵ� ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਸਵੈਸੇਵਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
 

 ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮੂਹ 

 
ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮੂਹ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜੋ 
  
(ਓ) ਿਜਨ� � ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਹਵਾਲਗੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ;  
    
(ਅ) ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਬੋੇਸ਼ਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 
    
(ਈ) ਿਜਨ� � ਨ�  ਪ�ਬੋੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਛਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਹਨ; 
    
(ਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਜ� ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ; ਜ� 
    
(ਹ) ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਰਪੋਰਟ� ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਹਵਾਲਗੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
  

 ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ 
 
ਸੱਤ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟਸ’ ਕੋਰਟਸ, ਿਦ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਕੋਰਟ ਅਤ ੇਿਦ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਭਾਵ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਫਰਸਟ ਇੰਸਟ�ਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ 
ਅਪੀਲ) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸਜ਼ (ਪੀਸੀਐ�ਸਓ) (Probation 
and Community Service Orders Offices, PCSOs) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਕੋਰਟ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਆਿਫ਼ਸ 
(ਐ�ਚਸੀਐਡਂਡੀਸੀਪੀਓ) (High Court and District Court Probation Office, HC&DCPO) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
 

 ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰਟ ੇ
 
(ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ) : 8 : 45 ਸਵੇਰੇ ਤ� 6 : 00 ਸ਼ਾਮ 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਨੰੂ ਬੰਦ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਕੋਰਟ ਪ�ਬੋੇਸ਼ਨ ਆਿਫ਼ਸ ਅਤੇ 
ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਦਫ਼ਤਰ ਪਤਾ ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ ਫ਼ੈਕਸ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤ ੇਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਕੋਰਟ

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਆਿਫ਼ਸ

Room 335, 3/F, Wan Chai Tower, 12 Harbour 
Road, Wan Chai, Hong Kong 

2582 4025 2582 4017 

ਈਸਟਰਨ

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ 
ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ

Room 1226, 12/F, Eastern Law Courts 
Building, 29 Tai On Street, Sai Wan Ho, Hong 
Kong 

2151 8142 2572 9214 

Room 1212-1214, 12/F, Eastern Law Court 
Building, 29 Tai On Street, Sai Wan Ho, Hong 
Kong

2546 7973 2975 4613 

ਕੋਲੂਨ ਿਸਟੀ

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ 
ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ

4/F, Kowloon City Law Courts Building, 
147M Argyle Street, Kowloon 

2767 3143 2350 6207 

11/F, To Kwa Wan Government Offices, 
165 Ma Tau Wai Road, Kowloon 

2349 8300 2775 0548 

ਵੁਨ ਤ�ਗ

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ 
ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ

8/F, Kowloon East Government 
Offices, 12 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, 
Kowloon 

2349 5700 2775 2027 

7/F, Kowloon East Government Offices, 12 
Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon 

2782 1727 2374 4057 

ਸ਼ਾ ਿਟਨ

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ 
ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ

Room 801, 8/F, Sha Tin Government Offices, 
1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, New 
Territories 

2158 6711 2697 9652 

ਫੈਨਿਲੰਗ

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ 
ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ

Room 325, 3/F, Fanling Law Courts Building, 
No.1, Pik Fung Road, Fanling, New Territories 

2682 7573 2682 2916 

Room 415, 4/F, North District Government 
Offices, No. 3 Pik Fung Road, Fanling, New 
Territories 

3427 3661 2682 9351 

ਵੈਸਟ ਕੋਲੂਨ

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ 
ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ

Tower A, 2/F, West Kowloon Law Courts 
Building, 501 Tung Chau Street, Sham Shui 
Po, Kowloon 

3467 2332 2944 9946 

ਤੁਅਨ ਮੁਨ

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ 
ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ

4/F, Tuen Mun Government Offices, 1 Tuen Hi 
Road, Tuen Mun, New Territories 

2451 3123 2404 1161 


