
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼ (ਸੀਐ�ਸਓ) (Community Service Orders, CSO) ਸਕੀਮ 

 ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼ (ਸੀਐ�ਸਓ) (Community Service Orders, CSO), ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼

ਆਰਡੀਨ� ਸ (Community Service Orders Ordinance), ਕੈਪ 378 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਿਵਕਲਪ

ਹੈ। ਅਦਾਲਤ, 14 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ, ਿਜਸਨੰੂ ਿਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ� ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ

ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਿਧਕਾਰੀ (ਪੀਓ) (probation officer, PO) ਜੋ ਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਅਧੀਨ, 12 ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਅਵਧੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 240 ਘੰਿਟਆ ਂਲਈ ਿਬਨ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਟੀਚੇ

ਸੀਐ�ਸਓ (CSO) ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਹਾਨੀ-ਪੂਰਤੀ ਅਤ ੇਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ, ਦਵੋ� ਹਨ। ਆਦੇਸ਼� ਦ ੇਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਵਹਲੇ

ਸਮ� ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਨੀ-ਪੂਰਤੀ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੀਓ (PO) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹ�, ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਖੁਦ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸੀਐ�ਸਓ (CSO) ਦੇ ਮੱੁਖ ਟੀਚੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

(ਓ)   ਮੁੜਵਸੇਬਾ – ਢ�ਚਾਬੱਧ ਕੰਮ/ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਰਾਹ� ਅਤ ੇਪੀਓ (PO) ਦ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਐ�ਸਓ (CSO) ਦੇ

ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਖੁਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਡਾ

ਕਰਨ, ਸਵੈ-ਕਦਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪੈਟਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ

ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਧ� ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

(ਅ)   ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਨਪਟਾਰਾ - ਸੀਐ�ਸਓ (CSO), ਸੀਐ�ਸਓ (CSO) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸਦੀ

ਸਕੂਿਲੰਗ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਧਾਰਿਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਊਨਤਮ ਿਵਘਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

(ਈ)   ਹਾਨੀ-ਪੂਰਤੀ - ਇਹ ਸੀਐ�ਸਓ (CSO) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਣਭੁਗਤਾਨ�  ਕੰਮ, ਿਜਨ� �

ਨੰੂ ਉਸਨ�  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਸੀ, ਨੰੂ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਕਸਮ

(ਓ)   ਅਦਾਲਤ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆਂ, ਪੀਓ (POs), ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� (Probation

Officer's Reports ) ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਰਪੋਰਟ� (Suitability Reports for Community

Service Orders) ਿਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ।

(ਅ)   ਪੀਓ (POs), ਸੀਐ�ਸਓ (CSO) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਵੈਧਾਿਨਕ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਕੰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

(ਈ)   ਪੀਓ (POs), ਸੀਐ�ਸਓ (CSO) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਅਣਭੁਗਤਾਨ�  ਕੰਮ ਦੀ ਪਲੇਸਟਮ�ਟ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਗੇ

ਜਦਿਕ ਸਾਈਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਹਦਾਇਤ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮ



ਬਾਰੇ ਅਿਭਆਸੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

 ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮੂਹ

ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਮੂਹ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜੋ -

(ਓ) ਿਜਨ� � ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਹਵਾਲਗੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ

(ਅ) ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸੀਐ�ਸਓ (CSO) ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

 ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼ ਆਿਫ਼ਸਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਸੱਤ ਮੈਿਜਸਟ�ਟੇਸ’ 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�ਬੋੇਸ਼ਨ ਆਿਫ਼ਸ (ਐ�ਚਸੀ ਅਤੇ ਡੀ

ਸੀਪੀਓ) (High Court and District Court Probation Office, HC&DCPO) ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

 ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰਟੇ

(ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ): 8:45 ਸਵੇਰੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6:00

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਨੰੂ ਬੰਦ

 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼ ਦਾ ਸੰਯੋਜਕ ਦਫ਼ਤਰ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼ (Community Service Orders) ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਸੀਐ�ਸਓ (PCSOs)

ਅਤੇ ਐ�ਚਸੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀਓ (HC&DCPO) ਦੀ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪ�ਜੈੋਕਟ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਅਤ ੇਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ

ਐਸ ਓ (CSO) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੀਓ (POs) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

Room 813, 8/F., Sha Tin Government Offices
1 Sheung Wo Che Road, Shatin, New Territories.
ਟੈਲੀ. ਨੰ. : 2158 6547
ਫ਼ੈਕਸ ਨੰ. : 2609 4178

 ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰਟੇ

(ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ): 8:45 ਸਵੇਰੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6:00

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 
Courts 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 


