Targets

~

Separated/divorcing/divorced parents and/or
their children where the parents have
difficulty in cooperating with each other
and/or reaching agreement relating to the
children's
living,
care
and
contact
arrangements including different ethnicities,
cultures, religions and language; and
General public with interest to know the
parental responsibility.

Opening Hours
12 sessions per week, including 1 Friday night
and 4 sessions on Saturday and Sunday
~ Closed at public holidays
Please refer to the opening hours of
respective SCSCs

Fee Charging
.. Free of charge
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Service Distribution

Social Welfare Department

KID First Specialised Co-parenting Support Centre
(Hong Kong)
Service Operator :
The Hong Kong Catholic Marriage Advisory Council

.,

Districts Served :
Central & Western, Southern, Islands, Eastern and Wan Chai
Tel No.: 2170 1788
Fax No.: 2429 6719
Email : kidfirsthk@cmac.org.hk
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KID First Specialised Co-parenting Support Centre
(Kowloon East)
Service Operator :
The Hong Kong Catholic Marriage Advisory Council

Districts Served :
Kwun Tong, Wong Tai Sin and Soi Kung
Tel No. : 2170 4700
Fax No. : 2421 3931
Email : kidfirstke@cmac.org.hk
~ !!~!.'!!!iii.!!

Parent-child Connect Specialised Co-parenting
Support Centre
Service Operator :
Hong Kong Family Welfare Society

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹ-ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ
ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ

Districts Served :
.. Service users can self-approach the Service
Operator or can be referred by social workers,
staff of relevant government departments
or non-government organisations, school
personnel, or professionals providing services
to separated/divorcing/divorced parents and
their children, such as mediators or lawyers.
For enquiries on application and case referral,
please contact the service operators of
respective SCSCs directly.

Kowloon City, Yau Tsim Mong, Sham Shui Po, Tsuen Wan
and Kwai Tsing
Tel No. : 8100 8883
Fax No. : 2743 5833
Email : pccc@hkfws.org.hk

Parent Child LINK Specialised Co-parenting Support
Centre
Service Operator :
The Boys' and Girls' Clubs Association of Hong Kong

Districts Served :
Shatin, Tai Po and North District
Tel No. : 2180 6559
Fax No. : 3150 8043
Email: info.pclink@bgca.org.hk

BGCAmi.,,,+.,,..

Circle of Love Specialised Co-parenting Support
Centre
Service Operator :
St James' Settlement

Districts Served :
Yuen Long and Tuen Mun
Tel No. : 3104 3699
Fax No. : 3104 3699
Email : circleoflove@sjs.org.hk
~
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Punjabi (旁遮普語)/India (印度)

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਵੱ ਖਰੇ/ਤਲਾਕ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਿਪਆਂ (ਮਾਿਪਆਂ) ਅਤੇ/ਜ� ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਰੋਕੇ ਬੱ ਚੇ-ਕ�ਦ�ਤ

ਸਿਹ-ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਪੰ ਜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹ-ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ

ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ (SCSCs) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ l SCSCs ਐਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ

ਿਸਧ�ਤ� ਅਧੀਨ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਨਭਾਉਣ, ਮ�-ਿਪਓ-ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ/ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਤਬਦੀਲੀ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ l

ਉਦੇਸ਼
ਬੱ ਚੇ (ਬੱ ਿਚਆਂ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ/ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ /ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ

ਫੀਸ ਚਾਰਿਜੰ ਗ
ਮੁਫਤ ਿਵਚ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਿਵਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਸਵੈ-ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਕਰ�,
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ� ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ�, ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,
ਜ� ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦੁਆਰਾ ਵੱ ਖਰੇ/ਤਲਾਕ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਚੋਲੇ
ਜ� ਵਕੀਲ ਤੱ ਕ ਸਵੈ-ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੈਫਰਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਧਤ SCSCs ਦੇ ਸਰਿਵਸ
ਆਪਰੇਟਰ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ l

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕ�ਿਦ�ਤ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਨਭਾਉਣ;

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ/ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਲਣ ਿਵਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ;

ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੋਰ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਿਵਵਾਦ ਮੁਕਤ ਸੰ ਪਰਕ
ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ;

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ l

ਸਰਿਵਸ ਸਕੋਪ

ਸਿਹ-ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਪ�ਬੰਧ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ), ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ
ਸਮੂਹ�/ਪ�ੋਗਰਾਮ�/ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ;

ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਰੀਖਣ
ਕੀਤੇ ਸੰ ਪਰਕ/ਿਨਰੀਖਣ ਬਦਲਾਵ ਸਮੇਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੰ ਪਰਕ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ;

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਾਲ-ਕ�ਿਦ�ਤ ਤੀਬਰ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ/ਸਮੂਹ�/ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ;
ਿਸੱ ਿਖਆ/ਪ�ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ l

ਟਾਰਗੇਟ
ਵੱ ਖਰੇ/ਤਲਾਕ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਜੱ ਥੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਪ�ਬੰਧ� ਸਮੇਤ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ�, ਧਰਮ� ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ

ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣਾ

"

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ

ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮ�
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 12 ਸੈਸ਼ਨ, ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ 4 ਸੈਸ਼ਨ� ਸਮੇਤ
ਜਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰ ਦ ਹੈ l
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ SCSCs ਦੇ ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਵੇਖੋ

ਸੇਵਾ ਵੰ ਡ

Five Specialised Co-parenting Support Centres
(SCSCs) are set up across the territories to
provide one-stop child-focused co-parenting
support services
for
separated/divorcing/
divorced parents (the parents) and/or their
children. The SCSCs assist the parents to carry
out
parental
responsibilities
under
the
child-focused principles, strengthen parent-child
connection and provide support to children
affected by parental separation/divorce and
family change to promote their healthy growth and
development.

ਕੇ ਆਈ ਡੀ ਪਿਹਲਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹ-ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ (ਹ�ਗ ਕ�ਗ)

Objectives

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੈਿਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ� ਸਲ

Facilitate the separated/divorcing/divorced
parents to formulate and implement the
child(ren)'s care and contact arrangement
and carry out child-focused parental
responsibilities more effectively;
~ Enhance the children's ability in coping and
adapting to parental separation/divorce and
family changes for their healthy development;
Provide a safe, conflict-free contact
opportunity for children and parents and/or
significant others; and
~ Promote parental responsibility.

ਸੇਵਾ ਓਪਰੇਟਰ

ਕਲੱਸਟਰ (ਿਜ਼ਲ�ੇ) ਦੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ

ਕ�ਦਰੀ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ, ਦੱ ਖਣੀ, ਟਾਪੂ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ Wan Chai
ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 2170 1788

ਈ - ਮੇਲ: kidﬁrsthk@cmac.org.hk

ਫੈਕਸ ਨੰ: 2429 6719

ਕੇ ਆਈ ਡੀ ਪਿਹਲਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹ-ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ (ਕੌ ਲੂਨ ਈਸਟ)

ਸੇਵਾ ਓਪਰੇਟਰ

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੈਿਰਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕ� ਸਲ

ਕਲੱਸਟਰ (ਿਜ਼ਲ�ੇ) ਦੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ

Kwun Tong, Wong Tai Sin ਅਤੇ ਸਾਈ ਕੰ ਗ
ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 2170 4700

ਈ - ਮੇਲ: kidﬁrstke@cmac.org.hk

ਫੈਕਸ ਨੰ: 2421 3931

ਬੱ ਚਾ- ਮ� ਬਾਪ ਕਨ�ਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਡ ਕੋ-ਪੇਰ�ਿਟੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸ�ਟਰ

ਸੇਵਾ ਓਪਰੇਟਰ

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਕਲੱਸਟਰ (ਿਜ਼ਲ�ੇ) ਦੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ

Kowloon City, Yau Tsim Mong, Sham Shui Po, Tsuen Wan ਅਤੇ Kwai Tsing
ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 8100 8883

ਈ - ਮੇਲ: pccc@hkfws.org.hk

Service Scope

ਫੈਕਸ ਨੰ: 2743 5833

ਪੇਰ�ਟ ਚਾਈਲਡ ਿਲੰਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹ-ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ
ਸੇਵਾ ਓਪਰੇਟਰ

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

~

ਕਲੱਸਟਰ (ਿਜ਼ਲ�ੇ) ਦੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ
Shatin, Tai Po ਅਤੇ North District
ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 2180 6559

ਈ - ਮੇਲ: info.pclink@bgca.org.hk

ਫੈਕਸ ਨੰ: 3150 8043

ਸਰਕਲ ਆਫ਼ ਲਵ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਡ ਕੋ-ਪੇਰ�ਿਟੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ
ਸੇਵਾ ਓਪਰੇਟਰ

ਸ�ਟ ਜੇਮਜ਼ 'ਬੰ ਦੋਬਸਤ

~

ਕਲੱਸਟਰ (ਿਜ਼ਲ�ੇ) ਦੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ
Yuen Long ਅਤੇ Tuen Mun
ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 3921 3909

ਈ - ਮੇਲ: circleoﬂove@sjs.org.hk

ਫੈਕਸ ਨੰ: 3104 3699

~
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. . . . St. James' Settlement

ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ

April 2020

Provide co-parenting counselling and parenting
coordination service (formulate and implement
the child(ren) care and contact arrangement),
structured parenting groups/programmes/
workshops to parents;
Provide children contact service including
supervised contact/supervised exchange
between the children and their non-residing
parents and/or significant others;
Provide children with child-focused intensive
counselling/groups/programmes; and
Promote parental responsibility through
education/publicity activities.

