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Introduksyon
Limang Mga Sentro ng Suporta ng Dalubhasa sa Magkatuwang na Pagpapalaki
ng Anak (Specialised Co-parenting Support Centres o SCSCs) ang naitayo sa
lahat ng dako ng mga teritoryo upang magbigay ng isang lugar ng mga
serbisyo ng suporta na nakatuon-sa-anak sa magkatuwang na pagpapalaki ng
anak para sa hiwalay/magdidiborsiyo/diborsiyado na mga magulang (ang mga
magulang) at/o kanilang mga anak. Tinutulungan ng mga SCSC ang mga
magulang upang maisakatuparan ang mga responsibilidad ng magulang sa
ilalim ng mga alituntunin na nakatuon-sa-anak, palakasin ang koneksyon ng
magulang-at-anak at magbigay ng suporta sa mga anak na apektado ng
paghihiwalay ng magulang/diborsyo at pagbabago sa pamilya upang maitaguyod ang kanilang malusog na paglaki at pag-unlad.

Mga Layunin
Himukin ang mga hiwalay/magdidiborsiyo/diborsiyado na mga magulang
na magbalangkas at ipatupad ang kaayusan sa pangangalaga at
pakikipag-ugnay sa (mga) anak at isagawa nang mas epektibo ang
nakatuon-sa-bata na mga responsibilidad ng magulang;

Sinsingil na Bayad
Walang bayad

Aplikasyon
Ang mga gumagamit ng serbisyo ay maaaring lumapit ng personal sa
Operator ng Serbisyo o maaaring isangguni ng mga manggagawang
panlipunan, kawani ng mga may kaugnayang kagawaran ng gobyerno o mga
di-gobyernong organisasyon, mga tauhan ng paaralan, o mga propesyonal
na nagbibigay ng mga serbisyo sa hiwalay/magdidiborsiyo/diborsiyadong
mga magulang at kanilang mga anak, tulad ng mga tagapamagitan o
abogado.
Para sa mga katanungan sa aplikasyon at isinangguning kaso, mangyaring
direktang makipag-ugnay sa mga operator ng serbisyo sa kani-kanilang
mga SCSC.

Mapabuti ang kakayahan ng mga bata sa pagharap at pakikibagay sa
paghihiwalay/diborsyo ng magulang at mga pagbabago sa pamilya para
sa kanilang malusog na paglaki;

Distribusyon ng Serbisyo

Magbigay ng isang ligtas, walang-away na pagkakataon sa pakikipagugnay para sa mga anak at magulang at/o mga iba pang mahahalagang
tao; at

Operator ng Serbisyo:

Itaguyod ang responsibilidad ng magulang.

Saklaw ng Serbisyo

Magbigay ng pagpapayo sa magkatuwang na pagpapalaki sa anak at
serbisyo sa koordinasyon ng pagiging magulang (magbalangkas at
ipatupad ang kaayusan sa pangangalaga at pakikipag-ugnay sa (mga)
anak), maayos na mga grupo ng mga magulang/mga programa/mga
workshop para sa mga magulang;
Magbigay ng serbisyo sa pakikipag-ugnay sa mga anak kabilang ang
pagsubaybay sa pakikipag-ugnay/pagsubaybay sa pagpapalitan sa
pagitan ng mga anak at ng kanilang mga hindi-residente na magulang
at/o mga mga iba pang mahahalagang tao;

KID First Specialised Co-parenting Support Centre (Hong Kong)
The Hong Kong Catholic Marriage Advisory Council
Mga kumpol (Mga Distrito) Pinalilingkuran:
Central & Western, Southern, Islands, Eastern at Wan Chai
Tel No.: 2170 1788

Fax No.: 2429 6719

Email: kidﬁrsthk@cmac.org.hk
KID First Specialised Co-parenting Support Centre (Kowloon East)
Operator ng Serbisyo:
The Hong Kong Catholic Marriage Advisory Council
Mga kumpol (Mga Distrito) Pinalilingkuran:
Kwun Tong, Wong Tai Sin at Sai Kung
Tel No.: 2170 4700

Fax No.: 2421 3931

Email: kidﬁrstke@cmac.org.hk

Bigyan ang mga anak ng nakatuon-sa-anak na masinsinang pagpapayo/
mga grupo/mga programa; at

Parent-child Connect Specialised Co-parenting Support Centre

Itaguyod ang responsibilidad ng magulang sa pamamagitan ng
edukasyon/pangmadlang mga aktibidad.

Hong Kong Family Welfare Society

Mga Puntirya
Hiwalay/magdidiborsiyo/diborsiyado na mga magulang at/o kanilang
mga anak kung saan ang mga magulang ay nahihirapang pakitunguhan
ang isa‛t isa at/o magpang-abot sa kasunduan na may kaugnayan sa
pamumuhay ng anak, kaayusan sa pangangalaga at pakikipag-ugnay sa
mga anak kabilang ang iba't ibang mga etnikong lahi, kultura, relihiyon
at wika; at
Ang madla sa pangkalahatan na may interes na malaman ang responsibilidad ng
magulang.

Mga Oras ng Pagbubukas
12 sesyon bawat linggo, kabilang ang 1 sesyon sa gabi ng Biyernes at 4
na sesyon sa Sabado at Linggo

Operator ng Serbisyo:
Mga kumpol (Mga Distrito) Pinalilingkuran:
Kowloon City, Yau Tsim Mong, Sham Shui Po, Tsuen Wan at Kwai Tsing
Tel No.: 8100 8883

Fax No.: 2743 5833

Email: pccc@hkfws.org.hk
Parent Child LINK Specialised Co-parenting Support Centre
Operator ng Serbisyo:
The Boys‛ and Girls‛ Clubs Association of Hong Kong
Mga kumpol (Mga Distrito) Pinalilingkuran:
Shatin, Tai Po at North District
Tel No.: 2180 6559

Fax No.: 3150 8043

Email: info.pclink@bgca.org.hk
Circle of Love Specialised Co-parenting Support Centre
Operator ng Serbisyo:

Nakasara sa araw ng mga pampublikong pista opisyal

St James‛ Settlement

Mangyaring sumangguni sa mga oras ng pagbubukas sa kani-kanilang
mga SCSC

Yuen Long at Tuen Mun

Mga kumpol (Mga Distrito) Pinalilingkuran:
Tel No.: 3921 3909

Fax No.: 3104 3699

Email: circleoﬂove@sjs.org.hk

Sangay ng Kapakanan ng Pamilya at Anak
Kagawaran ng Panlipunang Kapakanan
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