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 تعارف
ہیں  گئے کیے قائم میں جات عالقه (SCSCs) سنڻرز سپورٹ کو-پیرنڻنگ سپیشالئزڈ پانچ
بچوں کو  ان  کے طالق/طالق یافته والدین (اصل والدین) اور/یا شده/منتظر تاکه علیحده
کی  فراہم خدمات معاونتی کو-پرینڻنگ والی کروانے مرکوز توجه پر بچوں پر جگه ایک
توجه مرکوز  که ب چوں پر ہے کرتی معاونت کی والدین SCSCs سیز سی ایس جائیں۔ ایس
ذمه  داریوں سے عہده برآ ہوں، والدین-بچے  كی تحت اپنی والدین رکھنے والے اصولوں کے
تبدیلی  اور  خاندان میں علیحدگی/طالق یافتگی کی اور  والدین بنائیں مضبوط کو کے ربط
اور ن شوونما  مندانه بڑھوتری صحت ان  کی تاکه جائے کی مدد فراہم بچوں کو متاثر سے

سکے۔  جا الئی بہتری میں عمل کے

مقاصد
وه بچے(بچوں)  دینا که  والدین کو سہولت  یافته  علیحده شده/منتظر طالق/طالق 
کی نگہداشت کا معامله طے کریں اور اس کو نافذ العمل کریں اور ان کے لیے باہم 
كی ذمه داریوں  والدین ربط کا سامان کریں اور بچوں پر توجه مرکوز کرنے والی 

کو موثر طور پر سرانجام دیں؛ 
بچوں کی صحت مندانه نشوونما کے لیے ان کے اندر والدین کی علیحدگی/طالق اور 
خاندانی تبدیلیوں کا مقابله کرنے اور ان سے مطابقت پیدا کرنے کی اہلیت کو  بڑھانا؛

افراد کو محفوظ، تصادم سے پاک روابط کا   نمایاں  اور/یا دیگر  بچوں اور والدین 
موقع فراہم کرنا؛ اور 

والدین كی ذمه داریوں کو فروغ دینا۔

خدمات کا دائره 
کی  (بچے(بچوں)  خدمات  کی  تعلق  و  ربط  کے  والدین  اور  مشاورت  کو-پیرنڻنگ 

نگہداشت کا معامله طے کرنا اور اسے نافذ العمل کرنا)، والدین کے لیے بچوں  
كی تربیت کے گروپس/پروگرامز/ورکشاپس کی تشکیل سازی؛

بچوں کو روابط کی خدمات فراہم کرنا بشمول زیرنگرانی ربط/زیرنگرانی ادل بدل جو 
که بچوں کے اور ان کے غیر رہائشی والدین اور/یا دیگر نمایاں افراد کے درمیان  

ہوتا ہے؛
مشاورت/گروہی   بھرپور  والے  کروانے  مرکوز  توجه  پر  بچوں  کو  بچوں 

سرگرمیاں/پروگرامز فراہم کرنا، اور 
فروغ دینا۔  ذمه داری  کو كی تعلیمی/تشہیری سرگرمیوں کے ذریعے والدین

اہداف
علیحده شده/منتظر طالق/طالق یافته والدین اور/یا ان کے بچوں کے معاملے میں 
انہیں مدد فراہم کرنا جہاں والدین کو ایک دوسرے سے تعلق کار پیدا کرنے میں 

دشواری ہو اور/یا بچوں کی گزر بسر، نگہداشت اور ربط و تعلق کے معامالت  
بشمول مختلف نسلوں، ثقافتوں، مذاہب اور زبان کے باعث دشواریاں پیش آئیں؛ اور 

ہو۔ میں دلچسپی جاننے ذمه  داریوں کو كی کو والدین جن عامة الناس کو آگاہی دینا

کھلنے کے اوقات 
نشستیں، بشمول 1 جمعه کی رات اور  4 نشستیں بروز ہفته اور اتوار فی ہفته  12

عوامی تعطیالت پر بند
براه مہربانی متعلقه ایس سی ایس سیز  SCSCs کے کھلنے کے اوقات كے دوران 

رجوع کریں 

عائد فیس 
کوئی فیس نہیں 

درخواست 
سوشل  ان  کو یا ہیں سکتے بذات خود رابطه کر سے سروس آپریڻر صارفین سروس کے
کے  سکول تنظیمیں، حکومتی غیر یا عملے کے ڈیپارڻمنٹ حکومتی متعلقه ورکرز،
که  علیحده  جو ہیں یا وکالء بھجوا سکتے که ث الث ور  افراد، جیسا پیشه عملے، یا ایسے

ہیں۔  کرتے فراہم خدمات کو بچوں اور ان کے یافته والدین طالق/طالق شده/منتظر
متعلقه  لیے، براه مہربانی سے استفسارات کے حوالے کے بھیجنے اور  کیس درخواست

کریں۔  براه راست رابطه سروس آپریڻرز سے کے SCSCs سیز سی ایس ایس

خدمات کی تقسیم 
(ہانگ  کانگ)  کڈ فرسٹ سپیشالئزڈ کو-پیرنڻنگ سپورٹ سنڻر

سروس آپریڻر: دی ہانگ کانگ کیتھولک میرج ایڈوائزی کونسل 
کلسڻرز (اضالع) خدمات: سنڻرل اینڈ ویسڻرن، ساؤدرن، جزائر، ایسڻرن اور وان چائی

فیکس نمبر: 6719 2429 ڻیلیفون نمبر:  1788 2170 
kidfirsthk@cmac.org.hk   :ای میل

کڈ فرسٹ سپیشالئزڈ کو-پیرنڻننگ سپورٹ سنڻر (کولون ایسٹ) 
سروس آپریڻر: دی ہانگ کانگ کیتھولک میرج ایڈوائزی کونسل 

کلسڻرز (اضالع) خدمات: کوون ڻونگ، وونگ تائی سن اور سائی کنگ
فیکس نمبر: 3931 2421 ڻیلیفون نمبر:  4700 2170 

kidfirstke@cmac.org.hk   :ای میل

پیرنٹ چائلڈ کونیکٹ سپیشالئزڈ کو-پیرنڻنگ سپورٹ سنڻر 
سروس آپریڻر: ہانگ کانگ فیملی ویلفیئر سوسائڻی 

کلسڻرز (اضالع) خدمات: کولون سڻی، یاؤ تسم مونگ، شام شوئی پو، تسوئن وان اور 
کوائی ڻسنگ

فیکس نمبر: 5833 2743 ڻیلیفون نمبر:  8883 8100 
pccc@hkfws.org.hk   :ای میل

پیرنٹ چائلڈ لنک سپیشالئزڈ کو-پیرنڻنگ سپورٹ سنڻر 
سروس آپریڻر: دی بوائز اینڈ گرلز کلبز ایسوسی ایشن آف ہانگ کانگ 

کلسڻرز (اضالع) خدمات: شاڻن، تائی پو اور نارتھ ڈسڻرکٹ
فیکس نمبر: 8043 3150 ڻیلیفون نمبر:  6559 2180 

info.pclink@bgca.org.hk   :ای میل

سرکل آف لو سپیشالئزڈ کو-پیرنڻنگ سپورٹ سنڻر 
سروس آپریڻر: سینٹ جیمز سیڻلمنٹ 

کلسڻرز (اضالع) خدمات: یوئن النگ اور ڻوئن من
فیکس نمبر: 3699 3104 ڻیلیفون نمبر:  3909 3921 

circleoflove@sjs.org.hk  :ای میل 
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