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درخواست   کے نےبنا بہتر ـوکـ تتعلقا ـاسـشنا روا نمڻنے پررطو دـدمتشـ غیر ـےسـ تـاعـزتنا ـرڻنـرپا
 فارم طریقے سیکھیں

 ےک ددشترنارڻپااسنش اور ےچبفشکنمرپ اس ایےوال ےرنک دہاہشماک ددشترنارڻپااسنش
 مقصدں،یمےندی روغفوک وںارتہمیکیدگزن یناپ ںیمےنڻمنےس االتح ارازگاسنےک راداف ارکش
 ںریک ددمیک ان

(اردو) نام (انگریزی)  ارنکہفااض ںیم دارییبیوامعرپ ددشتگنڻڈی اور ددــشترنارڻپاــاسنش

 تاریخ پیدائش جنس

زباننسلیت اتازعنتھاتسےک وںوال ےنرہ رحطیک وییب اںیمای وییب اںیم/ رزنارڻپااسنشےناپ وگلوج ٰ
 ہیں ہتےاچ اسیکھن

یقےطر کے نےبنا بہتر کو تتعلقا روا نےہو متعلق ہوروا،ہیں کھتےر یہوردمتشد کہ یحت یا
 ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے □ آپ ہانگ کانگ میں پہنچے 

وہ بچے جنہوں نے شناسا پارڻنر تشدد دیکھا ہے اور شناسا پارڻنر تشدد کے تئیں منکشف
 پتہ اہداف رہے یا شناسا پارڻنر تشدد کا شکار رہے ہیں 

 شناسا پارڻنر تشدد اور ڈیڻنگ تشدد کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھنے
 والے عام لوگ

 صنف، زبان، قومیت، جنسی ظاہریت اور صنفی شناخت سے قطع نظر
 (گھر)فون نمبر (موبائل)

 ای میل
 گھنڻوں کا تعلیمی پروگرام تاکہ تشدد کے استعمال، ممکنہ طور 6 گھریلو تشدد کو روکنے پر

 پر تشدد کے استعمال میں پارڻنر تنازعات اور تشدد کی عکاسی ہو، جذبات اور تنازعات سے
 نمڻنا اور پارڻنررز کے ساتھ بات چیت کو بہتر بنانا سیکھیں

 گھنڻوں کا تعلیمی پروگرام تاکہ شناسا پارڻنر تشدد دیکھنے والے اور اس سے خطرہ میں 4
 ）ازدواجی / شناسا تعلقات کی کیفیت (اگر قابل اطالق ہے

طالق یافتہ □ علیحدہ رہنے والے □ صحبت دار □ شادی شدہ □امرروگپ  ڈالے جانے والے بچوں کے جذبات کو سنبھالنے اور مسئلہ حل کرنے میں صالحیتوں اور
 ہم جنس تعلق داری □ مخالف جنس تعلق داری □ مندرجات / مہارتوں کو فروغ دیں

خصوصیات  *شادی / صحبت داری کا سال (اگر قابل اطالق) خاندانی تعلق داری اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لئے تعلیمی / معاونت کا فیملی پروگرام

 ترجمانی کی خدمت اور دیگر فالحی خدمات کے تئیں ریفرل کا اہتمام کیا جائے گا
 *طالق / علیحدگی کا سال (اگر قابل اطالق)

 بچوں کی تعداد (اگر قابل اطالق)

 بچوں کی صنف اور عمر

معلمین مقامات چارجز
 تعلیمی سطح

/ ڻرشیری یونیورسڻی □ ثانوی □ پرائمری □ کوئی رسمی تعلیم نہیں □
 تجربہ کار سماجی کارکنان کاء پورے عالقے میں مختلف پروگرام کےشر بنا کسی چارجز

دیگر □
 یا کلینیکل نفسیات دان ت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تفصیالت کیلئے،امقام

 برائے مہربانی متعلقہ آپریڻر سے رابطہ کریں۔

 پیشہ

 وصول کنندہ CSSA□ ماہانہ آمدنیریفر کردہ بطرف سماجی کارکنان، اسکول کا عملہ، دیگر سرکاری محکموں کا عملہ، شناسا
 پارڻنر تشدد کے متاثرین کے ساتھ کام کرنے والے پیشہ ورانہ افراد یا بچے جنہوں شناسا
 پارڻنر تشدد کا مشاہدہ کیا / انہیں خطرہ میں ڈاال گیا / شناسا پارڻنر تشدد سے تنگ بچے۔

درخواست درخواست کردہ سروس(ز) (ایک سے زیادہ اختیارات منتخب کر سکتے ہیں)آپریڻرز کے لئے براہ راست درخواست
 گھنڻوں کا تعلیمی پروگرام 6 گھریلو تشدد روکنے پر □

 گھنڻوں کی تعلیمی سرگرمی 4 شناسا پارڻنر تشدد دیکھنے والے یا اس پر منکشف بچوں کی لئے □

فیملی پروگرام □
استفسار

میں نے پروگرام کو درج ذیل ذرائع سے سیکھا ہے:  اور
 خاندانی اراکین / شناسا□/ کتابچہپوسڻر □سماجی کارکن □انرولمنٹ

سرکاری محکموں کا عملہ □سکول کا عملہ □
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ُپرامن تعلقات کو فروغ
دینے کے لئے معاونتی 

(SPeaR) پروگرام

ُپرامن تعلقات کو فروغ 
دینے کے لئے معاونتی 

(SPeaR)  پروگرام

 دیگر (براہ مہربانی وضاحت کریں) □

 سماجی کارکن کا نام (اگر کوئی ہے)

Po Leung Kuk Hong Kong Family Tung Wah Group of 
Power Up 360 Welfare Society Hospitals 

Peace Campus H.O.R.l.zon
2899 0019 ڻیلیفون: 2775 2332 ڻیلیفون: 2464 1518  ڻیلیفون:

 تاریخ

/ سروس یونٹایجنسی

فون نمبر 

 درخواست گزار کے دستخط 

0034 2899 فیکس:
سروس ایریا:

کولون شہر، یوان سم 
 مونگ، شام شوئی پو، 
نگ ِسوئن وان اور کوائی س

 فیکس: 3003 2454 2221 2775 فیکس:
:سروس ایریا:سروس ایریا

 کوان ڻونگ، وانگ ڻائی سن ہانگ کانگ جزیرہ اور آؤٹ 
 اور سائی کونگ لیئنگ جزائر، شا ڻن، ڻائی پو

 اور نارتھ، یوان النگ اور ڻوئن من

میں شرکت کرنے کا انتخاب SPeaR شرکاء اپنی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق کسی بھی سروس کلسڻر میں *  اردو
(Urdu) براہ مہربانی جو غیرمناسب ہو، اس کو حذف کریں۔کر سکتے ہیں۔ *
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