
ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ/ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ 

ਤੁਅਨ ਮੁਨ ਿਚਲਡਰਨ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਹੋਮ 

 ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ (ਐ�ਸਡਿਬਲਯੂਡੀ) (Social Welfare Department, SWD) ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਨੂੰ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਵਵਿਸਥਤ ਬੱਿਚਆਂ/ਜੁਵੇਨਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨੂੰ  ਸਮਾਿਜਕ ਕੰਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿ

ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਵਸ ਦੇ ਿਸਹਯੋਗ ਨੂੰ  ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਦੀ ਸ�ਝੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਅਨ ਮੁਨ ਿਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਹੋਮ (ਟੀਐ�ਮਸੀਜੇਐ�ਚ) (Tuen Mun Children and 

Juvenile Home, TMCJH) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮਕਸਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵੱਚ SWDco ਨ� 2007 ਿਵੱਚ ਛੇ 

ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਿਵਚੱ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ ੋਸ਼ਰਣ ਸਥਾਨ, ਿਰਮ�ਡ ਹੋਮ, ਪ�ਵਾਿਨਤ ਸਸੰਥਾਵ� (ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਹੋਮ) 

ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੂਕਲ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਟੀਚਾਬੱ ਧ ਸਮੂਹ

ਟੀਐ�ਮਸੀਜੇਐ�ਚ ਇੱਕ ਗਿਜ਼ਟਡ ਹੋਮ ਹੈ ਜ ੋਹੇਠ� ਿਿਲਖਆ ਂਦੀਆਂ ਵੈਧਾਿਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਿਚਆਂ/ਜੁਵੇਨਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ 

ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਰਜ਼ੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - 

- ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਿਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲਜ਼ ਆਰਡੀਨ� ਸ (ਅਿਧਆਏ 213), ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨ� ਸ (ਚੈਪਟਰ 115)

ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਅਬਡੱਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਸਟਡੀ ਆਰਡੀਨ� ਸ (ਅਿਧਆਏ 512) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਣ ਸਥਾਨ

- ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਓਫ�ਡਰਜ਼ ਆਰਡੀਨ� ਸ (ਅਿਧਆਏ 226) ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਮ�ਡ ਹੋਮ

- ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਓਫ�ਡਰਜ਼ ਆਰਡੀਨ� ਸ (ਅਿਧਆਏ 298) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਸੰਸਥਾ (ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਹੋਮ)

- ਰੀਫੋਰਮੇਟਰੀ ਸੂਕਲ ਆਰਡੀਨ� ਸ (ਅਿਧਆਏ 225) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਧਾਰਕ ਸਕੂਲ

 ਸਮਰ ੱਥਾ

388

 ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ
I) ਸੱਿਖਆਤਮਕ ਅਤੇ ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਸਖਲਾਈ

ਉਨ� � ਦੇ ਿਿਵਭੰਨ ਅਕਾਿਦਮਕ ਪੱਧਰ� ਅਤੇ ਪੜ�ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਕਾਿਦਮਕ ਅਤੇ ਆਮ ਿ

ਿਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਿਿਵਭੰਨ ਹੁਨਰ� ਵਾਲ ੇਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮ� 

ਅਵਧੀ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵਚੱ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਹੋਮ ਤ� ਛੱੁਟੀ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕੇ 

ਅਤੇ/ਜ� ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਤੱਾਮੁਖੀ ਸੰਭਾਨਾਵ� ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ  ਵਧਾ 

ਸਕਣ।

II) ਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾ�ਿਸਲੰ ਗ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਕਾ�ਿਸਲੰ ਗ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਨ�ਜੀ, ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੂੰ  ਸਵੈ-

ਸਮਝ, ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰ�, ਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰੇਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ� 'ਤੇ ਫਾਲ-ੋਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 

ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦ ੇਸਮਾਿਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਜ ੋਭਲਾਈ / 

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਨੂੰ  ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਮੱਿਸਆਵ� 

�ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚੱ ਮੁੜ-ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ 

ਅਨਸੁਾਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।



III) ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ

ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਮੂਿਹਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ� ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ

ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਕ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ

ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਉਨ� � ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ�, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ

ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

IV) ਮਨ� ਰੰਜਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਿਦਲ ਪ�ਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਉਹ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸ਼�ਕ ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵ� ਵਧਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵ� ਨੰੂ 

ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣ।

V) ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਕੰਮ/ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ� ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਸ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ-ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ 

ਘੜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਉਨ� � ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਥਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਿਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੁਿਵਧਾ ਿਮਲ ਸਕੇ।

VI) ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ

ਘਰ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਰਸ� ਦੇ ਰਾਹ� 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਰਿਸੰਗ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਤੇ

ਿਸਹਤ ਚਰਚਾਵ�, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ

ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਜਨ� � ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਹਨ, ਉਨ� � ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਹਰਾਨਾ ਡਾਕਟਰ� ਅਤੇ/ਜ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਨ� ਿਚਿਕਤਸਕ� ਕੋਲ

ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

VII) ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਕੇਟਿਰੰਗ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪੰਜੀਿਕ�ਤ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦੱਤੀ

ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

 ਫੀਸ� ਅਤ ੇਖਰਚੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

 ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰ ਬਰ
ਪਤਾ: 3 San Shek Wan North Road, Tuen Mun, New Territories 
ਟੈਲੀ. ੰਨ.: 2460 7102
ਫ਼ੈਕਸ ੰਨ.: 2460 7812 


