
Cơ sở Cải tạo/Cư trú 
Cơ sở dành cho Trẻ em và Vị thành niên Tuen Mun 

 Mô tả Dịch vụ
Bộ Phúc lợi Xã hội (SWD) cung cấp dịch vụ đào tạo tại nơi cư trú cho những người phạm tội 
là trẻ em/người chưa thành niên và thanh thiếu niên không hòa nhập thông qua sự can thiệp 
của công tác xã hội để tuân theo hướng dẫn của tòa án. Để đạt được sức mạnh tổng hợp của 
dịch vụ và cho phép việc sử dụng chung các cơ sở, vào năm 2007 SWD đã đồng loạt đặt sáu 
cơ sở cải tạo và cư trú trong một khu dân cư đa chức năng, cụ thể là Cơ sở dành cho Trẻ em và 
Vị thành niên Tuen Mun (TMCJH), cơ sở này phục vụ các chức năng của một nơi nơi trú ẩn, 
nơi tạm giam, cơ sở giáo dục được công nhận (nơi quản chế) và trường giáo dưỡng. 

 Nhóm đối tượng
TMCJH là một cơ sở được công bố cung cấp dịch vụ tạm giữ và đào tạo tại nơi cư trú cho 
những người phạm tội là trẻ em/người chưa thành niên và thanh thiếu niên phù hợp với các 
yêu cầu theo luật định về –
- một nơi trú ẩn theo Pháp lệnh Bảo vệ Trẻ em và Người chưa thành niên (Chương 213), 

Pháp lệnh Di trú (Chương 115) và Pháp lệnh Bắt cóc và Giam giữ Trẻ em (Chương 512)
- một nơi tạm giam theo Pháp lệnh Người phạm tội vị thành niên (Chương 226)
- một tổ chức được công nhận (nhà quản chế) theo Pháp lệnh Quản chế Người phạm tội 

(Chương 298)
- một ngôi trường giáo dưỡng theo Pháp lệnh Trường Giáo dưỡng (Chương 225)

 Sức chứa
388

 Nội dung Dịch vụ
I) Giáo dục và dạy nghề
Việc học các môn lý thuyết và các môn tổng quát cũng như các khóa đào tạo kỹ năng đa dạng 
được cung cấp cho người cư trú để đáp ứng các trình độ học vấn và nhu cầu học tập khác nhau 
của họ và có liên quan đến thời gian lưu trú của họ để cho phép họ theo đuổi các khóa học 
chuyên sâu hơn và/hoặc nâng cao khả năng theo đuổi nghề nghiệp và khả năng được tuyển 
dụng với bằng cấp được công nhận khi rời khỏi cơ sở.

II) Dịch vụ tư vấn cá nhân và công việc tập thể
Những người cư trú cá nhân được hỗ trợ để xử lý các vấn đề cá nhân, các vấn đề giữa cá nhân 
và gia đình thông qua việc phát triển khả năng hiểu biết về bản thân, kỹ năng xã hội, quản lý 
cảm xúc và suy nghĩ tích cực thông qua công tác tư vấn theo từng trường hợp và công việc tập 
thể. Các nhân viên xã hội của cơ sở sẽ theo dõi sự tiến bộ và nhu cầu của từng người cư trú, 
đồng thời liên lạc với cha mẹ/người giám hộ của người cư trú và nhân viên xã hội/nhân viên 
quản chế theo từng trường hợp để tìm ra giải pháp và thực hiện các kế hoạch phúc lợi/cải tạo. 
Mục đích là nhằm truyền cảm hứng cho người cư trú vượt qua khó khăn, xây dựng sự tự tin và 
kỷ luật để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 



III) Kết nối cộng đồng
Tổ chức sẽ sắp xếp cho các tổ chức cộng đồng khác nhau để điều hành các loại hoạt động tập
thể và hoạt động hỗ trợ để người cư trú hình thành nên sự kết nối có ý nghĩa với cộng đồng.
Các dự án phục vụ cộng đồng được tổ chức nhằm giúp người cư trú phát triển tinh thần trách
nhiệm và giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về họ. Những người cư trú được khuyến khích tham gia
các hoạt động cộng đồng và các dịch vụ tự nguyện để nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng
lãnh đạo và giá trị bản thân, những điều này có lợi cho việc tái hòa nhập cộng đồng.

IV) Hoạt động giải trí
Một loạt các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa, thể thao và giải trí được tổ chức cho
người cư trú để họ có thể phát triển các sở thích lành mạnh, nâng cao năng lực cá nhân và
phát triển tiềm năng.

V) Người giám hộ đến thăm nom / Công việc gia đình / Nghỉ phép
Cha mẹ hoặc người giám hộ được chào đón và nên đến thăm con cái của mình tại cơ sở. Các
hoạt động tư vấn theo từng trường hợp và hoạt động giữa phụ huynh-con cái được thực hiện
nhằm giúp người cư trú hình thành lại kỹ năng giao tiếp tích cực và cải thiện mối quan hệ với
cha mẹ của họ. Đối với những người cư trú tại nhà quản chế và trường giáo dưỡng, có thể cấp
phép nghỉ phép cho những người cư trú có biểu hiện ổn định sau một thời gian đào tạo tại nơi
cư trú để tạo điều kiện cho họ nhận được sự hỗ trợ đắc lực của gia đình khi rời khỏi cơ sở.

VI) Chăm sóc y tế
Cơ sở sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc 24/24 cho người cư trú thông qua các y tá của cơ sở. Sẽ
tổ chức các buổi nói chuyện về sức khỏe, hướng dẫn và tư vấn về các vấn đề vệ sinh cá nhân.
Các nhân viên y tế thăm khám cung cấp các dịch vụ y tế tổng hợp. Đối với những người cư
trú có nhu cầu đặc biệt về thể chất, tinh thần hoặc tâm lý, họ sẽ được giới thiệu đến các bác sĩ
chuyên khoa và/hoặc nhà tâm lý học lâm sàng để được đánh giá, tư vấn và điều trị.

VII) Cung cấp bữa ăn
Chế độ ăn uống hàng ngày cho người cư trú tuân theo khuyến nghị về chế độ ăn uống được
đưa ra bởi chuyên gia dinh dưỡng được đăng ký của đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống.

 Phí và Lệ phí
Tất cả các dịch vụ đều miễn phí.

 Địa chỉ và Số liên lạc
Địa chỉ: 3 San Shek Wan North Road, Tuen Mun, New Territories 
Số điện thoại : 2460 7102
Số fax: 2460 7812 


