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Nội Dung/
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Chương 
Trình

Tra Vấn và 
Đăng Ký

l	Tìm hiểu cách xử l˝ xung đột trong gia đình theo cách không 
bạo lực và cải thiện mối quan hệ thân mật

l	Giúp đỡ những trẻ em phải chứng kiến hoặc tiếp xúc với bạo 
hành gia đình và nạn nhân của bạo hành gia đình, giúp trẻ 
nâng cao kỹ năng sống để giải quyết các tình huống bất lợi

l	Nâng cao nhận thức của cộng đồng về bạo hành gia đình và 
hẹn hò

l	Những người có xung đột hoặc thậm chí bạo hành phối ngẫu/
bạn tình của họ và muốn tìm hiểu cách tốt hơn để liên hệ và cải 
thiện mối quan hệ

l	Trẻ em đã chứng kiến hoặc tiếp xúc với bạo hành gia đình và 
nạn nhân của bạo hành gia đình 

l	Công chúng muốn biết thêm về bạo hành gia đình và hẹn hò
l	Không phân biệt giới tính, ngôn ngữ, dân tộc, khuynh hướng 

tình dục và nhận thức giới tính

l	Chương Trình Giáo Dục kéo dài 6 giờ về Ngăn Chặn Bạo Hành 
Gia Đình nhằm giúp những người có khuynh hướng bạo hành/
có khả năng bị bạo hành phản ánh về các xung đột và bạo 
hành trong gia đình, học cách kiểm soát cảm xúc và xung đột 
cũng như cải thiện giao tiếp giữa phối ngẫu/bạn tình.

l	Chương trình giáo dục kéo dài 4 giờ về việc giúp đỡ trẻ em đã 
chứng kiến hoặc tiếp xúc với bạo hành gia đình, nâng cao khả 
năng và kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề

l	Chương trình giáo dục/hỗ trợ gia đình để tăng cường mối quan 
hệ và sự gắn kết trong gia đình

l	Dịch vụ thông dịch và giới thiệu đến các dịch vụ phúc lợi khác 
sẽ được sắp xếp khi cần

l	Được giới thiệu bởi các nhân viên xã hội, nhân viên trường học, 
cán bộ của các cơ quan chính phủ khác, các chuyên gia làm việc 
với nạn nhân của bạo hành gia đình hoặc trẻ em đã chứng kiến/
tiếp xúc với bạo hành gia đình/con của những người có khả năng 
bị bạo hành gia đình.

l	Đăng ký trực tiếp với Nhà điều hành

Nhân viên xã hội 
hoặc nhà tâm lý 
học lâm sàng có 

kinh nghiệm

Miễn phíNgười tham gia có thể chọn các địa 
điểm chương trình khác nhau trên 

toàn lãnh thổ. Để biết chi tiết, vui lòng 
liên hệ với nhà điều hành tương ứng.

Tung Wah Group of 
Hospitals
H.O.R.l.zon
ĐT :  2464 1518
Fax :  2454 3003
Khu vực dịch vụ :  

Đảo HK và Lìa Đảo, Sha 
Tin, Tai Po và North, Yuen 
Long và Tuen Mun

Hong Kong Family 
Welfare Society 
Peace Campus
ĐT :  2775 2332
Fax :  2775 2221
Khu vực dịch vụ :  

Kwun Tong, Wong Tai 
Sin và Sai Kung

Po Leung Kuk
Power Up 360

ĐT :  2899 0019
Fax :  2899 0034
Khu vực dịch vụ :  

Kowloon City, Yau Tsim 
Mong, Sham Shui Po, 
Tsuen Wan và Kwai 
Tsing

Người tham gia có thể chọn chương trình SPeaR do bất kỳ Nhà Điều Hành Dịch Vụ nào cung cấp.l

Mẫu Đăng 
Ký

Tên (Tiếng Việt)

Giới Tính

Dân Tộc

Chuyển tới Hồng Kông vào năm

Địa Chỉ

Số Điện Thoại (Di Động)

Email

Năm *Kết Hôn / Sống Chung (nếu có)

☐ Không Đào Tạo Chính Quy   ☐ Tiểu Học   ☐ Trung Họcੀ   ☐ Đại Học / Cao Đẳng

☐ Chương Trình Giáo Dục kéo dài 6 giờ về Ngăn Chặn Bạo Hành Gia Đình 
☐ Hoạt Động Giáo Dục kéo dài 4 giờ về việc giúp đỡ trẻ em đã chứng kiến 

hoặc tiếp xúc với bạo hành gia đình
☐ Chương Trình Gia Đình

☐  Nhân Viên Xã Hội       ☐  Áp Phích/Tờ Rơi      ☐  Thành Viên Gia Đình/Người Quen
☐  Nhân Viên Nhà Trường       ☐  Nhân viên của các Cơ Quan Chính Phủ
☐  Khác (Vui lòng ghi rõ)

☐ Khác 

Năm *Ly Hôn / Ly Thân (nếu có)

Số con (nếu có)

Giới Tính và Độ Tuổi của trẻ

Cơ Quan/Đơn Vị Dịch Vụ

Số Điện Thoại

Chữ Ký của Người Nộp Đơn

* Xóa bất kỳ phần nào không phù hợp

Ngày

Tôi tìm hiểu chương trình thông qua các phương tiện sau : 

Thu Nhập Hàng Tháng ☐ Người nhận CSSA

☐ Kết Hôn       ☐ Sống Chung ੇ       ☐ Ly Thân       ☐ Đã Ly Hôn
☐ Quan Hệ Khác Giới           ☐ Quan Hệ Đồng Giới

Tình trạng quan hệ Hôn Nhân/Mật Thiết (nếu có)

Trình độ học vấn

Dịch Vụ Yêu Cầu (có thể chọn nhiều lựa chọn)

Tên nhân viên xã hội (nếu có)

Nghề Nghiệp

(Nhà Riêng)

☐ Sinh ra tại Hồng Kông

Ngày Sinh

Ngôn Ngữ

(Tiếng Anh)

Tiếng Việt
(Vietnamese)

Chương Trình Hỗ 
Trợ Tăng Cường 
Mối Quan Hệ Hòa 
Bình (SPeaR)


