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Application Procedures
Elderly persons
Elderly persons may contact the Support Teams
for the Elderly in their neighbourhood direct.
Social service organisations, local
organisations or individuals may also make
referrals to the teams nearby.
Volunteers
Interested persons or organisations may
approach respective Support Team for the
Elderly for registration as volunteers or
volunteer organisations.

ਪੁਛਿਗਛ
ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕ�ਦਰ / ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਕ�ਦਰ

ਮੇਿਡਕਲ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ

ਖੇਤਰੀ ਬੁਜ਼ਰਗ
ਕ�ਦਰ
ੁ
ਸਮਾਜ ਕਿਲਆਨ ਿਵਭਾਗ ਹੋਟਲਾਇਨ: 2343 2255
ਬਜ਼ਰਗ�
ੁ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮ� ਦੀ ਸੁਚੀ ਸਮਾਜ
ਕਿਲਆਨ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਡਾਉਨਲਡ
ੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

https://www.swd.gov.hk/en/index/site_
pubsvc/page_elderly/sub
_csselderly/id_supporttea/

Enquiries

Integrated Family Service Centres /
Integrated Services Centres
Medical Social Services Units
Neighbourhood Elderly Centres
Social Welfare Department
Hotline : 2343 2255
The list of all Support Teams for the Elderly
can be downloaded from the Social Welfare
Department’s website :
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_
pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/
id_supporttea/
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ਬਜ਼ਰਗ�
ੁ
ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ
ਟੀਮ
Support Team
for the Elderly

ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਉਟਿਰਿਚਗ
ੰ ਅਤੇ ਨਟਵਰਿਕਗ
�
ੰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਜਿਰਏ ਕਮਜੋਰ
ਬਜ਼ਰਗ
ੁ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ
ਬਜ਼ਰਗ
ੁ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਤਰ
ੰ
ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਸਪਰਕ
ੰ
ਰਾਹ� ਿਚਤਾ
ੰ ਜਾਿਹਰ ਕਰਨਾ
ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਸਰੋਤ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕਰਨਾ

ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਿਜਲਹ੍ਾ
ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਕ�ਦਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਯੂਿਨਟੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈI
ਲੋ ੜਮੰ ਦ ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਰਏ ਟੀਮ� ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਚੰ ਤਾ ਿਫਖਾ�ਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨ�ਟਵਰਕ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ
ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣI
ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ� ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨ� ਸੀਨੀਅਰ ਵਲੰਟੀਅਰ
ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਭੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ
ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ
ਬਣਨ ਲਈ, ਿਨਰੰ ਤਰ ਕਮਯੂਿਨਟੀ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਲੋ ੜਮੰ ਦ ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਿਕੱਤਾ ਜਾ
ਸਕੇI

Support Team for the Elderly is
one kind of community support
services for elderly persons
attached to District Elderly
Community Centres. Through
serving the elderly persons in
need, the teams show concern
and provide assistance for elderly
persons so that they can live
actively in the community under
the support network.
To promote a sense of worthiness
among elderly persons, Support
Team for the Elderly has also
developed the Senior Volunteer
Programme to encourage elderly
persons to become volunteers,
to be continuously involved in
community affairs and to serve
other elderly persons in need.

ਟੀਚਾ ਗ�ਪ
60 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਬਜ਼ਰਗ
ੁ
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵ� ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੇਠ
ਿਦੱਤੇ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ� ਇੱਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ:
ਇੱਕਲਾ ਰਿਹਣਾ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਟਵਰਕ
�
ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ
ਮਾੜੀ ਸੇਹਤ ਹੋਣ
ਨਾਲ ਿਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਹੋਣਾ

ਨਾਪਸਦ
ੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ

ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਸਰੋਤ� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ
ਸਹੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
ਹੋਰ ਨਾਪਸਦ
ੰ ਹਾਲਾਤ� ਦਾ ਸਾਮਨਾ
ਕਰਨਾ

Target Group
Elderly persons aged 60 or above
who are willing to receive services
and who are under one or more
of the following circumstances:
Living alone or lacking family
support
Having limited social support
network
Suffering from poor health
Having financial difficulties
Living in unfavourable
environment
Unable to make proper use
of community resources or
services
Facing other unfavourable
circumstances

ਆਮ ਿਨਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਬਜ਼ਰਗ
ੁ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ੂ
ਕ੍ਲੀਿਨਕ� ਿਵੱਚ ਛਡਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ�ਹ੍ ਦੇ ਲਈ ਆਮ
ਘਰੇਲੂ ਕਮ
ੰ ਕਰਨਾ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਬਜ਼ਰਗ
ੁ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ੂ ਰਸਮੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਉਸਿਲਗ
ੰ ੰ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਭੇਜਣਾ
ਵਲਟੀਅਰ�
ੰ
ਦੀ ਭਰਤੀ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ�ਹ੍ ਨੰ ੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾI

Scope of Service
To identify vulnerable elderly prersons through
various outreaching and networking approaches
To show concern to elderly persons through
regular home visits and telephone contacts
To introduce community resources
To provide simple personal assistance such as
escorting elderly persons to and from clinics
and doing simple household chores for them
To provide emotional support
To refer elderly persons for formal services
such as counselling service
To recruit, train and sustain volunteers

