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ਬਜ਼ਰੁਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਨ ਲਿਭਾਗ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਿ ਿੋੜੀਂਦੀ ਮਿੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਿੀ (SCNAMES) ਅਤੇ ਸਬਲਸਡੀ ਿਾਿੀ 
ਿੰਬੀ ਲਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਈ ਕੇੰਦਰੀ ਉਡੀਕ ਸਚੂੀ (CWL) ਨੰੂ ਿਾਗੂ ਕਰਕ ੇਲਸੰਗਿ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਲਬੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮਿੁਾਂਕਣ ਅਤੇ 
ਸਬਲਸਡੀ ਿਾਿੀ ਿੰਬੀ ਲਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ (LTC) ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਈ ਰਲਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਾਿ ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਲਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਦੇਨ ਕਰਨ, ਉਡੀਕ ਸਚੁੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਲਜਹੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਲਿੱਚ ਸਹੂਲਿਯਤ ਹੋਿIੇ    

ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਬਲਸਡੀ ਿਾਿੀ LTC ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਈ ਆਿੇਦਨ ਕਰਨ ਿਿੇੇ ਆਪਣੀ LTC ਜਰੂਰਤਾਂ 
ਦਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮਿੁਾਂਕਣ ਨਤੀਲਜਆਂ ਦੇ ਮਤੁਾਬਕ ਉਲਚਤ ਸਿੇਾ ਦੇ ਨਾਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮਿੇ ਕਰਨ 
ਿਈ ਪ੍ਰਮਾਣਕ  ਦੇਖਭਾਿ ਿੋੜੀਂਦੇ ਮਿੁਾਂਕਣ ਤੋਂ ਗੁਜਰਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈI

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ LTC ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਕਵੇਂ ਕਰੀਏ?

SCNAMES ਦੇ ਤਲਹਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿੁਾਂਕਣਕਰਤਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ “interRAI-ਹੋਮ ਕਯੇਰ” 
(interRAI-HC) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੁਾਂਕਣ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਲਚਤ LTC ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਮਿੇ ਕਰਕੇ ਬੁਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨI

ਜੁਿਾਈ 2021 ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਨ ਲਿਭਾਗ ਨੇ ਲਮਲਨਮਮ ਡਾਟਾ ਸਟੈ-ਹੋਮ ਕਯੇਰ ਿਰਜਨ 2.0 (MDS-HC 2.0) ਤੋਂ ਿੈ 
ਕ ੇinterRAI-ਹੋਮ ਕਯੇਰ ਿਰਜਨ 9.3 (interRAI-HC 9.3) ਤੱਕ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿੁਾਂਕਣ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
SCNAMES ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਿਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈI ਸਿੇਾ ਮਿੇ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਨੰੂ ਭੀ ਅਪਡੇਟ ਲਕੱਤਾ ਲਗਆ ਹੈI

ਅਪਡੇਟ ਲਕੱਤੇ SCNAMES ਦੇ ਤਲਹਤ, ਬੁਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਗਲਤਲਿਲਧਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਿੱਚ 
ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਕਿੀਲਨਕਿ ਿਛਣਾਂ ਅਤੇ  ਦੇਖਭਾਿ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਲਧਆਨ ਲਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਪਕ ਮਿੁਾਂਕਣ ਲਕੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨI ਸਮਝ ਲਿੱਚ ਗੜਬੜ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਜੋਲਖਮ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਦੀ ਸਲਿਤੀ ਲਜਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਉਤੇ ਭੀ ਪੂਰਾ 
ਲਧਆਨ ਲਦੱਤਾ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਖਰੀ LTC ਸਿੇਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲਹਤਰ ਪਛਾਨ ਅਤੇ ਉਲਚਤ 
ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮਿੇ ਲਕੱਤਾ ਜਾ ਸੱਕIੇ

◎ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿੁਾਂਕਣਕਰਤਾ ਲਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸਿੇਕ, 
ਨਰਸਾਂ, ਪੇਸ਼ਿੇਰ ਿਰੇੈਲਪਸਟ ਅਤੇ ਲਿਜ਼ੀਯਿੋਰੇੈਲਪਸਟ 
ਆਲਦ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨI ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਲੇਨੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਿੁਾਂਕਣ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉਪਯਗੋ ਿਈ ਜਰੂਰੀ ਮਾਨਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਕੱਤੀ ਹੈI

◎ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਮਿੁਾਂਕਣਕਰਤਾ ਆਿਦੇਨ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 
ਗਲਤਲਿਲਧਆਂ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਲਿਿਹਾਰ, 
ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਿਤਾ, ਲਸਹਤ ਦੀ ਸਲਿਤੀ, ਸਮਾਲਜਕ 
ਸਲਹਜੋਗ ਅਤੇ ਰਲਹਣ ਿਾਿੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਆਲਦ ਕਾਬਿੀਅਤ ਬਾਰੇ 
ਲਿਆਪਕ ਮਿੁਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ LTC ਜਰੂਰਤਾਂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕIੇ

◎ ਸੇਵਾ ਮੇਲ
ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ ਮਿੁਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ LTC ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਚੁੀ ਿਈ ਆਿੇਦਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI RCS ਨਾਿ ਮਿੇ ਿਾਿੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ, ਲਸਰਿ CCS ਦੇ ਿਈ ਜਾਂ ਨਾਿ ਹੀ RCS 
ਿਈ ਆਿਦੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਅਲਜਹੀ ਲਿਿਸਿਾ ਬੁਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਨੰੂ ਘਰ ਅਤੇ 
ਸਾਮਦੁਾਇਕ ਮਾਹੌਿ ਲਿੱਚ ਦੇਖਭਾਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਿੱਧ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਧਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਕਾਲਬਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈI

The Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly Services (SCNAMES) and the 
Central Waiting List for Subsidised Long Term Care Services (CWL) implemented by the Social 
Welfare Department provide assessment and registration for subsidised long term care (LTC) 
services at single entry points so as to facilitate elderly persons in making applications, waitlisting 
and allocation of such services.    

Elderly persons are required to undergo standardised care need assessment at 
the time of their application for subsidised LTC services, with a view to assessing 
their LTC needs and matching them with appropriate service according to the 
assessment results.

How to assess the service needs of elderly 
persons and match them with LTC services?Q1

Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly Services

◎ Accredited Assessors
Accredited assessors include social 
workers, nurses, occupational therapists 
and physiotherapists, etc. They have 
received training and obtained the 
required accreditation on the use of the 
assessment tool.

◎ Areas of Assessment
Assessors conduct comprehensive assessments 
on the applicants’ abilities in activities of daily 
living, cognition and communication, emotion 
and behaviour, physical functioning, health 
condition, social support and living environment, 
etc., so as to identify their LTC needs.

◎ Service Matching
Elderly persons may apply and waitlist for LTC services based on the 
assessment results. For elderly persons matched with RCS, they may 
also apply for CCS solely or at the same time, in addition to RCS. Such an 
arrangement enables the elderly persons to receive care support services 
in their familiar home and community environment and to maintain their 
maximum level of functioning. 

Under the SCNAMES, accredited assessors assess the care needs of elderly persons with an 
internationally recognised assessment tool named “interRAI-Home Care” (interRAI-HC) and 
match them with appropriate LTC services.

Since July 2021, the Social Welfare Department has implemented the updated SCNAMES, 
including the updating of the assessment tool from the Minimum Data Set-Home Care 
version 2.0 (MDS-HC 2.0) to the interRAI-Home Care version 9.3 (interRAI-HC 9.3). The 
service matching mechanism has also been updated.

Under the updated SCNAMES, comprehensive assessments are conducted taking into account 
the impairment in functional performance of daily activities, clinical characteristics and care 
needs of the elderly persons. Due considerations are also given to other factors like cognitive 
impairment, environmental risks and carer’s condition, so as to better identify the various LTC 
service needs of the elderly persons, and match them with appropriate services.



SCNAMES ਹੇਠ ਲਦਤੀਆਂ LTC ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਈ ਆਿੇਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਦਾ ਹੈ:  
(I) ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਦੇਖਭਾਿ ਸਿੇਾਿਾਂ (CCS):  

• ਏਕ੍ਰੀਲਕ੍ਰਤ ਘਰੇਿ ੂਦੇਖਭਾਿ ਸਿੇਾਿਾਂ (ਕਮਜੋਰ ਮਾਮਿੇ), ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਘਰੇਿੂ ਅਤੇ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਦੇਖਭਾਿ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਲਦਨ ਦੇ ਦੇਖਭਾਿ ਕੇਂਦਰ/ਇਕਾਈਆਂ

(II) ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਿ ਸਿੇਾਿਾਂ (RCS):
• ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਲਨਗਰਾਨੀ ਘਰ ( ਸਬਲਸਡੀ ਿਾਿੇ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਲਨਗਰਾਨੀ ਘਰ, ਮਸਦੇੌ ਦੇ ਘਰ, 

ਿਧੇਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਾਨ ਯਜੋਨਾ ਲਿੱਚ ਲਹੱਸਾ ਿੇਨ ਿਾਿੇ ਲਨਜੀ ਘਰ ਅਤੇ ਗਿਾਗੰਡੋੰਗ ਲਿੱਚ ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ  
ਦੇਖਭਾਿ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਲਿੱਚ ਲਹੱਸਾ ਿੇਨ ਿਾਿੇ ਗਿਾਗੰਡੋੰਗ ਲਿੱਚ ਬੁਜ਼ਰੁਗ ਘਰ)

• ਨਰਲਸੰਗ ਹੋਮ (ਸਬਲਸਡੀ ਿਾਿੇ ਨਰਲਸੰਗ ਹੋਮ, ਮਸਦੇੌ ਿਾਿੇ ਘਰ ਅਤੇ ਨਰਲਸੰਗ ਹੋਮ ਸਿਾਨ  
ਖਰੀਦ ਯਜੋਨਾ ਲਿੱਚ ਲਹੱਸਾ ਿੇਨ ਿਾਿੇ ਨਰਲਸੰਗ ਹੋਮ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਵੇਂ ਆਵੇਦਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਿ ਲਿਿਸਿਾ ਨੰੂ ਿੈ ਕ ੇਲਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਲਕਉਂਲਕ ਉਸਦੀ ਸਿਾਸਿ ਸਲਿਤੀ ਲਬਗੜ ਰਹੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਿ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਲਰਿਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.....

ਕਦਮ 1 ਇੱਕ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਲਰਿਾਰ ਸਬਲਸਡੀ ਿਾਿੀ LTC ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਈ 
ਇੱਕ ਮਲੇਡਕਿ ਸਸ਼ੋਿ ਸਰਲਿਸ ਯਲੂਨਟ, ਇੱਕ ਏਕੀਲਕ੍ਰਤ ਪਾਲਰਿਾਲਰਕ ਸਿੇਾ ਕੇਂਦਰ 
ਜਾਂ ਲਜਿੇ ਲਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਿੇਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਲਜ਼ਮਮਦੇਾਰ/ਸੰਬੰਧਤ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI

ਕਦਮ 2 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾੰਚ
ਲਜ਼ਮਮਦੇਾਰ/ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਜਾਚੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਜਹੋ ਜੇਹਾ ਉਲਚਤ 
ਹੋਿ ੇਬਜ਼ਰੁਗ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਮਤੁਾਬਕ ਮਿੁਾਂਕਣ ਦੀ ਲਿਿਸਿਾ ਿਈ ਭਜੇਦਾ ਹੈI

ਕਦਮ 3 ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਿੁਾਂਕਣਕਰਤਾ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਇੰਟਰਲਿਊ ਿੈ ਕ ੇਮਿੁਾਂਕਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈI

ਕਦਮ 4 
ਮਲੁਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ 
ਵਵਆਵਖਆ ਕਰਨਾ

ਲਜ਼ਮਮਦੇਾਰ/ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ ਿਈ ਮਿੁਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ 
ਸਿੇਾ ਦੇ ਮਿੇ ਦੀ ਲਿਆਲਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਕਦਮ 5 ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ 
ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ

ਲਜ਼ਮਮਦੇਾਰ/ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ ਿਈ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਿ ਯਜੋਨਾ 
ਲਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਚਤ ਸਿੇਾ ਿਈ ਆਿੇਦਨ ਕਰਨ ਲਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈI LTC ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਿੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ ਉਲਚਤ 
ਸਬਲਸਡੀ ਿਾਿੀ LTC ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਈ ਆਿੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3
ਜੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਮਦੁਾਈ ਵਵੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਵਕ ਉਹ 

RCS ਉਡੀਕ ਸੁਚੀ ਵਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਪਡੇਟ ਲਕੱਤੇ SCNAMES ਦੇ ਤਲਹਤ, ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ RCS ਲਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਿਤੀ ਲਿੱਚ ਲਜ਼ਮਮਦੇਾਰ/ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਲਰਕਾਰਡ ਲਿੱਚ RCS ਲਿੱਚ ਦਾਲਖਿੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ RCS ਆਿੇਦਨ ਦੀ ਸਲਿਤੀ ਨੰੂ ਬਦਿ ਕ ੇ“ਨਾ-
ਸਰਗਰਮ” ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿਾਸਿ ਸਲਿਤੀ ਬਾਦ ਲਿੱਚ ਲਬਗੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੁਕਿਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਕਸ ੇਭੀ ਿਿੇੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਈ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸ ੇਪ੍ਰਲਕ੍ਰਯਾ ਨੰੂ ਦੋਹਰਾਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਆਿਦੇਨ ਸਲਿਤੀ ਨੰੂ ਿਾਪਸ “ਸਰਗਰਮ” 
ਲਿੱਚ ਬਦਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI

What can an elderly person do if he/she wants to 
remain living in the community while waitlisting 
for RCS?

Under the updated SCNAMES, elderly persons waitlisting for RCS may request their 
responsible/referring workers to change the status of their RCS application to “inactive” on 
their own accord before offered with admission to RCS. If their health conditions subsequently 
deteriorate or there are other circumstances, they may at any time request to change their 
application status back to “active” without the need to queue for the services all over again.

When and How should an elderly person make 
the application?

When an elderly person worries about his/her care arrangement as his/her health condition is 
deteriorating and the care need cannot be coped with by himself/herself or his/her family……

An elderly person or his/her family raises a request for 
subsidised LTC services to a responsible/referring worker 
of a Medical Social Services Unit, an Integrated Family 
Service Centre or an elderly service unit in the district.

Responsible/referring worker conducts initial screening and 
refers the elderly person for arrangement of assessment as 
appropriate.

Assessor carries out the assessment through home visit 
and face-to-face interview.

Responsible/referring worker explains to the elderly 
person the assessment result and service matched.

Responsible/referring worker draws up a care plan for the 
elderly person and assists him/her to apply for suitable 
service. The elderly persons assessed to have LTC needs 
may apply for appropriate subsidised LTC services.

Q2

Q3

Formulate a Care 
Plan

Explain the 
Assessment Result

Initial Screening

Conduct 
Assessment

Raise a RequestStep 1 

Step 2 

Step 3 

Step 4 

Step 5 

The SCNAMES covers applications for the following subsidised LTC services:  
(I) Community Care Services (CCS):  
 • Integrated Home Care Services (Frail Cases), Enhanced Home and Community Care Services  
  and Day Care Centres/Units for the Elderly
(II) Residential Care Services (RCS):
 • Care and Attention Homes for the Elderly (subvented Care and Attention Homes,  
  Contract Homes, Private Homes participating in the Enhanced Bought Place Scheme  
  and Elderly Homes in Guangdong participating in the Residential Care Services 
  Scheme in Guangdong)
 • Nursing Homes (subvented Nursing Homes, Contract Homes and Nursing 
  Homes participating in the Nursing Home Place Purchase Scheme)



ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4
ਜੇ CCS ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੁਚੀ ਵਵੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਵਾਸਥ 

ਸਵਥਤੀ ਵਬਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਵਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਪਡੇਟ ਲਕੱਤੇ SCNAMES ਦੇ ਤਲਹਤ, ਜੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਪਲਹਿੀ ਬਾਰੀ CCS ਦੇ ਮਿੇ ਦੇ ਨਾਿ interRAI-
HC 9.3 ਦੁਆਰਾ ਲਕੱਤਾ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਡੀਕ ਸਚੁੀ ਲਿੱਚ ਪਾ ਲਦੱਤਾ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿਾਸਿ ਸਲਿਤੀ 
ਬਾਦ ਲਿੱਚ ਲਬਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੜੁ-ਮਿੁਾਂਕਣ ਿਈ ਆਿਦੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਾਦ 
ਲਿੱਚ RCS ਦੇ ਮਿੇ ਦੇ ਨਾਿ ਮੜੁ-ਮਿੁਾਂਕਣ ਲਕੱਤਾ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਡੀਕ ਸਚੁੀ ਲਿੱਚ 
ਪਾ ਲਦੱਤਾ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ CCS ਿਈ ਅਸਿ ਆਿਦੇਨ ਲਮਤੀ ਸਬਲਸਡੀ ਿਾਿੀ RCS 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਚੁੀ ਿਈ ਉਪਯਗੋ ਲਕੱਤੀ ਜਾਿਗੇੀ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਉਡੀਕ ਸਚੁੀ ਲਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਬਲਸਡੀ 
ਿੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਿੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਹੋਿIੇ ਉਪਰ ਦਸ ੇਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਿਿੇੇ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ RCS ਦੇ ਦਾਲਖਿੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਕੱਤੀ ਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣI

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਮੜੁ-ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਮਿੁਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 12 ਮਹੀਲਨਆਂ ਿਈ ਿਧੈ ਹਨI ਆਮ ਹਾਿਾਤਾਂ ਲਿੱਚ, ਇਸ ਲਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੜੁ-ਮਿੁਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਲਕੱਤਾ 
ਜਾਿਗੇਾI
ਜੇ ਆਿਦੇਕ ਨੰੂ ਮਿੁਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੀ ਸਿਾਸਿ ਸਲਿਤੀ ਜਾਂ ਹਾਿਾਤਾਂ ਲਿੱਚ ਖਾਸ ਬਦਿਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ LTC ਸਿੇਾ ਦੀ 
ਲਕਸਮ ਨੰੂ ਿੈਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਜ਼ਮਮਦੇਾਰ/ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਿਦੇਕਾਂ ਦੀ LTC ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾਣ ਿਈ ਜਾਂ 
ਆਿਦੇਕਾਂ ਿਈ ਲਜਹੋ ਜੇਹਾ ਉਲਚਤ ਹੋਿ ੇਸਿੇਾ (ਸਿੇਾਿਾਂ) ਨੰੂ ਉਡੀਕ ਸਚੂੀ ਲਿੱਚ ਅਨੁਕਿੂ ਕਰਨ ਿਈ ਮੜੁ-ਮਿੁਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI

ਆਿਦੇਕਾਂ ਿਈ ਸਿੇਾਿਾਂ ਲਿੱਚ ਦਾਲਖਿੇ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਇਸ ਗੱਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਈ ਲਕ ਪੇਸ਼ ਲਕੱਤੀ ਗਈ ਸਿੇਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਈ 
ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਿੋ ਿਧੈ ਮਿੁਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੜੁ-ਮਿੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ 
ਹIੈ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਮਲੁਾਂਕਣ ਨਤੀਵਜਆ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸਹਮਵਤ ਨਾਲ 
ਨਵਜੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਆਿਦੇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿੇਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਿੇਆਂ ਿਈ ਲਜਹੜੇ ਮਿੁਾਂਕਣ ਨਤੀਲਜਆਂ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੇ ਮਿੇ 
ਨਾਿ ਅਸਹਮਲਤ ਰਖਤੇ ਹਨ, SCNAMES ਦੇ ਤਲਹਤ, ਪ੍ਰੀ-ਅਪੀਿ ਲਿਚਿੋਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਿ ਚਨੈਿ ਹਨI 
ਅਸਹਮਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹਿ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਪਧਰ ਤੇ ਲਕੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾ ਅਤੇ ਲਜਨੀਂ ਛੇਤੀ ਹੋ 
ਸੱਕ ੇਮੜੁ-ਮਿੁਾਂਕਣ ਲਕੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾI

ਸੁਝਾਵ 1
ਅਪਡੇਟ ਲਕੱਤੇ ਗਏ SCNAMES (MDS-HC 2.0 ਦੁਆਰਾ ਮਿੁਾਂਕਣ) ਦੇ ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ CWL ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੇ ਰਲਹਣ 
ਿਾਿੇ ਆਿਦੇਕਾਂ ਿਈ, ਪਲਹਿਾਂ ਹੀ CWL ਲਿੱਚ ਸਿੇਾਿਾਂ ਰਲਖਆ ਹੋਇਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਕ ਨਿੇਂ ਮਿੁਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇ interRAI-
HC ਦੁਆਰਾ ਮੜੁ-ਦਾਲਖਿਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ “ਉੱਚ ਦੇਖਭਾਿ ਦੇ ਪਧਰ” ਦੀ ਸਿੇਾ ਦੇ ਲਿਕਲਪ ਦੀ ਲਸਿਾਲਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਕੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈI

ਸੁਝਾਵ 2
ਸਬਲਸਡੀ ਿਾਿੀ LTC ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਈ ਆਿੇਦਨ ਕਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਮਫ਼ੁਤ ਹੈI

Q4

Q6

What can an elderly person do if his/her health 
condition deteriorates while waitlisting for CCS?

Is there a mechanism to deal with disagreement 
over assessment results and services matched?

Q5 When should a re-assessment be required?

The assessment results are valid for 12 months. Under normal circumstances, re-assessment 
will not be conducted within this period.
If applicants need to receive another LTC service type due to significant changes in their health 
conditions or circumstances after the assessment, the responsible/referring worker may 
arrange re-assessment to ascertain the applicants’ LTC needs or adjust the service(s) to be 
waitlisted for the applicants as appropriate.
Applicants should have valid assessment results to confirm that the services offered are 
suitable for them before their admission to services; otherwise, they are required to receive 
re-assessment.

Under the updated SCNAMES, if elderly persons are first assessed by interRAI-HC 9.3 to match 
with CCS and are put on the waiting list, and their health conditions subsequently deteriorate, 
they can request for a re-assessment. If the concerned elderly persons 
are re-assessed subsequently to match with RCS and are put on the 
waiting list, their original application date for CCS will be used to 
waitlist for subsidised RCS, irrespective of whether they are waitlisting, 
receiving or have ceased receiving subsidised CCS. The above 
arrangement is no longer valid when they are offered with admission to 
RCS, irrespective of whether they accept the offer.

For applicants or service providers who disagree with the assessment results and 
services matched, there are pre-appeal mediation and appeal channels under the 
SCNAMES. Clarification and resolution of disagreed areas will be carried out at 
the initial stage and re-assessment will be arranged as necessary.

Tips 1

Tips 2

For applicants having been on the CWL for services before the implementation of the updated 
SCNAMES (assessed by MDS-HC 2.0), their services already in CWL will be grandfathered 
unless the latest assessment result by interRAI-HC at the time of pre-admission assessment 
recommends a service option of “higher care level”.

The assessment for application for subsidised LTC services is free of charge.



ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਦਫਤਰ (ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਵੇਾਵਾਂ)
ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਨ ਲਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ – ਇਸਟ ਕਵੋਿਨੁ, ਿਸੈਟ ਕਵੋਿਨੁ, ਨਯ ੂ ਟੇਲਰਟਰੀਜ਼ ਇਸਟ ਅਤੇ ਨਯੂ 
ਟੇਲਰਟਰੀਜ਼ ਿਸੈਟ ਲਿੱਚ ਪੰਜ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਿ ਿੋੜੀਂਦੇ ਮਿੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਤਰ (ਬੁਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਸਿੇਾਿਾਂ) 
[SCNAMO(ES)s] ਸਿਾਲਪਤ ਲਕੱਤੇ ਹਨI ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਲੂਮਕਾਿਾਂ ਮਿੁਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਿਤਾ ਦੀ ਸਲਮਲਖਯਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, 
ਅਪੀਿ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਿ ਨਲਜੱਠਣਾ, ਮਿੁਾਂਕਣਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਲਸ਼ਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ CWL ਨੰੂ ਿਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਲਦ ਹਨI

ਪਛੁਵਗਛ

(1) ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਿ ਿੋੜੀਂਦੇ ਮਿੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਤਰ (ਬੁਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਸਿੇਾਿਾਂ)    

ਹਾਂਗਕਾਂਗ

ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਿ ਿੋੜੀਂਦਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਤਰ 
(ਬੁਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਸਿੇਾਿਾਂ) (ਹਾਂਗਕਾਂਗ) (ਸਿੇਾ ਖੇਤਰ: Central, Western and Islands District, Eastern and 
Wanchai District, Southern District)
ਟੇਿੀਫ਼ਨੋ: 2546 7491    ਿਕੈਸ ਨੰਬਰ: 2543 7495    ਈਮਿੇ ਪਤਾ: scnamoeshkenq@swd.gov.hk

ਇਸਟ 
ਕੋਵਲੁਨ

ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਿ ਿੋੜੀਂਦਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਤਰ 
(ਬੁਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਸਿੇਾਿਾਂ) (ਇਸਟ ਕਵੋਿਨੁ) (ਸਿੇਾ ਖੇਤਰ: Kwun Tong District, Wong Tai Sin and Sai Kung 
District)
ਟੇਿੀਫ਼ਨੋ: 2350 4116    ਿਕੈਸ ਨੰਬਰ: 2320 2644    ਈਮਿੇ ਪਤਾ: scnamoesekenq@swd.gov.hk

ਵੈਸਟ 
ਕੋਵਲੁਨ

ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਿ ਿੋੜੀਂਦਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਤਰ 
(ਬੁਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਸਿੇਾਿਾਂ) (ਿਸੈਟ ਕਵੋਿਨੁ) (ਸਿੇਾ ਖੇਤਰ: Kowloon City and Yau Tsim Mong District, Sham 
Shui Po District)
ਟੇਿੀਫ਼ਨੋ: 2399 2356    ਿਕੈਸ ਨੰਬਰ: 2390 2459    ਈਮਿੇ ਪਤਾ: scnamoeswkenq@swd.gov.hk

ਨਯੂ 
ਟਵੇਰਟਰੀਜ਼ 

ਇਸਟ

ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਿ ਿੋੜੀਂਦਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਤਰ 
(ਬੁਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਸਿੇਾਿਾਂ) (ਨਯ ੂਟੇਲਰਟਰੀਜ਼ ਇਸਟ) (ਸਿੇਾ ਖੇਤਰ: Shatin District, Tai Po and North District, 
Yuen Long District)
ਟੇਿੀਫ਼ਨੋ: 2607 1215    ਿਕੈਸ ਨੰਬਰ: 2699 7846    ਈਮਿੇ ਪਤਾ: scnamoesnteenq@swd.gov.hk

ਨਯੂ 
ਟਵੇਰਟਰੀਜ਼ 

ਵੈਸਟ

ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਿ ਿੋੜੀਂਦਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਤਰ 
(ਬੁਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਸਿੇਾਿਾਂ) (ਇਸਟ ਕਵੋਿਨੁ) (ਨਯ ੂਟੇਲਰਟਰੀਜ਼ ਿਸੈਟ) (ਸਿੇਾ ਖੇਤਰ: Tsuen Wan and Kwai Tsing 
District, Tuen Mun District)
ਟੇਿੀਫ਼ਨੋ: 2439 4754    ਿਕੈਸ ਨੰਬਰ: 2439 0175    ਈਮਿੇ ਪਤਾ: scnamoesntwenq@swd.gov.hk

(2) ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਿੇਾ ਇਕਾਈ (ਲਜ਼ਿਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਾਮਦੁਾਇਕ ਕੇਂਦਰ, ਜਨਪਦ ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਕੇੰਦ੍ਰ, ਆਲਦ)

(3) ਮਲੇਡਕਿ ਸਸ਼ੋਿ ਸਰਲਿਸ ਯਲੁਨਟਸ

(4) ਏਕੀਲਕ੍ਰਤ ਪਾਲਰਿਾਲਰਕ ਸਿੇਾ ਕੇਂਦਰ/ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਨ ਲਿਭਾਗ ਦਾ ਏਕੀਲਕ੍ਰਤ ਸਿੇਾ ਕੇੰਦ੍ਰ 
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ

(5) ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਨ ਲਿਭਾਗ ਹੋਟਿਾਇਨ: 2343 2255

(6) ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਨ ਲਿਭਾਗ ਹੋਮਪੇਜ: https://www.swd.gov.hk
ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਨ ਲਿਭਾਗ ਹੋਮਪੇਜ

(ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਈ ਸਿੇਾਿਾਂ)

ਜੂਨ 2021

Standardised Care Need Assessment Management Offices (Elderly Services)
The Social Welfare Department has set up five multi-disciplinary Standardised Care Need 
Assessment Management Offices (Elderly Services) [SCNAMO(ES)s] in the regions of Hong Kong, 
East Kowloon, West Kowloon, New Territories East and New Territories West. Their main roles 
are to arrange assessment and quality review, deal with requests for appeal, train assessors and 
implement the CWL, etc.

Enquiry
(1) Standardised Care Need Assessment Management Offices (Elderly Services)    

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (Hong Kong) (Service areas: Central, Western and Islands District, 
Eastern and Wanchai District, Southern District)
Tel. No.: 2546 7491    Fax No: 2543 7495    Email address: scnamoeshkenq@swd.gov.hk

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (East Kowloon) (Service areas: Kwun Tong District, Wong Tai Sin and 
Sai Kung District)
Tel. No.: 2350 4116    Fax No: 2320 2644    Email address: scnamoesekenq@swd.gov.hk

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (West Kowloon) (Service areas: Kowloon City and Yau Tsim Mong 
District, Sham Shui Po District)
Tel. No.: 2399 2356    Fax No: 2390 2459    Email address: scnamoeswkenq@swd.gov.hk

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (New Territories East) (Service areas: Shatin District, Tai Po and North 
District, Yuen Long District)
Tel. No.: 2607 1215    Fax No: 2699 7846    Email address: scnamoesnteenq@swd.gov.hk

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (New Territories West) (Service areas: Tsuen Wan and Kwai Tsing 
District, Tuen Mun District)
Tel. No.: 2439 4754    Fax No: 2439 0175    Email address: scnamoesntwenq@swd.gov.hk

Hong 
Kong

East 
Kowloon

West 
Kowloon

New 
Territories 

East

New 
Territories 

West

(2) Subsidised Elderly Service Units (District Elderly Community  
 Centres, Neighbourhood Elderly Centres, etc.)
(3) Medical Social Services Units
(4) Integrated Family Service Centres/Integrated Service Centres 
 of Social Welfare Department and Non-governmental 
 Organisations
(5) Social Welfare Department Hotline: 2343 2255
(6) Social Welfare Department Homepage: https://www.swd.gov.hk

Social Welfare Department 
Homepage

(Elderly Services)
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