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Form ng 
Aplikasyon 

Pangalan (Ingles) (Tagalog) 

Kasarian Araw ng Kapanganakan 

Etnisidad Wika 

Taon ng pagdating sa Hong Kong � lpinanganak sa Hong Kong 

Tirahan 

Numero ng Telepono ISelpon) IBahayl 

Email 

Marital/Katayuan ng Relasyong Matalik (Kung lumalapat) 

� Kasal � May Kinakasama � Hiwalay � Diborsiyado 

� Heteroseksuwal na Relasyon � Relasyon sa Kaparehong Kasarian 

Taon ng *Kasal/May Kinakasama lkung lumalapat) 

Taon ng *Diborsyado/Hiwalay lkung lumalapat) 

Bilang ng mga Anak lkung lumalapat) 

Kasarian at Edad ng mga Anak 

Pang-Edukasyong Antas 
� Walang Pormal na Edukasyon � Primarya � Sekundarya
� Unibersidad/Tersiyaryo � Iba pa 

Hanapbuhay 

Buwanang Kita � Tatanggap ng CSSA 

(Mga) Serbisyong Hiling (maaring pumili ng higit pa sa isa)
� 6 na oras ng Programang Pang-Edukasyon sa Pagpapatigil ng Domestikong 

Karahasan
� 4 na oras ng Pang-Edukasyong aktibidad para sa mga batang saksi o lantad 

sa karahasan ng matalik na kapareha
� Programang Pampamilya 
Natutunan ko ang programa sa pamamgitan ng mga sumusunod na paraan: 

� Manggagawang Panlipunan � Poster/Leaflet
� Mga Miyembro ng Pamilya/mga kakilala � Mga Tauhan ng Paaralan 
� Mga Tauhan ng Departamento ng Gobyerno � Iba pa IMaaring pakitukoyl 

Pangalan ng Manggagawang Panlipunan (kung mayroon) 

Ahensiya/Yunit ng Serbisyo 

Numero ng Telepono 

Pirma ng Aplikante Petsa 

• Burahin ang anumang hindi naaangkop 

MgaGuro 

Mga may karanasang 
manggagawang panlipunan 

o sikologong klinikal 

• Matutunan ang mga paraan sa paghawak ng mga hindi pagkakasundo 
sa pagitan ng kapareha ng walang karahasan at mapabuti ang matalik 
na relasyon 

• Matulungan ang mga batang nakasasaksi o lantad sa karahasan ng matalik 
na relasyon na mapahusay ang kanilang abilidad sa buhay sa pagtugon 
sa mga di-kaayaayang pangyayari 

• Pinatataas ang kaalamang pampubliko sa karahasan sa pagitan ng matalik 
na magkapareha at karahasan sa pakikipagdate 

• Sa mga merong hindi pagkakasundo o karahasan sa pagitan ng kanilang 
matalik na kapareha/kapareha sa date, at gustong matuto ng mas 
mabuting paraan upang makipag ugnayan at mapabuti ang relasyon 

• Ang mga bata na nakasaksi o lantad sa karahasan ng matalik na relasyon 
at mga biktima ng karahasan ng matalik no relasyon 

• Pangkalahatang publiko no interesado na malaman ang higit pa tungkol 
sa matalik na kaparehang karahasan at karahasan sa pagdadate 

• Hindi alintana ang kasarian, wika, etnisidad, seksuwal na oryentasyon 
at pagkakakilanlan ng kasarian 

• 6 na oras ng Programang Pang-edukasyon sa Pagpapahinto ng Domestikong 
Karahasan upang makatulong sa mga taong gumagamit ng karahasan/ 
potensiyal na gumagamij ng karahasan no magnilay so hindi pagkakasundo 
sa kapareha at karahasan, matutong pangasiwaan ang damdamin at hindi 
pagkakasundo, at mapagbuti ang komunikasyon sa kapareha 

• 4 na oras ng programang pang-edukasyon upang matulungan ang mga 
batang soksi o lantad so karahasan ng matalik na relasyon no mapahusay 
ang kanilang abilidad sa buhay sa pangangasiwa ng kanilang damdamin 
at pagtugon sa suliranin 

• Pang-edukasyon/matulunging pamilyang programa upang mapagbuti ang 
relasyong pampamilya at pagkakaiso 

• Serbisyong interpretasyon at referral sa iba pang serbisyong pangkapakanan 
ay isasagawa kung kinakailangan 

• lsinangguni ng manggagawang panlipunan, tauhan ng paaralan, tauhan ng 
ibang departamento ng gobyemo, mga propesyunal na nagtatrabaho kasama 
ng mga biktima ng karahasan ng matalik na relasyon o mga batang saksi/ 
lantad so karahasan ng matalik na relasyon/mga anak ng mga may potensiyal 
so pambubugbog ng karahason ng matalik na kapareha. 

• Diretsong aplikasyon sa mga Operator 

Tung Wah Group of Hong Kong Family 
Hospitals Welfare Society 
H.O.R.l.zon Peace Campus 
Telepono: 2464 1518 Telepono: 2775 2332 
Fax: 2454 3003 Fax: 2775 2221 
Mga Siniserbisyuhang Mga Siniserbisyuhang 
Lugar: Lugar: 
Isla ng HK at mga Kalapit Kwun Tong, Wong Tai Sin 
na Isla, Sha Tin, Tai Po at at Soi Kung 
Hilaga, Yuen Long at Tuen 
Mun 

Mga 
Lokasyon Singilin 

Ang mga kalahok ay maaring pumili ng 
ibang mga lokasyon ng programa sa 
buong teritoryo. Para sa mga detalye, 

maaaring makipag-ugnayan sa 
kanya-kanyang Operator. 

Libre sa singilin 

Cl 111 IJ 

'T-° lf:-fftlUtJ 11 
~ SocialWelfareDepartment ~

TungwahGroupofHosp/tafs 

ft~1..rtm 
ii,Ji ffi' aUU1HUHw ~~f.;i\~~J Hong Kong Family Welfare Society PO LEUNG KUK 

Tagalog 
(Tagalog) 

Po Leung Kuk 
Power Up 360 

Telepono: 2899 0019 
Fax: 2899 0034 
Mga Siniserbisyuhang 
Lugar: 
Kowloon City, Yau Tsim 
Mong, Sham Shui Po, 
Tsuen Wan at Kwai Tsing 

• Ang mga kalahok ay maaring pumiling dumalo ng SPeaR so kahit anong kumpol ng serbisyo 
na naaayon sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. 


