ਈਮੇੇ ਲ
ਈਮ

ਪਟਰ
ਟਰਵਾਰ
ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼
ਸੁਰੁੱਟਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕਾਈਆਂ

ਟੈ ਲ ੀਫੋ ਨ ਨੰ ਬਰ ਫੈ ਕ ਸ ਨੰ ਬ ਰ
ਟ

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਸੈਂ ਿ ਰਲ ਵੈ ਸ ਿਨ, ਸਾਊਥਨ ਆਈਲੈਂ ਡਸ)
ਪਤਾ: Room 2313, 23/F, Southorn Centre,
130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

2835 2733

3107 0051 fcpsucwsienq@swd.gov.hk

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਈਸਿਨ ਅਤੇ ਵਾਨ ਚਾਈ)
ਪਤਾ: Rm. 229, 2/F, North Point Government Offices,
333 Java Road, North Point, Hong Kong

2231 5859

2164 1771 fcpsuewenq@swd.gov.hk

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਕੰ ਼ ਨ ਥੌਂ ਗ )
ਪਤਾ: Unit 2101, 21/F, Kwun Tong View,
410 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon

3586 3741

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਵੋਂ ਗ ਤਾਈ ਟਸਨ ਅਤੇ ਸਾਈ ਕੰ ਼ ਗ )
ਪਤਾ: 3/F, Wong Tai Sin Community Centre,
104 Ching Tak Street, Wong Tai Sin, Kowloon

3188 3563

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਸਾਮ ਸੂ ਈ ਪੋ )
ਪਤਾ: G/F, Cheung Sha Wan Community Centre,
55 Fat Tseung Street, Cheung Sha Wan, Kowloon

2247 5373

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਕੌ ਲੂ ਨ ਟਸਿੀ ਅਤੇ ਯੌ ਟਸ਼ਮ ਮੋਂ ਗ )
ਪਤਾ: Room 803, 8/F, Kowloon Government Offices,
405 Nathan Road, Kowloon

3583 3254

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਸਾ ਟਿਨ)
ਪਤਾ: Rm. 716, 7/F, Sha Tin Government Offices,
1 Sheung Wo Che Road , Shatin, New Territories

2158 6680

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਤਾਈ ਪੋ ਅਤੇ ਨੋ ਰਥ)
ਪਤਾ: 4/F, Tai Po Complex, 8 Heung Sze Wui Street,
Tai Po Market, New Territories

3183 9323

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿਸ (ਥੀਨ ਮੂ ਨ )
ਪਤਾ: 4/F, On Ting / Yau Oi Community Centre,
On Ting Estate, Tuen Mun, New Territories

2618 5710

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਸ਼ੀਨ ਵਾਨ ਅਤੇ ਕਵਾਈ ਟਸ਼ੰ ਗ)
ਪਤਾ: 21/F, Tsuen Wan Government Offices,
38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories

2940 7350

ਫੈ ਮ ਲੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ੋ ਿੈ ਕ ਟਿਵ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ ਯੂ ਟ ਨਿ (ਯੂ ਨ ਲੋਂ ਗ)
ਪਤਾ: G/F, Wah Yuet House, Tin Wah Estate,
Tin Shui Wai, Yuen Long, New Territories

2445 4224

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੇਿਾ
ਫੈਕਸ ਪ਼ੁੱਛਟਗੁੱਛ ਨਬਰ
ੰ

			
			

2343 2255
2763 5874

ਵੈਬਸਾਈਿ

http://www.swd.gov.hk

SWD ਿਿਲਾਈਨ
ੌ
24 ਘਟਿਆਂ
ੰ
ਦੀ ਇਿਰਐਕਟਿਵ
ੰ
ਵੌਇਸ ਟਰਸਪਾਂਸ ਪਣਾਲੀ
੍ਰ
ਦਆਰਾ
ੁ
ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਨੰ ੂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦੇ
ੰ ਸਾਂ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਸਚਾਰ
ੰ
ਦੇ ਰੂਪ ਟਵੁੱਚ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
੍ਰ
ੌ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਿੈ। SWD ਿਿਲਾਈਨ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ, ਅਤੇ ਸਨੀਵਾਰ ਨੰ ੂ ਸਵੇਰੇ 9: 00 ਵਜੇ ਤੋਂ
ੁ
ੋ ੰ ਲਈ ਕਾਂਉਸਟਲਗ,
ੰ
੍ਰ
ੁ
੍ਰ ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਡਊਿੀ ‘ਤੇ
ਦਪਟਿਰ
12:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲੜਵਦਾਂ
ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਿ ਪਦਾਨ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਢਕਵੀਂਆਂ
ਫਾਲੋ ਅਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਬਧ
ੰ
ੁੰ ਵਾਿ ਗਰਪ
ੁ ਆਫ਼ ਿੌਸਟਪਿਲਸ ਦਆਰਾ
ੁ
ੰ
ਿਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਟਡਊਿੀ ਘਟਿਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਿਰ (ਜਨਤਕ ਛ਼ੁੱਿੀਆਂ ਸਮੇਤ), ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਤਗ
ਸਚਾਟਲਤ
ੌ
ੰ ਸਰਟਵਸ ਿੀਮ ਨੰ ੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾੁੱਲਾਂ ਨੰ ੂ ਿ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਆਪਣਾ ਸਨਿਾ
ੁ ੇ ਟਰਕਾਰਟਡਗ
ੰ ਮਸੀਨ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਡ ਸਕਦੇ ਿਨ
ਿਿਲਾਈਨ
ਅਤੇ ਆਊਿਰੀਟਚਗ
ੰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਜਾਂ ਪ਼ਟਲਸ ਤੋਂ ਸਿਾਇਤਾ ਮਗ
24-ਘੰਿੇ ਿਿਲਾਈਨਾਂ
ੌ
			
CEASE ਕਰਾਈਟਸਸ ਸੇਂਿਰ ਿਾਿਲਾਈਨ		
ਪਟਰਵਾਰਕ ਸੇਂਿਰ ਸਿਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਿਾਿਲਾਈਨ

ਹ
ਸਿ

			
				

ਵਾਈ ਓਨ ਿੋਮ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ
ਸਨਰਾਈਜ ਕੋਰਿ
ਡਾਨ ਕੋਰਿ

			
			

ਨਵੰਬਰ 2019

18 281
18 288
2522 0434
2381 3311
8100 1155
8100 1155
8100 1155

ਵੈਬਸਾਈਿ
ਵੈਬਸਾਈਿ
ਵੈਬਸਾਈਟ
ਵੈਬਸਾਈਿ
ਵੈਬਸਾਈਿ
ਵੈਬਸਾਈਿ
ਵੈਬਸਾਈਿ

http://ceasecrisis.tungwahcsd.org
http://fcsc.caritas.org.hk
http://www.harmonyhousehk.org
http://www.cfsc.org.hk
http://www.poleungkuk.org.hk
http://www.poleungkuk.org.hk
http://www.poleungkuk.org.hk

Tel No.

Fax No. Email

2835 2733 3107 0051 fcpsucwsienq@swd.gov.hk

Address: Room 2313, 23/F, Southorn Centre,
130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
Family and Child Protective Services Unit (Eastern and Wan Chai)
Address: Rm. 229, 2/F, North Point Government Offices,
333 Java Road, North Point, Hong Kong
2717 7453 fcpsuktenq@swd.gov.hk
Family and Child Protective Services Unit (Kwun Tong)
Address: Unit 2101, 21/F, Kwun Tong View,
410 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon
3421 2535 fcpsuwtsskenq@swd.gov.hk Family and Child Protective Services Unit
(Wong Tai Sin and Sai Kung)
Address: 3/F, Wong Tai Sin Community Centre,
104 Ching Tak Street, Wong Tai Sin, Kowloon
2729 6613 fcpsusspenq@swd.gov.hk
Family and Child Protective Services Unit (Sham Shui Po)
Address: G/F, Cheung Sha Wan Community Centre,
55 Fat Tseung Street, Cheung Sha Wan, Kowloon
3583 3137 fcpsukcytmenq@swd.gov.hk Family and Child Protective Services Unit
(Kowloon City and Yau Tsim Mong)
Address: Room 803, 8/F, Kowloon Government Offices,
405 Nathan Road, Kowloon
2681 2557 fcpsustenq@swd.gov.hk
Family and Child Protective Services Unit (Sha Tin)
Address: Rm. 716, 7/F, Sha Tin Government Offices,
1 Sheung Wo Che Road , Shatin, New Territories
3104 1357 fcpsutpnenq@swd.gov.hk
Family and Child Protective Services Unit (Tai Po and North)
Address: 4/F, Tai Po Complex, 8 Heung Sze Wui Street,
Tai Po Market, New Territories
2618 7976 fcpsutmenq@swd.gov.hk
Family and Child Protective Services Unit (Tuen Mun)
Address: 4/F, On Ting / Yau Oi Community Centre,
On Ting Estate, Tuen Mun, New Territories
2940 6421 fcpsutwkwtenq@swd.gov.hk Family and Child Protective Services Unit
(Tsuen Wan and Kwai Tsing)
Address: 21/F, Tsuen Wan Government Offices,
38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories
2445 9077 fcpsuylenq@swd.gov.hk
Family and Child Protective Services Unit (Yuen Long)
Address: G/F, Wah Yuet House, Tin Wah Estate,
Tin Shui Wai, Yuen Long, New Territories

ਓਪਰੇਟਿਗ
ੰ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਪਟਿਰ
ੁ
1:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ / ਦਪਟਿਰ
ੁ
2:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਸਨੀਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਪਟਿਰ
ੁ
12:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ

SWD ਿਿਲਾਈਨ
ੌ

Family and Child Protective Services Units

Operating Hour
Monday to Friday ： 8:45 a.m. to 1:00 p.m. / 2:00 p.m. to 5:15 p.m.

ਪਰਿਵਾਿ
ਪਰਿਵਾ
ਿ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਿੱਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕਾਈ
FAMIL
AMILY
Y AND CHILD PROTECTIVE SERVICES
SERVICES UNIT

2231 5859 2164 1771 fcpsuewenq@swd.gov.hk

3586 3741 2717 7453 fcpsuktenq@swd.gov.hk

3188 3563 3421 2535 fcpsuwtsskenq@swd.gov.hk

2247 5373 2729 6613 fcpsusspenq@swd.gov.hk

3583 3254 3583 3137 fcpsukcytmenq@swd.gov.hk

2158 6680 2681 2557 fcpsustenq@swd.gov.hk

3183 9323 3104 1357 fcpsutpnenq@swd.gov.hk

2618 5710 2618 7976 fcpsutmenq@swd.gov.hk

2940 7350 2940 6421 fcpsutwkwtenq@swd.gov.hk

2445 4224 2445 9077 fcpsuylenq@swd.gov.hk

Saturday ： 9:00 a.m. to 12:00 noon

Social Welfare Departmental Hotline Service
SWD Hotline
			
2343 2255
Website http://www.swd.gov.hk
Fax. Enquiry Number
		
2763 5874
[SWD Hotline provides information on welfare services in the form of voice messages or facsimile transmission
to callers through a 24-hours interactive voice response system. SWD Hotline social workers are on duty
from 9:00 am to 5:00 pm on Mondays to Fridays, and from 9:00 am to 12:00 noon on Saturdays to provide
counselling, support and advice and arrange appropriate follow up services for those in-need. Outside the
aforesaid duty hours (including public holidays), callers can choose to transfer their calls to the Hotline and
Outreaching Service Team operated by Tung Wah Group of Hospitals for assistance from social workers. They
may also leave their message on the recording machine or seek assistance from the police.]
24-hour Hotlines 			
CEASE Crisis Centre Hotline
Family Crisis Support Centre Hotline
Harmony House
			
Serene Court
			
Wai On Home for Women 		
Sunrise Court
			
Dawn Court
			

18 281
18 288
2522 0434
2381 3311
8100 1155
8100 1155
8100 1155

Website
Website
Website
Website
Website
Website
Website

http://ceasecrisis.tungwahcsd.org
http://fcsc.caritas.org.hk
http://www.harmonyhousehk.org
http://www.cfsc.org.hk
http://www.poleungkuk.org.hk
http://www.poleungkuk.org.hk
http://www.poleungkuk.org.hk
November 2019

Punjabi (旁遮普語) / India (印度)

ਟ
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਟਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਟਰ
ਟਰਵਾਰ
ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ਰ
ੁ ੁੱਟਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਿੇਠ ਟਲਿੀਆਂ ਸਮੁੱਟਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਭਾਟਵਤ
੍ਰ
ਬੁੱਟਚਆਂ,

ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੇ ਮ਼ੁੱਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ
੍ਰ
ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ: 1) ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, 2) ਪਤੀ / ਪਤਨੀ /
੍ਰ
ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ, 3) ਬੁੱਟਚਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਟਿਰਾਸਤ / ਸਰਪਸਤੀ
ਦੇ ਝਗੜੇ।
ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਦੇਸ

1. ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਵਾਂ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੀੜਤ ਬੁੱਟਚਆਂ ਅਤੇ

ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ੂ ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਦਆਰਾ
ੁ
ਿੋਏ ਸਦਮੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ
ਟਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟਜਨਾਂ
ੰ ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਟਸਆਵਾਂ

6. ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾ

- ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਜੀਵਨਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਸਟਿ-ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ” ਦੀ ਮਿੁੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲਕਾਂ
ੋ
ਨੰ ੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਟਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿੇ
ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ੂ ਪਚਾਰ
੍ਰ
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਸੁੱਟਿਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਜਲਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਣ
ੈ ਲਈ ਉਤਸਾਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਬੁੱ ਟ ਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕ ੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋ ਗ ੀ ਕੁੱ਼ ਿ ਮਾਰ ਦਾ ਮ਼ ਕ ਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਜ਼ਲੇ ੍ਹ ਦੇ ਵੁੱ ਿ -ਵੁੱ ਿ ਪੇ ਸੇ ਵ ਰਾਂ ਟਵਚ
ਸਟਿਯੋ ਗ ਵਧਾਉਣਾ।
ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਵੇ
੍ਰ ਸ
- ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ

ਤੋਂ ਗਜਰੇ
ੁ
ਿਨ, ਉੱਨਾਂ ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ - ਪੀੜਤਾਂ, ਦਰਟਵਵਿਾਰ
ੁ
ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ

ਿੋਰਨਾਂ ਏਜਸੀਆਂ
ੰ
ਦਆਰਾ
ੁ
ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਸਬਧਤ
ੰ
ਪਟਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਰੁੱ
ੁ ਟਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਟਨਿ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ

2. ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੰ ੂ ਸਮਾਟਜਕ ਜਾਂਚ ਟਰਪੋਰਿਾਂ ਦੇ ਪਬਧਨ
੍ਰ ੰ
ਦਆਰਾ
ੁ
ਟਿਰਾਸਤ / ਸਰਪਸਤੀ
੍ਰ
ਦੇ ਝਗਟੜਆਂ ਤੋਂ ਪਭਾਟਵਤ
੍ਰ
ਬੁੱਟਚਆਂ ਦੇ ਟਿੁੱਤਾਂ

- ਟਿਰਾਸਤ / ਸਰਪਸਤੀ
੍ਰ
ਦੇ ਝਗਟੜਆਂ ਜਾਂ ਬੁੱਟਚਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਭਾਟਵਤ
੍ਰ
ਬੁੱਟਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ੂ ਅਦਾਲਤਾਂ,

ਸਚਾਰੂ
ੁ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਆਰਾ
ੁ
ਆਮ ਕਮਕਾਜ
ੰ
ਨੰ ੂ ਬਿਾਲ ਕਰਨ ਟਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨਨੀ
ੰ ੂ ਟਨਗਰਾਨੀ (ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਆਦੇਸ ਟਦੁੱਤੇ ਗਏ ਿੋਣ), ਕਾਉਂਸਟਲਗ
ੰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਠਸ
ੋ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪਦਾਨ
੍ਰ
ਕਰਨਾ।

ਸਰਟਵਸ ਸਕੋਪ
1. ਜਨਤਕ ਪ਼
ਪੁੱ਼ਛਟਗੁੱਛ
- ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਅਤੇ ਟਿਰਾਸਤ / ਸਰਪਸਤੀ
੍ਰ
ਦੇ ਮਾਮਟਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪ਼ੁੱਛਟਗੁੱਛਾਂ ਨਾਲ

ਨਟਜੁੱਠਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਬਾਰੇ ਟਰਪੋਰਿਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

2. ਪਿ਼
ਿ਼ੰੰ ਚ ਸੇਵਾ

ਿਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਟਨਆਂ ਲਈ ਸੈਕਿਰੀ ਜਾਂ ਿੋਰ ਸਬਧਤ
ੰ
ਅਟਧਕਾਰੀਆਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਸਬਧਤ
ੰ
ਆਰਡੀਨਸਾਂ
ੈਂ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਟਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋਣਾ
- ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦਰਟਮਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਿੇਠ ਟਲਿੀਆਂ ਸਟਥਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਿੋਵੇਗੀ:
•
•
•

ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁੱਤ ਘੁੱਿ ਗਏ ਿਨ, ਜਾਂ
ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੁੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਟਵੁੱਚ ਪਿ਼ੰ ਚ ਟਗਆ ਿੈ ਜਾਂ ਲਮੇ
ੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਟਵੁੱਚ ਨਿੀਂ ਰਟਿਦਾ
ੰ ਿੈ, ਜਾਂ
ਬੁੱਟਚਆਂ ਦੀ ਟਿਰਾਸਤ / ਸਰਪਸਤੀ
੍ਰ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਸਲਝਾਏ
ੁ
ਗਏ ਿਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਟਦੁੱਤੇ ਸਪਰਵੀਜ਼ਨ
ੁ
ਆਰਡਰ ਦੀ ਟਮਆਦ ਿਤਮ ਿੋ ਗਈ ਿੈ।

ਪਬਧ
੍ਰ ੰ ਜਾਂ ਅਨਰਕਸਣ
ੁ
ਕਰਨਾ।

3. ਪੜਤਾਲ
- ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ / ਸਟਿਯੋਗੀ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਦੇ ਸਭਾਵਤ
ੰ
ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ

ਅਤੇ ਸਬਧਤ
ੰ
ਟਧਰਾਂ ਨਾਲ ਪਟਰਵਾਰਕ ਟਪਛੋਕੜ ਨੰ ੂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ ਮ਼ਸਕਲਾਂ ਨੰ ੂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ
ਅਤੇ ਸਬਧਤ
ੰ
ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਟਧਰਾਂ ਦੇ ਟਵਚਾਰਾਂ ਨੰ ੂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉੱਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਕ
ੰ
ਅਤੇ ਟਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਦਿਲਅਦਾਜ਼ੀ
ੰ
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਟਵੁੱਚ ਸਿੂਲਤ ਿੋਵੇ।

- ਬੁੱਟਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਕਝ
ੁ ਸੁੱਕੀ ਮਾਮਟਲਆਂ ‘ਤੇ ਪ਼ਟਲਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ।
- ਬਿ਼-ਅਨਸਾਸਨੀ
ੁ
ਕੇਸ ਕਾਨਫਰਸਾਂ
ੰ ਰਾਿੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ।
- ਬੁੱਟਚਆਂ ਦੀ ਟਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿ਼ੰ ਚ ਦੇ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵੁੱਚ ਸਮਾਟਜਕ ਮਲਾਂਕਣ
ੁ
ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਨੰ ੂ ਟਸਫਾਰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।

4. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
- ਕਾਨਨੀ
ੰ ੂ ਟਨਗਰਾਨੀ, ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰੇ ਅਤੇ ਫਾਲ-ਅਪ
ੋ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਕਲੀਟਨਕਲ ਮਨਟਵਟਗਆਨਕ
ੋ
ਸੇਵਾ, ਪਨਾਿ
ਸੇਵਾ, ਟਵੁੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਰਟਿਮ ਟਨਵਾਸ, ਕਾਨਨੀ
ੰ ੂ ਸੇਵਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਬਧ
੍ਰ ੰ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ
ੁ
ਆਟਦ ਪਦਾਨ
੍ਰ
ਕਰਨਾ।

5. ਸਮੂਿ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ
- ਿਾਰਗੇਿ ਸਰਟਵਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਕ, ਟਵਟਦਅਕ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰ ਸਮੂਿਾਂ ਦਾ ਪਬਧਨ
੍ਰ ੰ
ਕਰਨਾ।

- To provide crisis intervention.
- To arrange or escort the victims to receive medical examination or temporary care at
hospitals or other institutions, if required.
3. Investigation
- To initiate contact and discuss with the victims of suspected child abuse, spouse /
cohabitant battering, and their family members and parties concerned for understanding
the family background, the problems/difficulties faced by the families and the views of the
victims and the concerned family members / parties to facilitate intervention and treatment.
- To conduct joint investigation with the police on some of the suspected child abuse cases.
- To work out welfare plans for the victims and their families through multi-disciplinary case
conferences.
- To assist the Courts to conduct social assessment on child custody and access matters
and to make recommendations to the Courts.
4. Casework Service
- To provide statutory supervision, counselling and co-ordinate follow-up services such
as clinical psychological service, refuge service, referral for financial assistance,
compassionate rehousing, legal service, schooling arrangement and employment etc.
5. Group Work Service
6. Preventive Service

ਪੀੜਤਾਂ ਤੁੱਕ ਪਿ਼ੰ ਚਣਾ ਅਤੇ ਸਰੂ
਼ੁ ਆਤੀ ਮਲਾਂਕਣ
ੁ
ਕਰਨਾ।

- ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਿੋਏ ਤਾਂ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਿੋਰ ਅਦਾਟਰਆਂ ਟਵੁੱਚ ਡਾਕਿਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ

- To reach out to the victims and conduct initial assessment promptly upon receiving report
on suspected child abuse and spouse / cohabitant battering cases.

- To organize supportive, educational or therapeutic groups for target service users.

- ਬੁੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ / ਸਟਿਪਾਠਕ ਕ਼ੁੱਿਮਾਰ ਦੇ ਸਭਾਵਤ
ੰ
ਮਾਮਲਆਂ
ੇ ਬਾਰੇ ਟਰਪੋਰਿ ਟਮਲਣ ਤੇ ਤਰਤ
ੁ ੰ
- ਸਕਿ
ੰ
ਟਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।

2. Outreaching Service

Target Service Users
The Family and Child Protective Services Units of the Social Welfare Department provide services to children, individuals and main family members affected by the following problems: 1)
child abuse, 2) spouse / cohabitant battering, 3) custody / guardianship disputes including
child abduction matters.
Service Objectives
1. To prevent occurrence of child abuse and spouse / cohabitant battering incidents, help
the victims and their family members overcome the trauma brought about by child abuse
and spouse / cohabitant battering, and assist the families with the problems of child
abuse and spouse / cohabitant battering restore normal functioning through a package
of co-ordinated services to the victims, abusers and their family members.
2. To safeguard the interest of the children affected by custody/guardianship disputes
through the provision of social investigation reports to the Courts and statutory supervision
(as ordered by the Courts), counselling and other tangible services.
Service Scope
1. Public Enquiries
- To deal with enquiries concerning child abuse, spouse / cohabitant battering and
custody/guardianship matters, and to receive reports on child abuse and spouse /
cohabitant battering.

- To raise public awareness of the problem of child abuse, spouse / cohabitant battering
and the importance of “co-parenting” after divorce and encourage individuals or families
suffering from the problems of child abuse and spouse / cohabitant battering to seek early
assistance through publicity and public education activities.
- To foster co-operation among various professionals in the district to combat child abuse
and spouse / cohabitant battering.
Entry of the Service
- Victims of child abuse or spouse / cohabitant battering, abusers and their family members
may approach or be referred by other agencies to the concerned Family and Child
Protective Services Unit for assistance.
- Children and their families affected by custody / guardianship disputes or child abduction
matter are referred for services by the Courts, Secretary for Justice or other concerned
authorities in accordance with the relevant Ordinances.
Exit of the Service
- The service will terminate upon the mutual agreement between the service user and the
social worker or under the following situations:
• child abuse and / or spouse / cohabitant battering elements have subsided, or
• victim of child abuse has reached the age of 18 or does not live in Hong Kong over a
long period, or
• the child custody / guardianship matters have been settled by the Courts or the
Supervision Order granted by the Courts has expired.

