
ਉਦੇਸ਼

ਟੀਚੇ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ 
ਦਾਖਲਾ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

l	ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ 
ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੋ |

l	ਸਹਿਭਾਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ 
ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਅਣਉਚਿਤ 
ਸਥਿਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ |

l	ਗੂੜ੍ਹਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਓ |

l	ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ / ਡੇਟਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨੂੰ 
ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |

l	ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ |

l	ਗੂੜ੍ਹਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ 
ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ |

l	ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ |

l	ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ / 
ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ 
ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |

l	ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ |

l	ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ / ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ |

l	ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

l	ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚੱਿਆ ਂ/ ਨਜਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕੱੁਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇ
ਬੱਚਿਆਂ / ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਾਥੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ / ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |

l	ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਧੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ |

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 
ਸਮਗਰੀ / 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸਿਖਿਅਕ ਸਥਾਨ ਚਾਰਜ

ਤਜਰਬੇਕਾਰ 
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ 
ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ 

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ |

ਮੁਫਤ ਵਿਚ |ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 
ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ 

ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ |

Tung Wah Group of 
Hospitals
H.O.R.l.zon
ਟੈਲੀਫੋਨ :  2464 1518
ਫੈਕਸ :  2454 3003
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ :
HK Island and Outlying 
Islands, Sha Tin, Tai Po 
and North, Yuen Long and 
Tuen Mun

Hong Kong Family 
Welfare Society 
Peace Campus
ਟੈਲੀਫੋਨ :  2775 2332
ਫੈਕਸ :  2775 2221
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ :
Kwun Tong, Wong Tai 
Sin and Sai Kung

Po Leung Kuk
Power Up 360

ਟੈਲੀਫੋਨ :  2899 0019
ਫੈਕਸ :  2899 0034
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ :
Kowloon City, Yau Tsim 
Mong, Sham Shui Po, 
Tsuen Wan and 
Kwai Tsing

ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਓਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ SPeaR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।l

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

ਨਾਮ (ਪੰਜਾਬੀ) 

ਲਿੰਗ

ਜਾਤੀ

ਸਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਹੁੰਚਿਆ 

ਪਤਾ

ਫੋਨ ਨੰ. (ਮੋਬਾਈਲ)

ਈ - ਮੇਲ

* ਵਿਆਹ / ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

☐ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ     ☐ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ     ☐ ਸੈਕੰਡਰੀ     ☐ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ / ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ 

☐ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ |
☐ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ|
☐ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ |

☐ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ      ☐ ਪੋਸਟਰ / ਪਰਚਾ     ☐ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ / ਜਾਣੂ
☐ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ          ☐ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ
☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ) 

☐ ਹੋਰ 

* ਤਲਾਕ / ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ

ਏਜੰਸੀ / ਸੇਵਾ ਇਕਾਈ 

ਫੋਨ ਨੰ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

* ਜੋ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਊਸਨੂੰ ਮਿਟਾਓ |

ਤਾਰੀਖ਼

ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ:

ਮਾਸੀਕ ਆਮਦਨ ☐ CSSA ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

☐ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ       ☐ ਇਕੱਠੇ       ☐ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ       ☐ ਤਲਾਕਸ਼ਦਾ
☐ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ             ☐ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ

ਵਿਆਹੁਤਾ / ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਿਤੀ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਕੋਈ)

ਕਿੱਤਾ

(ਘਰ)

☐ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 

ਭਾਸ਼ਾ

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਸੰਬੰਧ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  
(SPeaR)

ਪੰਜਾਬੀ
(Punjabi)


