
 

رہائش کا منصوبہ ہے جس کو ہانگ کانگ کونسل  یسماج یعارض یکرہائش کا منصوبہ ا یسماج معیاری

 یکاروبار ی/ سماج یموںتنظ یسرکار یر، اور غ یوںکمپن یآف سوشل سروس نے مختلف فنڈرز ، نج

حاصل ہے۔ اس منصوبے  یتحما یکو حکومت ک جسہے ،  یامشترکہ کوششوں سے شروع ک یاداروں ک

 یرہائش ک یسماج یہے، عارض یابدست یےاستعمال کے ل یمدت یلپر جو قل یناستعمال زم یرر زینے غ

کے  یفراہم یرہائش اور معاون خدمات ک یہے ۔ عارض یاکو اپنا یرتعم یاجتماع معیاری یےکے ل یرتعم

پر  یہکراسال سے  3جو کم سے کم  یںکو بہتر کرنا چاہتے ہ یزندگ یارمع یے، ہم ان لوگوں کے ل یعہذر

 یرکونسل غ یہ۔ یںرہتے ہ یںم یٹمناسب فل یرشدہ غ یمتقس یلیپر ذ یہاور کرا یںرہائش کے منتظر ہ یسرکار

ورکس اور  یٹتاکہ معاشرے کے ن یکرے گ یبھرت یاداروں کو بھ یکاروبار ی/ سماج یموںتنظ یسرکار

جاسکے ،  یپر توجہ د یاتضرور یک سطح یادیجاسکے تاکہ بن یااور انتظام ک یفراہم یخدمات ک یامداد

گزارنے کے  یآزادانہ طور پر زندگ یںجاسکے اور معاشرے م یاسرمائے کو بہتر بنا یدار کے معاش یہکرا

 :یںہ یہمقاصد  یادیجاسکے۔ اس کے بن یاکو بڑھا یتصالح یان ک یےل

 یپر سرکار یہرہائش فراہم کرنا جو کرا یمعاش یاور عارض یان خاندانوں اور افراد کو سست 

 یموزوں رہائش یرکن اور غ یوسالحال ما یف یااور /  یںلگے ہوئے ہ یںقطار م یےرہائش کے ل

 جاسکے۔ یاکو بہتر بنا یزندگ یارتاکہ ان کے مع یںگزر بسر کر رہے ہ یںحاالت م

 اور ان  کو بڑھانا، یتصالح یداروں ک یہدے کر کرا یتامداد کو تقو یمعاشرت یان ک یےان کے ل

 ۔یںحصہ ڈال یںکہ وہ معاشرے م ناکر یحوصلہ افزائ یک



 یرتعم یاجتماع معیاری یےکے ل یرتعم یرہائش ک یعارض یپر سماج یناستعمال شدہ زم غیر 

 ہے۔ یقہموثر ، معاشرہ اور ماحول دوستانہ طر یادہاپنانا، جو سب سے ز

 فائدہ اٹھانے والے مطلوبہ افراد

 :یںکے اہل ہ ینےوہ درخواست د یںپر پورا اترتے ہ یارمع یلخاندان جو مندرجہ ذ یاافراد 

کے   (PRH)رہائش یپر سرکار یہسال سے کرا 3اور کم از کم  یںرہ رہے ہ یںم یٹوںشدہ فل یمتقس یلیذ .1

 یا یں؛لگے ہِوئے ہ یںقطار م یےل

 ضرورت ہے۔ اور یفور یک رہائش .2

 ہے؛ یہوئ یدرخواست د یےکے ل  (CSSA)امداد یتحفظ ک یجامع سماج یاہے  یفل ٹائم نوکر ایک .3

کر کو پورا  یاتضرور یامخصوص شرائط  یگرد یگئ یطرف سے رکھ یفراہم کرنے والوں ک خدمات .4

 ۔ یںرہے ہ

 

  یہکرا

 یلوکل گھر یاسطح  یادہسے ز یادہز یاالؤنس ک یہامداد کے تحت کرا یتحفظ ک یبرائے جامع سماج یماسک

  ہے۔ یگئ یسطح مقرر ک یک یہکم ہو ، وہ کرا یسے جو بھ یںدونوں م 25کا ٪ یآمدن

 

 یںہم سے رابطہ کر

 Room 505, 5/F., Harcourt House, 39 Gloucester Rd., Wan Chai, Hong  پتہ:

Kong 



 http://communityhousing.org.hk   ویب سائٹ:

 housing@hkcss.org.hk  ای میل:

 7128 3596  انکوائری:

 

 خدمت کے مراکز یامداد یےکے ل یتوںاقل ینسل

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html  

 

 یک سہولت یترجمہ ک یفون پر مفت زبان یلیطرف سے ٹ یک CHEER - ہانگ کانگ کرسچن سروس

 :یفراہم

 

 یلمندرجہ ذ یمدد درکار ہو، تو برائے مہربان یقسم ک یکس یےسہولت کے ل یترجمہ ک یاگر آپ کو زبان

 یسماج یانکوائر یکہ آپ ک یںبتائ یےکے ل یآسان نشان دہ یک CHEER اور یںہاٹ الئنز پر رابطہ کر

 یہرہائش سے متعلق ہے ۔ شکر یسماج معیاریرہائش / 

 

 ہاٹ الئن نمبر زبان

Bahasa Indonesia 3755 6811 

Hindi हि न्द   3755 6877 

Nepali नेपाल  3755 6822 

Urdu 6833 3755 اردو 

http://communityhousing.org.hk/
mailto:housing@hkcss.org.hk
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html


Punjabi ਪੰਜਾਬੀ 3755 6844 

Tagalog 3755 6855 

Thai ไทย 
3755 6866 

Vietnamese Tiếng Việt 3755 6888 

 


