तोZ वा अःपताल समुह स[कट िनय ऽण के ि
संकट िनय ऽण र समथन सेवा
TWGHs संकट िनय ऽण के ि
संकट िनय ऽण सेवाको मुय उे ँय यौन दु यवहारबाट पी डत य#$% तथा
पा'रवा'रक झै-झगडा वा अ य समःयबाट .प डत प'रवारलाई समःयाको रोकथाम
तथा सहयोग ूदान गनु हो । हाॆो सहयोग सेवा अ तगत २४सै घ7टा टे िलफोन
हटलाईन, घर-दै लो कायबम र छोटो समयको लािग बसोवासको यवःथा ग'र छ ।
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१. सेवाका उे ँयह<

 .प डत य#$% तथा प'रवारले भोिगरहे का समःयालाई समाधान गन सहयोग
तथा ती समःयालाई झन ् .बमन न दनु अिन .प डत य#$%/प'रवारलाई
सBब# धत ःवाःCय के ि र सामा#जक सेवा के िसँग सBपक रा#ख समयमा
नै उिचत सेवाको यवःथा गनु हो ।
 यौन दु यवहारबाट .प डत य#$%लाई उपयु$% ःवाःCय सेवा,कानुनी सHलाह
तथा परामश सेवा पाउन मत गनु अिन ित यातना/.प डत अनुभवलाई
िनराकरण ग'र .प डत य#$%को आKमबल बढाउनु हो।
२. सेवाको ल#Mत बग
उमेर, लNिगक तथा जाितय भेदभाव नराखी
 यौन दु यवहारबाट .प डत य#$% ।
 य#$% तथा प'रवार जो पा'रवा'रक झै-झगडा र यस अ तरगत बाल दु यवहार,
पित-प#Oबीच कुटपीट(प#Oवाट कुटपीट पाएको पित पिन) र वृT दु यवहारबाट
.प डत छन ् ।
 य#$% .बशेष तथा प'रवार जो अ य पा'रवा'रक संकटबाट गु#ळरहे का छन ् र
जसलाई शरणको आवँयकता छ ।

३. सेवाका Mेऽह<
 २४
४ सै घ7टा हटलाईन
दता भएका समाजसेवीह<बाट २४ सै घ7टा टे िलफोन हटलाईन सेवा खुला ग'रएको
छ ।यौन दु यवहारबाट .प डत य#$% तथा पा'रवा'रक झै-झगडा र अ य
समःयाबाट.प डत य#$%/प'रवारलाई जो#खम प'र#ःथितको यथािशय जाँचबुझ
ग'र सर-सHलाह ूदान गनु हो ।
 घरघर-दै लो सेवा
समाज सेवा .बभागको अ फस नभएको समयमा पिन तु< तै दव
ु ै यौन .प डत र
वृT दु यवहार भएकाह<को घर-दै लोमा गई सेवा उपलYध गराई छ।

 छोटो अविधको लािग बसोबासको सु.बधा
य#$%ह< वा प'रवारह< जसलाई बसोबासको वा शरणको आवँयकता छ उनीह<लाई
छोटो समय जुन २ ह\ा भ दा ब ढ नहुने ग'र बःने सु.बधा उपलYध गराई छ,
बसाईको अविधमा उिचत सेवाह< जःतै परामश र समुहको उपचार अिन उनीह<को
मानिसक घातबट राहत िमHन र समःयासँग सामना गन स$ने Mमतालाई वृ.T
गराउनु हो।
 िसफा'रस र सहयोग सेवाह<
कुनै य#$% .बशेष वा प'रवारलाई उपयु$% संरMण र सेवाको ज<रत परे मा उसलाई
समाज सेवा .वभाग, अःपताल संःथा, पुिलस .बभाग वा सBब# धत िनकायह<मा
िसफा'रस ग'र छ ।
४. खुला हुने समय:
समय

 दता भएका समाज सेवीह<बाट सेवाको ज<रत य#$% (ह<) लाई वषभ'र नै िनर तर सेवा ूदान ग'रने ।
५. शुHक

िनःशुHक
६. सेवाको लािग िनवेदन पऽः
 जो य#$%लाई आवँयक पछ उसले सँकट िनय ऽण के िको २४ घ7टा हटलाईन
नBबर १८२८१ मा टे िलफोन ग'र सBपक गन स$छन ् ।
७. सेवाको अ त गन चाहे मा
 #जBमवार समाजसेवी र सेवा िलईरहे का य#$%ह<को आपसी मेलिमलापमा सेवा
अ त गन स क छ, सेवा ूा\ ग'ररे हका य#$%को अनुरोधमा सेवा खारे ज गन
सक छ ।
८. सोधपुछ
 िचठdपऽबाट :
 eया$स
 इ-मेल
 वेबसाइट

:
:
:

6/F,TWGHs Wong Fung Ling Memorial Building,
12 Po Yan Street, Sheung Wan, Hong Kong
( Fwd. to CEASE Crisis Centre).
२७०३ ४१११
ceasecrisis@tungwahcsd.org
http://ceasecrisis.tungwahcsd.org

भाषा उपलYध: इं #hलस,$या टोिनज र Bया ड'रन ।
य द उपलYध भयो भने दोभाषे सेवाह< पिन गराउने छi ।

तोZ वा अःपताल समुह स[कट िनय ऽण के ि
संकट िनय ऽण र समथन सेवा
यौन दु यवहारबाट .प डत य#$%लाई सहयोग सेवाको लािग हटलाईन नBबर

सेवाको मुय उे ँयः

 .प डत

य#$%को .विभ न पMका आवँयकतालाई उसको संकट घडjमा र
Kयसपिछ पिन सेवा र रे खदे ख ूदान गनु ।
 .प डत य#$%लाई पूणत
 या सेवा र सहयोग ूदान गनु ।
 .प डत य#$%लाई पुन-ूाि\ अविधमा साथ दनु र पुनः आKमा .वlास बढाई
भ.वंयको सामना गन मत पुnयाउनु ।

हामी यौन दु यवहारबाट .प डत य#$%ह<लाई िनBन िल#खत सहयोगह< ूदान गछo:
गछo:

 बषभ'रनै तािलम ूा\ दता भएका समाज सेवीह<बाट २४ घ7टा टे िलफोन हटलाईन

सेवाको यवःथा ।
 जो#खम अवःथाको तु< त जाँचबुझ र सर-सHलाह ूदान गनq ।
 समाज सेवा .बभागको सBपकमा आएका य#$%लाई आवँयक परे मा अ फस
नभएको समयमा पिन तु< तै घर-दै लोमा सेवा ूदान ग'र छ ।
 सेवाको योजनामा सBपक सहयोग गनq
 अःपतालसँग मेलिमलाप रा#ख ःवाःCय प'रMण र उपचार, आक#ःमक
गभिनरोधका .विधह<, यौन सँबमण सBब# धत रोगह<को जाँच र अ< मे डकल
सBब# ध सहयोग
 .प डत य#$%को मrजुरjमा समाजसेवीले तोकेको पुिलस चौकsमा घटनाको
.ववरण दन र सBब# धत कानुनी मािमलामा .प डतलाई सहयोग गनq ।
 .प डत य#$% र उसको प'रवारका सदःयह<लाई उ$% संकटकािलन घटनापिछ
आवँयक सरसHलाह ूदान गनq ।
 .प डत य#$%लाई संरMणको आवँयक परे मा िसफा'रस ग'र दनु वा अःथाई
<पमा बसोबास सु.बधा उपलYध गराउनु ।
 .प डत य#$%को आKम.वlास बढाई स तुिलत अवःथामा Hयाउनु र क#Bतमा
६ म हनासBम सर-सHलाह ूदान गनु ।

यौन दु यवहारको िशकार हुनु तपाईको ग#Hत होइन !
यौन दु यवहार रोकi आफूलाई सुर#Mत राखi ।
अ हले नै

मा फोन गरi ।

तपाईले पुिलसलाई खवर गरे पिन नगरे पिन,
हामी तपाईको िनणयलाई कदर गद छi ।
हामी िनBन कुराह<मा जोड द छi

 .प डत
 .प डत
 .प डत

य#$%को मामलामा सुर#Mत र गोuय राvे ।
य#$%को आKमवललाई कदर ग'र उसलाई सुरMा ूदान गनq ।
य#$%लाई ःवाःCय सेवा,पुिलस, कानुनी िनकाय र सBब# धत सँघ
सँःथासँग सBपक र मेलिमलाप रा#ख ित पीडादय अनुभवलाई कम गन मत
गनq ।
 .प डत य#$%लाई चुपचाप रहj .पडा सहनुभ दा अगा ड ब ढ बोHन र समःयाको
सामना गन ूोKसाहन दने र उसको ःवत ऽ,शा त र सुर#Mत जीवन .बताउने
अिधकारलई कायम गन मत दने ।

सँकट िनय ऽण के ि लोटरjज फ7डwारा सहयोग ूा\ भएको हो ।
हटलाईन सेवाको ूणाली PCCW बाट सहयोग ग'रएको हो ।

