ਮਾਡਿਉਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਡਸਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਾਡਜਕ ਡਰਹਾਇਸ਼਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਫਿੰ ਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ, ਡਨਿੱਜ਼ੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ / ਸਮਾਡਜਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਕੌਂ ਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ
ਸਰਡਵਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕ਼ੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਵਹਲ਼ੀ ਜ਼ਮ਼ੀਨ ਜੋ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਡਵਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਮਾਡਜਕ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਿਉਲਰ ਏਕ਼ੀਡਕਰਤ ਉਸਾਰ਼ੀ ਨੂਿੰ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਸਾਿਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਥਾਈ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਡਵਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰ਼ੀਏ, ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਜ਼ੀਵਨ-ਪ੍ੱ ਧਰ ਨੂਿੰ ਡਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਡਕਰਾਏ ਦ਼ੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਉਿ਼ੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਕਰਾਏ ਵਾਡਲਆਂ ਅਣਉਡਚਤ ਉਪ੍-ਡਵਭਾਡਜਤ ਇਕਾਈਆਂ ਡਵਚ ਰਡਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਦ਼ੀ ਸਮਾਡਜਕ ਬੁਡਨਆਦ ਨੂਿੰ ਡਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਡਮਊਡਨਟ਼ੀ ਡਵਚ ਸੁਤਿੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਰਡਹਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂਿੰ ਡਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੌਂ ਸਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ / ਸਮਾਡਜਕ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂਿੰ ਵ਼ੀ ਭਰਤ਼ੀ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਡਮਊਡਨਟ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮ਼ੀਨ਼ੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਦ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:



ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਡਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਨੂਿੰ ਡਕਫਾਇਤ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਮਾਡਜਕ ਡਰਹਾਇਸ਼਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ਼ੀਆਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਡਕਰਾਏ ਦ਼ੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਤਾਰ ਡਵਚ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ
ਡਵਚ ਡਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਡਰਹਾਇਸ਼਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਡਵਚ ਰਡਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਰਡਹਣ-ਸਡਹਣ ਦ਼ੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਡਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।



ਡਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਡਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।



ਡਵਹਲ਼ੀ ਜ਼ਮ਼ੀਨ ਡਵਚ ਅਸਥਾਈ ਸਮਾਡਜਕ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਿਉਲਰ ਏਕ਼ੀਡਕਰਤ
ਉਸਾਰ਼ੀ ਨੂਿੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਡਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਆਰਡਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ੱ ਖ਼ੀ ਢਿੰ ਗ ਹੈ।

ਮ ਿੱ ਥੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ

ਡਵਅਕਤ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਡਰਵਾਰ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਡਦੱ ਤੇ ਮਾਪ੍ਦਿੰ ਿ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ:

1. ਉਪ੍-ਡਵਭਾਡਜਤ ਇਕਾਈਆਂ ਡਵਚ ਰਡਹਣਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਬਡਲਕ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਡਸਿੰ ਗ
(PRH) ਦ਼ੀ ਕਤਾਰ ਡਵਚ ਹੋਣ; ਜਾਂ
2. ਘਰ ਦ਼ੀ ਬਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
3. ਪ੍ੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਨੌਕਰ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਵਆਪ੍ਕ ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਰੱਡਖਆ ਸਹਾਇਤਾ (CSSA) ਲਈ ਡਬਨੈ
ਕਰਦੇ ਹੋਣ;
4. ਸੇਵਾ ਸਿੰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ।

ਮਕਰਾਇਆ
ਡਕਰਾਏ ਦਾ ਲੈ ਵਲ ਡਵਆਪ੍ਕ ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਰੱਡਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਡਹਤ ਡਕਰਾਏ ਭੱ ਤੇ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਲੈ ਵਲ ਜਾਂ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 25% ਜੋ ਵ਼ੀ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇ, ‘ਤੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ

ਪ੍ਤਾ:

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

ਵੈਬਸਾਈਟ:

http://communityhousing.org.hk

ਈ-ਮੇਲ:

housing@hkcss.org.hk

ਪ੍ੁੱ ਛਡਗੱ ਛ:

3596 7128

ਘਿੱ ਟ ਮਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html

ਹਾਂਿ ਕਾਂਿ ਮਕਰਸ਼ਚੀਅਨ ਸਰਮਵਸ-CHEER ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ੁਫਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਵਆਮਿਆ
ਸੇਵਾ:

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਡਵਆਡਖਆ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਡਦੱ ਤ਼ੀਆਂ
ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ CHEER ਦ਼ੀ ਸੌਖ਼ੀ ਪ੍ਛਾਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਡਕ ਤੁਹਾਿ਼ੀ ਪ੍ੁੱ ਛਡਗੱ ਛ
"ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਡਸਿੰ ਗ / ਮਾਡਿਉਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਡਸਿੰ ਗ" ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਧਿੰ ਨਵਾਦ।

ਭਾਸ਼ਾ

ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ ਨੰਬਰ

Bahasa Indonesia

3755 6811

Hindi ह द
िं ी

3755 6877

Nepali नेपाली

3755 6822

Urdu اردو

3755 6833

Punjabi ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ਼ੀ

3755 6844

Tagalog

3755 6855

Thai ไทย

3755 6866

Vietnamese

Tiếng Việt

3755 6888

