معیاری سماجی رہائش کا منصوبہ ایک عارضی سماجی رہائش کا منصوبہ ہے جس کو ہانگ کانگ کونسل
آف سوشل سروس نے مختلف فنڈرز  ،نجی کمپنیوں  ،اور غیر سرکاری تنظیموں  /سماجی کاروباری
اداروں کی مشترکہ کوششوں سے شروع کیا ہے  ،جس کو حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ اس منصوبے
نے غیر زیر استعمال زمین پر جو قلیل مدتی استعمال کے لیے دستیاب ہے ،عارضی سماجی رہائش کی
تعمیر کے لیے معیاری اجتماعی تعمیر کو اپنایا ہے ۔ عارضی رہائش اور معاون خدمات کی فراہمی کے
ذریعہ  ،ہم ان لوگوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں جو کم سے کم  3سال سے کرایہ پر
سرکاری رہائش کے منتظر ہیں اور کرایہ پر ذیلی تقسیم شدہ غیر مناسب فلیٹ میں رہتے ہیں۔ یہ کونسل غیر
سرکاری تنظیموں  /سماجی کاروباری اداروں کو بھی بھرتی کرے گی تاکہ معاشرے کے نیٹ ورکس اور
امدادی خدمات کی فراہمی اور انتظام کیا جاسکے تاکہ بنیادی سطح کی ضروریات پر توجہ دی جاسکے ،
کرایہ دار کے معاشی سرمائے کو بہتر بنایا جاسکے اور معاشرے میں آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کے
لیے ان کی صالحیت کو بڑھایا جاسکے۔ اس کے بنیادی مقاصد یہ ہیں:



ان خاندانوں اور افراد کو سستی اور عارضی معاشی رہائش فراہم کرنا جو کرایہ پر سرکاری
رہائش کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہیں اور  /یا فی الحال مایوس کن اور غیر موزوں رہائشی
حاالت میں گزر بسر کر رہے ہیں تاکہ ان کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جاسکے۔



ان کے لیے ان کی معاشرتی امداد کو تقویت دے کر کرایہ داروں کی صالحیت کو بڑھانا ،اور ان
کی حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ معاشرے میں حصہ ڈالیں۔



غیر استعمال شدہ زمین پر سماجی عارضی رہائش کی تعمیر کے لیے معیاری اجتماعی تعمیر
اپنانا ،جو سب سے زیادہ موثر  ،معاشرہ اور ماحول دوستانہ طریقہ ہے۔

فائدہ اٹھانے والے مطلوبہ افراد

افراد یا خاندان جو مندرجہ ذیل معیار پر پورا اترتے ہیں وہ درخواست دینے کے اہل ہیں:

 .1ذیلی تقسیم شدہ فلیٹوں میں رہ رہے ہیں اور کم از کم  3سال سے کرایہ پر سرکاری رہائش ) (PRHکے
لیے قطار میں لگے ہ ِوئے ہیں؛ یا
 .2رہائش کی فوری ضرورت ہے۔ اور
 .3ایک فل ٹائم نوکری ہے یا جامع سماجی تحفظ کی امداد ) (CSSAکے لیے درخواست دی ہوئی ہے؛
 .4خدمات فراہم کرنے والوں کی طرف سے رکھی گئی دیگر مخصوص شرائط یا ضروریات کو پورا کر
رہے ہیں ۔

کرایہ
اسکیم برائے جامع سماجی تحفظ کی امداد کے تحت کرایہ االؤنس کی زیادہ سے زیادہ سطح یا کل گھریلو
آمدنی کا  25٪دونوں میں سے جو بھی کم ہو  ،وہ کرایہ کی سطح مقرر کی گئی ہے۔

ہم سے رابطہ کریں
پتہRoom 505, 5/F., Harcourt House, 39 Gloucester Rd., Wan Chai, Hong :
Kong

ویب سائٹhttp://communityhousing.org.hk :
ای میلhousing@hkcss.org.hk :
انکوائری3596 7128 :

نسلی اقلیتوں کے لیے امدادی خدمت کے مراکز
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html

ہانگ کانگ کرسچن سروس  CHEER -کی طرف سے ٹیلی فون پر مفت زبانی ترجمہ کی سہولت کی
فراہمی:

اگر آپ کو زبانی ترجمہ کی سہولت کے لیے کسی قسم کی مدد درکار ہو ،تو برائے مہربانی مندرجہ ذیل
ہاٹ الئنز پر رابطہ کریں اور  CHEERکی آسان نشان دہی کے لیے بتائیں کہ آپ کی انکوائری سماجی
رہائش  /معیاری سماجی رہائش سے متعلق ہے ۔ شکریہ

زبان

ہاٹ الئن نمبر
3755 6811

Bahasa Indonesia

3755 6877

Hindi हि

न्द

3755 6822

Nepali नेपाल

3755 6833

اردو Urdu

Punjabi ਪੰਜਾਬੀ

3755 6844

Tagalog

3755 6855

Thai ไทย

3755 6866

Vietnamese

Tiếng Việt

3755 6888

