
 
 

ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਹਾਉਮ ਿੰਗ ਿੂਵਿੈਂਟ ਇਕ  ਿਾਮਿਕ ਲਮਹਰ ਹੈ ਿੋ ਮਕ HKCSS ਦੁਆਰਾ  ਰਕਾਰ ਦ ੇ ਿਰਥਿ ਦੁਆਰਾ ਦਾ 

ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਚੈ ਟ ਆਫ਼ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ,  ੋਸ਼ਲ ਇਿੋਵੇਸ਼ਿ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਿਰਮਸ਼ਪ੍ ਮਡਵੈਲਪ੍ਿੈਂਟ ਫਿੰਡ (SIE ਫਿੰਡ), ਿਕਾਿ 

ਿਾਲਕਾਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ  ਰਕਾਰੀ  ਿੰਗਠਿਾਾਂ /  ਿਾਮਿਕ ਉਦਯੋਗੀਆਾਂ (SEs) ਦੇ  ਾਾਂਝੇ ਯਤਿਾਾਂ ਿਾਲ ਸੁ਼ਰ ੂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। HKCSS 

ਮਿਿੀ ਅਤੇ ਿਿਤਕ ਉੱਿਤਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਮਵਹਲੇ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਮਿਟਾਾਂ ਦੀ ਿਿੰਗ ਅਤੇ ਿਵੀਿੀਕਰਿ ਮਵਚ ਮਵਚੋਲਗੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਿ ਵਿੋਂ 

ਕਿੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਮਫਰ  ਿਰਥੱ ਓਪ੍ਰੇਟਰਾਾਂ ਵਿੋਂ ਯੋਗ ਗੈਰ  ਰਕਾਰੀ  ਿੰਗਠਿਾਾਂ/  ਿਾਮਿਕ ਉਦਯੋਗੀਆਾਂ (SEs) ਿੂਿੰ ਿੁਰਿੰਿਤ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਯੂਮਿਟਾਾਂ ਦੀ  ਪ੍ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੈ  ਰਕਾਰੀ  ਿੰਗਠਿ /  ਿਾਮਿਕ ਉਦਯਗੋੀ (SE) ਯਗੋ ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਿੂਿੰ 

ਯੂਮਿਟਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਗੇ।  

 

ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਦਾ ਿੱੁਖ ਮਵਚਾਰ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਾਂ ਿੂਿੰ ਤਿੰਗੀ ਮਵੱਚ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿਾ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਮਕ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੱੁਮਦਆਾਂ ਿੂਿੰ ਿਾਗਮਰਕਾਾਂ 

ਦ ੇਿੀਵਿ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ; ਇ  ਤਰਾ੍ਾਂ, ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਮਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਿਮਲ੍ਆਾਂ ਮਵੱਚ ਵ ਿੀਕਾਾਂ ਦ ੇ ਿਾਮਿਕ 

ਿੀਵਿ ਿੂਿੰ ਮਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਿੋਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਮਵਚ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਿ ਿੂਿੰ ਇ  

 ੋਚ ਿਾਲ ਿੋਰ ਮਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਕ ਪ੍ਮਰਵਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਮਿਿੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਿੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਿਾਲ ਿਮਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਦਾ  ਿਰਥਿ 

ਲੈ  ਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਮਰਵਾਰ ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਮਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਮਤਭਾ ਦਾ ਯਗੋਦਾਿ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਿ। 

 

ਇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅ ਥਾਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ  ਹਾਇਤਾ  ੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮਵਵ ਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮਵਅਕਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਪ੍ਮਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਥੋੜੇ੍ 

 ਿੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਿੋ ਹਿ: 

 

 ਉੱਪ੍-ਮਵਭਾਮਿਤ ਯੂਮਿਟਾਾਂ ਮਵਚ ਰਮਹਣਾ ਅਤੇ 3  ਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ  ਿੇਂ ਲਈ ਪ੍ਬਮਲਕ ਰੈਂਟਲ ਹਾਉਮ ਿੰਗ (PRH) ਦੀ 

ਕਤਾਰਬਿੰਦੀ; ਿਾਾਂ 

 ਹਾਉਮ ਿੰਗ ਦੀਆਾਂ ਤੁਰਿੰਤ ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਹੋਣਾ; ਅਤੇ 

 ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਿ ਿੌਕਰੀ ਹੋਣਾ ਿਾਾਂ ਮਵਆਪ੍ਕ  ਿਾਮਿਕ  ੁਰੱਮਖਆ  ਹਾਇਤਾ (CSSA) ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇਣਾ 

 ਇਕੱਠੇ ਰਮਹਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਿਾਲ  ਮਹਿਤ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਦੂ ਰੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਮਰਵਾਰਾਾਂ ਿਾਲ ਰਮਹਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਵੋ 

  ੇਵਾ  ਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਦੇ  ੇਵਾ ਪ੍ਰ ਤਾਵ ਦ ੇਅਿੁ ਾਰ ਹੋਰ ਖਾ  ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿਾਾਂ ਿੂਰਤਾਾਂ ਿੂਿੰ ਪ੍ਰੂਾ ਕਰਿਾ। 

 

 

ਮਕਰਾਇਆ 

ਮਵਆਪ੍ਕ  ਿਾਮਿਕ  ੁਰੱਮਖਆ  ਹਾਇਤਾ ਯੋਿਿਾ ਦੇ ਤਮਹਤ, ਮਕਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ੱਧਰ ਮਕਰਾਏ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਮਧਕਤਿ ਪ੍ੱਧਰ ਿਾਾਂ ਕੱੁਲ 

ਘਰੇਲੂ ਆਿਦਿ ਦਾ 25% ਤੱਕ  ੀਿਤ ਹੈ, ਿੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 

 

ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਅਰਿੀ ਦਾ ਤਾਿਾ ਅਪ੍ਡਟੇ 

https://communityhousing.hkcss.org.hk/tenant 

 

 ਾਡ ੇਿਾਲ  ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋ  

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

ਵੈੱਬ ਾਈਟ: https://communityhousing.hkcss.org.hk/ 

ਈ - ਿੇਲ: housing@hkcss.org.hk 



ਪ੍ੁੱਛ-ਮਗੱਛ: 3596 7128 

 

ਘਟੱ ਮਗਣਤੀਆਾਂ ਲਈ  ਹਾਇਤਾ  ਵੇਾ ਕੇਂਦਰ: 

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

 

ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਮਿਸ਼ਚਿ  ਰਮਵ  ਦੁਆਰਾ ਿਫੁਤ ਟਲੈੀਫਿੋ ਮਵਆਮਖਆ  ਵੇਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹ ੈCHEER: 

 

 

ਿੇ ਤੁਹਾਿੂਿੰ ਮਵਆਮਖਆ  ੇਵਾ ਲਈ ਮਕ ੇ  ਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਰਰੂਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਮਦੱਤ ੇਹਾਟਲਾਈਿ (ਹਾਟਲਾਈਿਾਾਂ) ਤੇ 

 ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋਅਤੇ  CHEER ਦੁਆਰਾ  ੌਖੀ  ਿਾਖਤ ਲਈ ਇਹ ਦੱ  ੋਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ੁੱਛਮਗੱਛ " ੋਸ਼ਲ ਹਾਉਮ ਿੰਗ / ਕਮਿਉਮਿਟੀ 

ਹਾਉਮ ਿੰਗ ਿੂਵਿੈਂਟ" ਿਾਲ  ਬਿੰਧਤ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰਿਵਾਦ । 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਟਲਾਈਿ ਿਿੰਬਰ 

ਬਹਾ ਾ ਇਿੰਡੋਿੇਸ਼ੀਆ 3755 6811 

ਮਹਿੰਦੀ  हिन्दी 3755 6877 

ਨੇਪਾਲੀ  नेपाली 3755 6822 

ਉਰਦੂ  6833 3755 اردو 

ਪੰਜਾਬੀ  ਪੰਜਾਬੀ 3755 6844 

ਤਗਾਲੋਗ  3755 6855 

ਥਾਈ  ไทย 3755 6866 

ਵੀਅਤਨਾਮੀ  Tiếng Việt 3755 6888 

 


