
 

 

 یونٹیکم یہانگ کانگ ک یعےکے ذر HKCSS ہے جس کا آغاز یکتحر یسماج یکہاؤسنگ موومنٹ ا یونٹیکم

/  یموںتنظ یسرکار یرفنڈ( ، مالک مکانوں ، اور غSIE فنڈ )  یلپمنٹڈو ینیورشپانٹرپر ینڈا یشن، سوشل انوو یسٹچ

 یرہائش یکارسے ب یلپرزڈو یاور عوام ینج HKCSSمشترکہ کاوشوں سے ہوا۔  یک (SE’s) اداروں یکاروبار یسماج

 یثیتح یک یٹرزفارم کا کردار ادا کرتا ہے ، اور پھر قابل آپر یٹپل یثالث یکا یںو آرائش م ینطلب اور تزئ یک یونٹوں

 خانداناہل  NGO’s/SEکرتا ہے۔ اور اہل  یفراہم یک یونٹوںکو آرائش شدہ   SEs/  یموںتنظ یسرکار یرسے اہل غ

  گے۔ یںپر د یہکرا یونٹکو 

 

ہے بلکہ رہائش کے مسئلے کو  یںسے پورا کرنا نہ یکو تنگ نظر یاتضرور یرہائش ک یالخ یادیمنصوبے کا بن

متعلقہ  پختہ توجہ یکہے۔ اس طرح ، اس منصوبے  یکھناکے مسئلے کے طور پر د یزندگ یارکے مع یوںشہر

 یونٹیکم یںم یکٹ، اس پروج یںم الفاظہے۔ دوسرے  اکو بہتر بنان یزندگ یمعاشرت یک یوںاضالع کے رہائش یرہائش

 یےمشکالت سے نمٹنے کے ل یک یزندگ یخاندان اپنہے کہ  یاگ یاپر اس لحاظ سے زور د بننے یاربااخت یپر مبن

 ۔یںبانٹ سک یںم یونٹیکمکو  یتوںصالح یاپن خاندان،  یعے۔ اور شرکت کے ذریںحاصل کرسک یتاحم یک یونٹیکم

 

فراہم  یلیفر یمدت یلقل یےکنبوں کے ل یااس کا مقصد افراد  یعےکے ذر یفراہم یرہائش اور معاون خدمات ک یعبور

 :یںہ یہکرنا ہے جو 

 

 ینٹلکم عرصے تک پبلک ر کےسال  3 کم از کمرہنا اور  یںم یونٹوںشدہ  یمتقس یلیذ ( ہاؤسنگPRH کے )

 یالگنا؛  یںے قطار میل

 ضرورت ہو؛ اور یفور یہاؤسنگ ک یںجنہ 

   اسسٹنس یکیورٹیسوشل س یہینسوکامپر یافل ٹائم مالزمت کاحصول (CSSAکے ل )دہندہ درخواست یے; 

 گزارنے کے قابل ہوں۔ ی، اور دوسرے گھروالوں کے ساتھ زندگ یںکے تصور سے اتفاق کر رہائش یباہم 

 کو پورا کرنا۔ یاتضرور یامخصوص شرائط  یگرکے مطابق د یزتجو یخدمت ک یک یٹرزسروس آپر 

 

 

 یہکرا

سطح  یادہسے ز یادہز یاالؤنس ک یہکے تحت کرا یماسک اسسٹنس یکیورٹیسوشل س یہینسوکامپر سطح پر یک یہکرا

 ہے۔ یگئ یکعائد  یپابند تککم ہو ،  یبھ وج 25 %کا یآمدن یلوکل گھر یا تک

 

 معلومات ینتازہ تر یدرخواست ک یدار ک یہکرا

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

 

 

 



  یںہم سے رابطہ کر

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

 : /https://communityhousing.hkcss.org.hkسائٹ یبو

 : housing@hkcss.org.hk یلم یا

 : 7128 3596 پوچھ گچھ

 

 :ینٹرزسپورٹ سروس س یےکے ل یتوںاقل ینسل

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

 

 :سروس یک یترجمان یلیفونفراہم کردہ مفت ٹ یعہکے ذر CHEERہانگ کانگ کرسچن سروس 

خاطر  یآسان شناخت ک یےکے ل CHEER ضرورت ہو تو ، براہ کرم  یمدد ک یخدمت  ک ینترجما یاگر آپ کو کس

کا تعلق "سوشل ہاؤسنگ /  یانکوائر یکہ  آپ ک یںبتائ یہاور  یںہاٹ الئن )ہاٹ الئنز( سے رابطہ کر یگئ ید یچےن

 یہہاؤسنگ موومنٹ" سے ہے۔ شکر یونٹیکم

 :سروس یترجمان یلیفونفراہم کردہ مفت ٹ یعہہانگ کانگ کرسچن سروس کے ذر

 ہاٹ الئن نمبرز زبان

 6811 3755 یشیابھاسا انڈون

हिन्दी   یہند    3755 6877 

 नेपाली  3755 6822    یپالین

Urdu  6833 3755 اردو 

 ਪੰਜਾਬੀ  3755 6844       یپنجاب

 6855 3755 تگالوگ

 ไทย  3755 6866  یتھائ

 Tiếng Việt  3755 6888        یتنامیو

 

mailto:housing@hkcss.org.hk

