
 

 

Phong Trào Nhà Ở Cộng Đồng (CHM) là một phong trào xã hội do HKCSS phát động 

với những nỗ lực chung của Quỹ Công Ích Hong Kong (CCHK), Quỹ Đổi Mới Xã Hội Và 

Phát Triển Doanh Nhân (Quỹ SIE), chủ nhà và các tổ chức phi chính phủ / doanh 

nghiệp xã hội (SE), được Chính phủ hỗ trợ. HKCSS đóng vai trò là một nền tảng trung 

gian trong việc thu hút và cải tạo các căn hộ dân cư nhàn rỗi từ các nhà phát triển tư 

nhân và công cộng, sau đó cho các căn hộ cải tạo thành các tổ chức NGO / SE đủ điều 

kiện làm nhà điều hành; Và các NGO / SE đủ điều kiện sẽ cho thuê lại các đơn vị cho 

các hộ gia đình đủ điều kiện.  

 

Ý tưởng chính của dự án không phải là đáp ứng nhu cầu nhà ở theo nghĩa hẹp, mà là 

xem vấn đề nhà ở là vấn đề chất lượng sống của người dân; Do đó, dự án tập trung 

mạnh mẽ vào việc cải thiện đời sống cộng đồng của cư dân trong các khu dân cư 

tương ứng của họ. Nói cách khác, dự án nhấn mạnh việc trao quyền cho cộng đồng 

theo nghĩa các hộ gia đình có thể nhận được hỗ trợ cộng đồng để giải quyết các 

thách thức sống của họ; và thông qua sự tham gia, các hộ gia đình đóng góp tài năng 

của họ cho cộng đồng. 

 

Mục tiêu của phong trào là, thông qua việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ và chỗ ở chuyển 

tiếp, để cung cấp một cứu trợ ngắn hạn cho các cá nhân hoặc gia đình là: 

 

 Sống trong các căn hộ được chia nhỏ và đã xếp hàng chờ Nhà Ở Cho Thuê Công 

Cộng (PRH) không dưới 3 năm; HOẶC 

 Có nhu cầu nhà ở khẩn cấp; Và 

 Có nhu cầu nhà ở khẩn cấp; Và Có một công việc toàn thời gian hoặc nộp đơn 

xin Trợ Cấp An Sinh Xã Hội Toàn Diện (CSSA); 

 Đồng ý với khái niệm sống chung và có thể sống với (các) hộ gia đình khác; 

 Hoàn thành các điều kiện hoặc yêu cầu cụ thể khác theo đề xuất dịch vụ của nhà 

khai thác dịch vụ. 

 

Phí Thuê Nhà 

Phí thuê nhà được giới hạn ở mức tối đa của trợ cấp tiền thuê theo Đề Án Trợ Cấp An 

Sinh Xã Hội Toàn Diện HOẶC 25% tổng thu nhập của hộ gia đình, tùy theo mức nào 

thấp hơn. 



Cập nhật mới nhất về đăng ký thuê nhà 

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

 

Liên Lạc với Chúng Tôi  

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

Trang Web: https://communityhousing.hkcss.org.hk/ 

E-mail: housing@hkcss.org.hk 

Tra Vấn: 3596 7128 

 

Các Trung tâm dịch vụ hỗ trợ người dân tộc thiểu số: 

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

 

Dịch Vụ Phiên Dịch Qua Điện Thoại Miễn Phí được cung cấp bởi Hong Kong 

Christian Service: 

 

Nếu quý vị cần dịch vụ hỗ trợ phiên dịch, vui lòng liên hệ với (các) đường dây nóng 

bên dưới và nói các tra vấn của quý vị có liên quan đến"Nhà ở Cộng đồng / Phong 

trào Nhà ở Xã hội" để CHEER nhận dạng dễ dàng hơn. Cảm ơn quý vị 

 

Ngôn Ngữ Tra Vấn 

Bahasa Indonesia 3755 6811 

Hindi  हिन्दी  3755 6877 

Nepali  नेपाली  3755 6822 

Urdu  6833 3755 اردو 

Punjabi  ਪੰਜਾਬੀ  3755 6844 

Tagalog 3755 6855 

Thai  ไทย 3755 6866 

Vietnamese  Tiếng Việt 3755 6888 

 


