सामुदायिक आवास आन्दोलन एक सामायिक आन्दोलन हो, िुन HKCSS को संिक्त
ु प्रिासद्वारा
सरकारले समर्थन गरे का हङकङ कम्िुयनटी चेस्ट, सामायिक नवीनता र उद्यमशीलता यवकास कोष
(SIE Fund), घर मायलकहरु र NGOहरु/सामायिक उद्यमहरु(SEs)द्वारा सुरु गररएको हो ।
HKCSSले यनिी र सावथियनक यवकासकताथहरुबाट प्रिोग नभएको आवासीि ईकाइहरुको माग र
पुनयनमाथण गनथ मध्िस्र् प्लेटफमथको भूयमका यनवाथह गदथछ, र त्िसपयछ पुनयनर्मथत ईकाइहरु िोग्ि
NGOहरु/SEहरुलाई िोग्ि संचालकहरुको रुपमा भाडामा ददन्छ; र िोग्ि NGOहरु/SEहरुले िोग्ि
घरहरुलाई दकरािामा ददनेछ ।
िस प्रोिेक्टको मूल उद्देश्ि भनेको आवास आवश्िकताहरु पूरा गनुथ मात्र नभएर,नागररकहरुको
िीवनस्तरको मुद्दालाई गुणस्तररि बनाउनु पयन हो; तसर्थ, िस प्रोिेक्टले उनीहरुको सम्बयन्ित
आवासीि यिल्लाका बाबिुद उनीहरुको सामुदायिक िीवन सुिार गनथमा मुख्ि ध्िान के यन्ित गदथछ।
अको शब्दमा, िस प्रोिेक्टले समुदाि-आिाररत सशयक्तकरणमा िोड ददन्छ िसले गदाथ पररवारले
आफ्नो चुनौती सामना गनथ सामायिक समर्थन प्राप्त गनथ सक्छन् र सहभायगता माफथ त, पररवारले
समुदािमा आफ्नो प्रयतभाको िोगदान पुिाथउँछन् ।
िसको उद्देश्ि भनेको,अन्तवथती आवास र समर्थन सेवाहरुको प्राविानद्वारा, व्ययक्त वा
पररवारहरुलाई छोटो अवयिको लायग राहत प्रदान गनुथ हो िुन यनम्न अनुसार छन् :



उपयवभायित ईकाइहरुमा बसोबास गने र 3 वषथ भन्दा बढी सावथियनक भाडा आवास (PRH)
को पर्ाथइमा बसेकाहरुका लायग; वा



तत्काल आवास आवश्िकताहरु भएका; र



पूणथ समि काम गरररार्ेका वा यवस्तृत सामायिक सुरक्षा सहािता (CSSA)को लायग आवेदन
ददएकाहरुका लायग;



सँगै बसोबास गने अविारणसँग सहमत भएका, र अन्ि पररवार(हरु)सँग बसोबास गनथ
सक्नेहरु;



सेवा अपरे टरहरुको सेवा प्रस्ताव अनुसार अन्ि यवशेष सतथहरु वा आवश्िकताहरुको पूर्तथ
गनेहरुका लायग ।

भाडा

यवस्तृत सामायिक सुरक्षा सहािता िोिना अन्तगथत भाडा भत्ताको अयिकतम स्तरमा वा कु ल
पररवार आम्दानीको 25% दुवै बीच कम भएको रकमको आवरण गदथछ ।

टेनन्े ट (दकरािादार) आवेदनको नवीनतम अपडेट
https://communityhousing.hkcss.org.hk/tenant

हामीलाई सम्पकथ गनुह
थ ोस्
ठे गाना: Room 505, 5/F, Harcourt House, 39 Gloucester Rd, Wan Chai, Hong Kong.
वेबसाइट: https://communityhousing.hkcss.org.hk/
ईमेल: housing@hkcss.org.hk
सोिपुछ: 3596 7128

अल्पसंख्िक िातीिहरुका लायग समर्थन सेवा के न्िहरु:
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html

हङकङ दियििन सर्भथस-CHEER द्वारा प्रदान यन:शुल्क टेयलफोन दोभाषे सेवाका लायग:

िदद तपाईलाई दोभाषे सेवाका लायग कु नैपयन सहिोग चायहएमा, कृ पिा तलका हटलाइन (हरु) मा
सम्पकथ गनुथहोस् र तपाईको सोिपुछ “सामायिक आवास/सामुदायिक आवास आन्दोलन” सँग
सम्बयन्ित छ भयन CHEER द्वारा सयिलै पयहचान गनथको यनयम्त िानकारी गनुथहोस् । िन्िवाद ।
भाषा

हटलाइन नम्बरहरु

बहासा इन्डोनेयशिा

3755 6811

यहन्दी

3755 6877

नेपाली

3755 6822

उदूथ

3755 6833

पन्िाबी

3755 6844

तागालग

3755 6855

र्ाई

3755 6866

यभितनामी

3755 6888

