کمیونٹی ہاؤسنگ موومنٹ ایک سماجی تحریک ہے جس کا آغاز  HKCSSکے ذریعے ہانگ کانگ کی کمیونٹی
چیسٹ  ،سوشل انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈویلپمنٹ فنڈ (  SIEفنڈ)  ،مالک مکانوں  ،اور غیر سرکاری تنظیموں /
سماجی کاروباری اداروں ) (SE’sکی مشترکہ کاوشوں سے ہوا۔  HKCSSنجی اور عوامی ڈویلپرز سے بیکار رہائشی
یونٹوں کی طلب اور تزئین و آرائش میں ایک ثالثی پلیٹ فارم کا کردار ادا کرتا ہے  ،اور پھر قابل آپریٹرز کی حیثیت
سے اہل غیر سرکاری تنظیموں  SEs /کو آرائش شدہ یونٹوں کی فراہمی کرتا ہے۔ اور اہل  NGO’s/SEاہل خاندان
کو یونٹ کرایہ پر دیں گے۔
منصوبے کا بنیادی خیال رہائش کی ضروریات کو تنگ نظری سے پورا کرنا نہیں ہے بلکہ رہائش کے مسئلے کو
شہریوں کے معیار زندگی کے مسئلے کے طور پر دیکھنا ہے۔ اس طرح  ،اس منصوبے کی پختہ توجہ متعلقہ
رہائشی اضالع کے رہائشیوں کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں  ،اس پروجیکٹ میں کمیونٹی
پر مبنی بااختیار بننے پر اس لحاظ سے زور دیا گیا ہے کہ خاندان اپنی زندگی کی مشکالت سے نمٹنے کے لیے
کمیونٹی کی حمایت حاصل کرسکیں۔ اور شرکت کے ذریعے  ،خاندان اپنی صالحیتوں کو کمیونٹی میں بانٹ سکیں۔
عبوری رہائش اور معاون خدمات کی فراہمی کے ذریعے اس کا مقصد افراد یا کنبوں کے لیے قلیل مدتی ریلیف فراہم

کرنا ہے جو یہ ہیں:


ذیلی تقسیم شدہ یونٹوں میں رہنا اور کم از کم  3سال کے کم عرصے تک پبلک رینٹل ہاؤسنگ ( )PRHکے
لیے قطار میں لگنا؛ یا



جنہیں ہاؤسنگ کی فوری ضرورت ہو؛ اور



فل ٹائم مالزمت کاحصول یا کامپریہینسو سوشل سیکیورٹی اسسٹنس ( )CSSAکے لیے درخواست دہندہ;



باہمی رہائش کے تصور سے اتفاق کریں  ،اور دوسرے گھروالوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہوں۔



سروس آپریٹرز کی خدمت کی تجویز کے مطابق دیگر مخصوص شرائط یا ضروریات کو پورا کرنا۔

کرایہ
کرایہ کی سطح پر کامپریہینسو سوشل سیکیورٹی اسسٹنس اسکیم کے تحت کرایہ االؤنس کی زیادہ سے زیادہ سطح
تک یا کل گھریلو آمدنی کا  25%جو بھی کم ہو  ،تک پابندی عائد کی گئی ہے۔
کرایہ دار کی درخواست کی تازہ ترین معلومات

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

ہم سے رابطہ کریں

پتہRoom 505, 5/F, Harcourt House, 39 Gloucester Rd, Wan Chai, Hong Kong :
ویب سائٹhttps://communityhousing.hkcss.org.hk/ :
ای میلhousing@hkcss.org.hk :
پوچھ گچھ3596 7128 :
نسلی اقلیتوں کے لیے سپورٹ سروس سینٹرز:
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html
ہانگ کانگ کرسچن سروس  CHEERکے ذریعہ فراہم کردہ مفت ٹیلیفون ترجمانی کی سروس:
اگر آپ کو کسی ترجمانی خدمت کی مدد کی ضرورت ہو تو  ،براہ کرم  CHEERکے لیے آسان شناخت کی خاطر
نیچے دی گئی ہاٹ الئن (ہاٹ الئنز) سے رابطہ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کی انکوائری کا تعلق "سوشل ہاؤسنگ /
کمیونٹی ہاؤسنگ موومنٹ" سے ہے۔ شکریہ

ہانگ کانگ کرسچن سروس کے ذریعہ فراہم کردہ مفت ٹیلیفون ترجمانی سروس:
زبان

ہاٹ الئن نمبرز

بھاسا انڈونیشیا

3755 6811

हिन्दी

3755 6877

نیپالی ने पाली

3755 6822

اردو Urdu

3755 6833

پنجابی ਪੰਜਾਬੀ

3755 6844

تگالوگ

3755 6855

تھائی ไทย
ویتنامی Tiếng Việt

3755 6866

ہندی

3755 6888

