मोडयुलर सोशल हाउज िंग प्रो ेक्ट (मोडयुलर सामाज क आवास पररयो ना) एक पररवर्तनशील
सामाज क आवास पररयो ना हो

ुन हङकङ काउजससल अफ सोशल सर्भतस (हङकङ सामाज क

सेवा पररषद)ले सरकारद्वारा समर्थतर् जवजभन्न कोषदार्ा, जन ी कम्पनीहरु र गैर-सरकारी
सिंस्था/सामाज क उद्यमहरुको सिंयुक्त प्रयासबाट सुरुवाद गररएको हो । यस पररयो नाले छोटो
अवजिका लाजग उपयोग गनत उपलब्ि खाली ग्गामा पररवर्तनशील सामाज क आवास जनमातण गनत
मोडयुलर एकीकृ र् जनमातण अपनाउँ दछ । हामीले पररवर्तनशील आवास र समथतन सेवाहरुको
प्राविानको माध्यमबाट, सावत जनक भाडा आवासको लाजग कजम्र्मा 3 वषत प्रजर्क्षामा रहेका र
अनुजिर् जवभाज र् इकाईमा बसोबास गनेहरुका

ीवनस्र्र सुिार गने लक्ष्य राखेका छौ ।

काउजससले गैरसरकारी सिंस्था/सामाज क उद्यमहरुको लाजग पजन व्यवस्थापन गनेछ र जनम्न वगतका
व्यजक्तहरुको आवश्यकर्ालाई सम्बोिन गनत, भाडावालाहरुको सामाज क असर्र सम्बसिमा सुिार
ल्याउन र समुदायमा स्वर्सररुपमा बस्ने क्षमर्ाको जवकास गनत सहयोग गदतछ । यसका मुख्य
उद्देश्यहरु:


सावत जनक भाडा आवास र/ वा हालमा असह र अपयातप्त आवास अवस्थाहरुमा बसोबास
गरररहेका पररवारहरुका लाजग सस्र्ो र पररवर्तनशील सामाज क आवास प्रदान गनत गरी
उनीहरुको ीवनशैलीमा सुिार ल्याउन



समुदायमा समथतन सुद्दढ गरी भाडादारहरुको क्षमर्ा जवकास गनत र जर्नीहरुलाई
समुदायमा योगदान ददन प्रोत्साहन गनत



खाली ग्गामा पररवर्तनशील सामाज क आवासको जनमातण गनत मोडयुलर एकीकृ र् जनमातण
अपनाउनु नै सबैभसदा जनपुण, आर्थतक र वार्ावरणीय मैरीपूणत र्ररका हो ।

लजक्षर् लाभाथीहरू
जनम्न मापदण्डहरु पूरा भएका व्यजक्तहरु वा पररवारहरु आवेदन गनत योग्य छन्:
1. सावत जनक भाडा आवासको (PRH) लाजग 3 वषत भसदा माजथ प्रजर्क्षामा रहेका र जवभाज र्

इकाईमा बसोबास गरररहेकाहरुका लाजग; वा
2. र्त्काल आवासको आवश्यकर्ाहरु भएको; र
3. पूणत-समय रो गार भएका वा जवस्र्ृर् सामाज क सुरक्षा सहायर्ा (CSSA) को लाजग आवेदन
गरे का;
4. सेवा सञ्चालकहरुद्वारा र्ोदकएका असय जवशेष सर्तहरु वा आवश्यकर्ाहरु पूणत गरे काहरु

भाडा
जवस्र्ृर् सामाज क सुरक्षा सहायर्ा यो ना असर्गतर् भाडा भत्ता अजिकर्म स्र्रमा वा पररवारको
कु ल आम्दानी रकमको 25%, ुन कम्र्ी हुसछ त्यसमा भाडा जनिातरण गररएको हुसछ ।

हामीलाई सम्पकत गनुह
त ोस्
ठे गाना:

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

वेबसाइट:

http://communityhousing.org.hk

ईमेल:

housing@hkcss.org.hk

सोिपुछ:

3596 7128

अल्पसिंख्यक ार्ीयहरूका लाजग समथतन सेवा के सरहरू
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html

हङकङ दिजियन सर्भतस CHEER द्वारा प्रदान गररएको जन:शुल्क दोभाषे सेवा:

यदद र्पाईलाई दोभाषे सेवाको कु नै सहयोग आवश्यक छ भने, कृ पया जनम्न हटलाइन(हरु)मा सम्पकत
गनतहोस् र CHEER द्वारा सज लै पजहिान गनतको जनजम्र् र्पाईको सोिपुछहरुमा “सोशल हाउज िंग/
मोडयुलर सोशल हाउज िंग” सम्बजसिर् हो भनी बर्ाउनुहोस् । िसयवाद ।

भाषा

हटलाइन नम्बरहरु

Bahasa Indonesia

3755 6811

जहसदी

3755 6877

Nepali नेपाली

3755 6822

Urdu اردو

3755 6833

Punjabi ਪੰ ਜਾਬੀ

3755 6844

Tagalog

3755 6855

Thai ไทย

3755 6866

Hindi

Vietnamese

Tiếng Việt

3755 6888

