
 نگ میتھوڈسٹ سوشل �وستھکن  )1
 عار�ن بن�ادوں پر کھانا فراہم کر�ن � سہولت ن�ٹ ورک  روز مرە کھا�ن � ل�ی 

ورت مند افراد �ا خاندانوں کو   ۔عار�ض بن�ادوں پر کھانا فراہم کرنا �ض
 

 :تعارف/ خالصہ
 سوشل و�لفی�ئ ڈیپارٹمنٹ (DMN) عار�ض بن�ادوں پر کھانا فراہم کر�ض � سہولتن�ٹ ورک  روز مرە کھا�ض � ل�ی �،  2009

(SWD) � کٹس اور    کولون   ا�سٹ۔ پ�ش � جا چ� ��  محدود وقت � منصو�ب � شکل منی  � تعاون کن تھنگ ڈس�ٹ
کہ ماڈل � تحت یہ سہولت دی جایت ب� منی  عار�ض بن�ادوں پر کھانا فراہم کر�ض � افراد �ا خاندانوں � ل�ی  نا ،��  مش�ت

ا�ست  کو   سہولت�ض SWD ۔جایت �� جنہنی روز مرە کھا�ض � اخراجات پورا کر�ض منی مشکل پ�ش آیت ��  دی سہولت
وع ک�ا  ترت�ب دینا باقاعدە منی  2021 کٹ منی  کن تھنگ ہم ،�ش �   کر�ض � سہولتعار�ض بن�ادوں پر کھانا فراہم  ڈس�ٹ

۔
گ

 فراہ� جاری رکھنی �
 

 :مقصد
ورت مند افراد �ا خاندانوں کو  .1 اخراجات  �سہ�ض اور ر��ض  دینا  عار�ض بن�ادوں پر کھانا فراہم کر�ض � سہولت�ض

 -کرنا   ئل حلاعار�ض مس �
ور�ات کو  مستقل .2 و ممکنہ ج نا کر�ض � ل�ی مناسب حوالہ جایت خدمات فراہم کر   پورا  اقتصادی اور/�ا فال� �ض

 ۔طور پر پ�ش آسکیت ہنی 
 

 :�وس � اہداف
 کم آمدیض وا� افراد اور خاندان، �ا )1(
 �ب روزگار، �ا )2(
 )، �اعرصہ � رە ر�� ہنی کم   ا�ک سال � ہانگ کانگ منی (  آ�ض وا� افراد ن�ئ  )3(
 ، �ابنا ر�ا�ش � افراد  )4(
خاندان  بن�ادی اقتصادی ذرائع اور کہ ب�مار�اں، گھ��لو �شدد،   ا �لیوں کا سامنا کرنا پڑتا �� ج�ساچانک تبد جنہنی  افراد �ا خاندان )5(

 کا نہ ر�نا    � افراد 
 

   
 :اہل�ت� ل�ی درخواست 

ور�ات ہویض چاہدرخواست دہندگان �  .1 ، اور یمعقول اور واضح �ض ان � عار�ض بن�ادوں پر کھانا فراہم کرنا نی
 � 

گ
 ۔س�اور انہنی مناسب مدد فراہم کر  س�مشکالت کو کم کر عار�ض زند�

کٹ منی تھکن   الز� طور پر درخواست دہندگان  .2  ۔ر��ت ہوںنگ ڈس�ٹ
 :اور اثاثوں � حدیں درج ذ�ل ہنی  ماہانہ آمدن .3

 
 * ماہانہ اثاثوں � حد ماہانہ آمدن � حد گھر � افراد � تعداد

 105000$ 11,000$ انفرادی درخواستفرد �ا  1

 138000$ 18,700$ افراد 2
 20700$ 23,205$ افراد 3
 276000$ 27,420$ افراد 4
 27,780$ افراد 5
 30,120$ افراد�ا ز�ادە  6

 
 

 



۔ ا ک  MPF" منی آمدن"@ ض کو ادا کرنا پڑتا ��  الز� حصہ شامل نہنی �� جو مالزمنی
ض � تنخواە کا (  )5%مالزمنی
 

$ � اضا�ض حد وصول کر سکتا 35,000 منی اثاثہ جات  سال � ز�ادە عمر کا ہر درخواست دہندە �ا گھر کا رکن *60
۔  � جائزە ل�ا جاتا �� اور آمدن��

گ
۔ ا�ر کویئ ترام�م  � جایت   تجد�د � طرف �  SWD اور اثاثوں � حدوں کا باقاعد� ��

 ۔ک�ا جا�ئ گا   جاری م��د نو�ستو  ،وںہ
 
 

 :درخواست کا ط��قہ کار
� ل�ی درخواست دے  سہولت�وس پوائنٹ پر  DMN یب درخواست دہندگان اپ�ض ر�ا�ش � پ�ت � مطابق ق�� .1

،  سک�ت ہنی
ورت � مکمل کردە کو درخواست دہندگان   .2  کاغذات� ل�ی درج ذ�ل   جانچ پڑتالدرخواست فارم اور اہل�ت اور �ض

 :نی ہہو�ت ال�ض 
a.  اور اس � خاندان � افراد � ەدہنددرخواست ID  کارڈ؛ 
b.   �بل؛ �کاری سہولت کا کا معاہدە،   کرا�ی ر�ا��ش پ�ت کا ثبوت، جی 
c.  ؛گوشوارەاور بچت کا   ر اس � خاندان � افراد � آمدناو  ەدہنددرخواست 
، تو  کاغذاتا�ر درخواست دہندگان مطل��ہ   .3  ان � درخواست تاخ�ی کا شکار ہو  جمع کرا�ض منی نا�ام ر��ت ہنی

د کر دی جا سکیت ��   ؛سکیت �� �ا باآلخر مس�ت
 ،سک�ت ہنی � ل�ی د�گر اضا�ض معلومات فراہم کر  کو مضبوط کر�ض درخواست دہندگان اپیض درخواست   .4

ە۔ ،پ مشاوریت �ٹ�فک�ٹاجی� کہ فالو         وغ�ی
۔ محفوظ� پاس  DMN حت� ف�صلہ کا درخواست � منظوری   .5 �� 

 
 :عد�وس � قوا

1. DMN  � ور�ات � ل�ی آٹھ ہفتوں تک  اوقات� نتائج � مطابق مختلف  جانچ پڑتالدرخواست دہندگان � �ض
 � امداد فراہم کر� گا۔

�� جی� چاول، ڈبہ بند کھانا، کھا�ض � ک��ن اور ہوتا کھانا بن�ادی طور پر خشک کھانا   جا�ض واال تقس�م ک�ا  .2
، جی� بچوں � دودھ کا   خورا� � ور�ات � مطابق خصو� کھانوں کا اہتمام ک�ا جاتا �� ک��ن؛ انفرادی �ض

، �س� اقلییت کھا�ض  ە۔ ،پاؤڈر اور کھانا، صحت مند خصو� کھا�ض  وغ�ی
۔  لینا کھانا   �استعمال کر�ض والوں کو ہف�ت منی ا�ک بار متفقہ وقت اور جگہ  سہولت .3 �  �کاری چھٹیوںچاہ�ی

۔�ی قع پر خصو� انتظامات کمو 
گ

  جائنی �
. ا�ر دییت حکومت فنڈ � ل�ی تمام خورا�  .4 ورت م��د �   سہولتکو استعمال کر�ض والوں   سہولت�� با�ت نہ �ض

، تو براە کرم ر ورت مند لوگوں منی دو�� تنظ�م کو مطلع ک��ں کہ وە  سہولت فراہم کر�ض وا��� خورا� �ض
 تقس�م کر�۔

 
 پوائنٹ اور پارٹ�ن � معلومات کا عار�ن بن�ادوں پر کھانا فراہم کر�ن � سہولت  ن�ٹ ورک  ل�ی روز مرە کھا�ن �  

وری �� پہ�  مالقات � ل�ی *(  )کال کرنا �ن
 

 پارٹ�ن �وس پوائنٹ معاون
 نگ میتھوڈسٹ سوشل �وستھکن 

 �وس ٹ�م عار�ض بن�ادوں پر کھانا فراہم کر�ض �ن�ٹ ورک  روز مرە کھا�ض � ل�ی 
  2342 2363 ف�کس:             2342 2322 ٹ�� فون: 

  Room 1014, 10/F, Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, Kowloon Bayپتہ: 



 )Aا�گزٹ  MTR(کولون �ب 
، رچلینڈ گارڈنز، کایئ �پت، آن تات: آن سہولت فراہم کر�ض � جگہ  ایئ

 
 نگ میتھوڈسٹ سوشل �وستھکن 

 کمیونیٹ کی�ئ سین�ٹ   ا��پ
 2727 6076ف�کس:           2727 6036ٹ�� فون: 

 G/F., Tsui Yung House, Tsui Ping Estate, Kwun Tong ,10-1پتہ: 
 ) D1 ا�گزٹ MTR(کن تھنگ 

شون �، شو ٹن، شون �� کورٹ،  آن، ن، شو تاتویئ پنگ، ساؤ ماؤ پنگ پو چھ: وان ہون، سہولت فراہم کر�ض � جگہ
�ل ای��اتھکن   نگ انڈس�ٹ

 
 نگ میتھوڈسٹ سوشل �وستھکن 

 ک یوتھ انٹ�گ��ٹڈ �وس سین�ٹ و اؤ تاؤ کن
 2709 0456ف�کس:               2342 2245ٹ�� فون: 

 Ngau Tau Kok Road, The Central Plaza, Upper Ngau Tau Kok Estate, Kwun Tong, Kowloon ,189پتہ: 
 )Aا�گزٹ  MTR(کولون �ب 

 اؤ ن، یل�ی �ن و ڈار جویئ ہا روڈ، پنگ ش�ک، ھ: تا� فوک گارڈن، امو�ئ گارڈن، تا� بو گارڈن، چفراہم کر�ض � جگہسہولت 
 کو تاؤ ک

 
 نگ میتھوڈسٹ سوشل �وستھکن 
ض ھتالم  �ڈ ا�لڈر� سین�ٹ  نی  نی�ب

 6460 2346 ف�کس:             6775 2346ٹ�� فون: 
 Unit 5, G/F., Ping Yan House, Ping Tin Estate, Lam Tin, Kowloon پتہ: 

ض   )A1ا�گزٹ  MTR(الم تنی
ض ھت کایئ : سہولت فراہم کر�ض � جگہ ض ھت، پنگ نی ض ھت، آن نی ض ھت، کانگ نی ض ھت، ہنگ نی ض ، سنی ض  و� گارڈن، کایئ  نی آن   ٹاور، �تنی

 کورٹ،  �اتکورٹ، ہانگ واە کورٹ، ہانگ   گا کورٹ، ہانگ  
 

 نگ میتھوڈسٹ سوشل �وستھکن 
 سین�ٹ ا�لڈر� کو��ن 

 2342 2310: �کسف 2342 2452فون:  ٹ��
     Flat G-003, G/F., Lotus Tower 1, Kwun Tong Garden Estate, 297 Ngau Tau Kok Road, Kowloon: پتہ

 )B2 �گزٹا MTR کگاؤ تاؤ ک(
 �ٹس�ٹ آن  یی  �ٹ،س�ٹ نگ آن ت �ٹ،: لوک واە، گارڈن اسٹسہولت فراہم کر�ض � جگہ

 
�ڈ ا�لڈر� سین�ٹ  الیئ  �اؤ االئنس  یمش�ض  ینڈ ا کرسچن  نی�ب

 2775 2557 : �کسف            3526 0460فون:  ٹ��
 G/F., Tsui Lai House, Yau Lai Estate, Yau Tong, Kowloonپتہ: 

 )A �گزٹا MTR�اؤ تونگ (  
،لگونا ز  �ن،� چھمن، سام کا  یو  ونگ، �ت �اؤ  ،الیئ  �اؤ : سہولت فراہم کر�ض � جگہ  چا کوو لنگ �یٹ


