
※ LINK Centre merupakan  

“ Pusat Layanan “ yang membantu kaum 

minoritas ( EMs ) dalam menghadapi kesu-
litan untuk beradaptasi dengan kehidupan 
di Hongkong.  

 

Pusat ini bertujuan untuk memberikan 

fasilitas kaum EMs untuk memiliki komuni-
tas, membuka jalan bagi mereka untuk 
mendapatkan pelayanan umum yang layak. 
Meningkatkan potensi dan juga mengem-
bangkan kesejahteraan anak - anak muda 
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Mon 

 ★  

Tue 

 ★

Wed 

 ★

Thu 

★

Fri 

★

Sat 

★

Sun 

 Closed Open:9:00am—9:00pm 

TUTUP pada hari Senin dan Hari Libur 

※ MTR        : 

Kwai Hing Station Exit A 

※ Bus from       : 
[Shek Lei] 31M                    [On Yam, Shek Yam] 
235M 
[Kwai Shing] 47X, 37M     [Tsing Yi] 43, 43A 
[Kwai Fong] 30, 31M, 32M, 36A, 36M, 40, 43A, 
235M 
[Lee Muk Shue] 36M, 36A, 40X, 46X, 47X 

Address: Shop B-E, G/F, Cheong Nin Building,  

1013-1033 Kwai Chung Road, Kwai Chung, N.T.  

Tel: 3955 1555     Fax: 3563 6677 

Email:  link@hkcn.org.hk 

Website: http://hkcnlink.hk/ 

Facebook: Hong Kong Community Network-Link Centre 

YouTube: Hong Kong Community Network-LINK Centre 
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Em’s dibimbing untuk:  

＊ Melawan keterbatasan berbahasa dan men-

dukung mereka untuk beriinteraksi dengan 

orang lokal.  

＊ Meningkatkan kapasitas dan mengem-

bangkan kemampuan untuk bekerja.  

＊ Membukakan koneksi dengan dunia luar & 

memperluas jalan ke peluang umum.  

＊ Beradaptasi terhadap lingkungan dengan 

percampuran budaya ( lingkungan multikul-

tural ) juga untuk diterima dalam kehidupan 

sosial dan kesederajatan ras.  

Kami akan membukakan pandangan setiap 

EM bahwa mereka memiliki kesempatan 

untuk mencapai potensi terbaiknya, ikut 

berpartisipasi dan juga berkontribusi dalam 

semua aspek kehidupan dan bisa merasakan 

＊ Program bahasa Mandarin & Inggris 

＊ Program Integrasi 

◆ Program perkenalan komunitas  

◆ Layanan konsultasi individu  

◆ Layanan konsultasi keluarga  

◆ Layanan konsultasi & pengembangan dalam ke-
lompok  

◆ Layanan konsultasi pekerja  

◆ Program Inklusi Sosial & perubahan kebudayaan  

＊ Kelas Tutorial Setelah Kelas  

＊ Proyek pengembangan EM remaja 

◆ pengembangan Bentuk kelompok dan Program-
programnya  

◆ Bimbingan dan Kunjungan individu  

◆ Tim Sukarelawan  

◆ Layanan Penjangkauan  

◆ program inklusi pemuda  

＊ program bernilai tamba 

 

＊ Ruang Kelas  

＊ Pusat Informasi Umum  

＊ Zona Internet ( Akses internet Gra-

tis)  

＊ Pusat belajar dan Hiburan / Per-

pustakaan 

＊  Ruang khusus anak remaja  


