
انگ کانگ میں زندگی کو اپنانے سے پیدا  ※

ہونے والی دشواریوں پر قابو پانے کے لئے 

نسلی اقلیتوں کی مدد کرنے کے لئے لنک سنٹر 

 ایک سروس اسٹیشن کے طور پر کام کرتا ہے

 

سنٹر کا اہم کردار نسلی اقلیتوں کو سماج میں  ※

ضم کرنا ہے،ان کے لئے تمام سہولیات مہیا 

کرنا ہے اورنسلی اقلیت کے نوجوانوں کو 

   سماج میں قابل بنانا ہے 

 ★

Mon 

 ★  

Tue 

 ★

Wed 

 ★

Thu 

★

Fri 

★

Sat 

★

Sun 

 Closed Open:9:00am—9:00pm 

 سرکاری چھٹی اور پیر کے دن سنٹر بند ہوگا   

※ 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 

  ذمہ داری

जिम्मेवारी 
ज़िम्मेदारी 

Responsibility 

บรูณาการ     एकीकरण 
समायोि 

नवरचना ایجاد 

अभिनव นวตักรรม 

Innovation 

ความเท่าเทียมกนั 

Equality 

 समानताको مساوات
समानता 

Integration 

 تکمیل

ความรบัผิดชอบ 

Equality 

 समानताको مساوات
समानता ความเท่าเทียมกนั 

Equality 

 समानताको مساوات
समानता 

LINK 

MTR Station  
Kwai Hing  

Exit A 

 Centre 



 :ہم نسلی اقلیتوں کی مدد کس طرح کرتے ہیں

زبان کہ مسئلہ کو ختم کرنا اور مقامی لوگوں کے ساتھ  ＊

بات چیت کرنے میں ان کی حوصلہ افزائ کرنا          

                            

صالحیت پیدا کرنا اور مالزمت میں بہتری النا          ＊  

سوشل نیٹ ورک کی تعمیر اور عوامی وسائل تک  ＊

 رسائی حاصل کرنا

ثقافتی ماحول کو اپنانہ اور سماجی انضمام کے ساتھ  ＊

 ساتھ نسلی ہم آہنگی حاصل کرنا

ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہر اقلیت کے فرد کو  ＊

اپنی صالحیت حاصل کرنے کا موقع ملے اور 

وہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں حصہ لیں اور 

ہمارے سماج میں ایک خوشحال زندگی کزاریں 

  چینی اور انگریزی کالس پروگرام ＊

 میل جول پروگرام ＊

  سماجی واقفیت پروگرام ◆

  انفرادی سپورٹ ◆

  فیملی سپورٹ پروگرام ◆

  ترقیاتی گروپ ◆

سپورٹ پروگرام مالزمتی ◆   

  سماجی شمولیت اور کلچرل ایکسچینج پروگرامز ◆

 سکول کے بعد ٹیوشن کالسز ＊

  نوجوانوں کی ترقی کے پروجکٹ ＊

 ترقیاتی گروپ اور ◆

پروگرامز  ◆   

  انفرادی مشاورت اور اور ریفرل سروسز ◆

  وولنٹئر ٹیم ◆

 رسائ سروسز  ◆

  نوجوانوں کے پروگرامز ＊

  اکِٹوٹی روم/کالس روم ＊

  معلوماتی بوتھ/ مالزمت تالش کی مشین ＊

  مفت انٹرنیٹ کی سہولیات ＊

  تفریح اور سیکھنے کی سہولیات / الئبریری ＊

 یوتھ اکِٹوٹی روم   ＊


