
सोमबार देखि शनिबार

聯絡我們 Contact

40 Minutes @Harmony Space40 Minutes @Harmony Space

 ؤانت "مئاٹ یم" اک ٹنم 40 ہنازور ہک ےہ اتلچ ہتپ ےس قیقحت
 وک شدرگ یغامد یمرن ہک ےہ ہی ہجو یک سا ۔ےہ اتکس رک رود وک
 راوادیپ روا ، ےہ یتکس رک مک وک رشیرپ ڈلب ، ےہ یتکس اھڑب
 ےک ےبوصنم سا مہ ۔ےہ یتکس رک مک وک نومراہ ےک ؤانت ےک
 ےتانپا وک رادقا روا ےفسلف ےک "تالصاوم ہنادردمہ" ےعیرذ
 ںیم نادناخ روا ، ںیرک لاھب ھکید یھچا یک پآ ےنپا" ےئوہ
۔ںیہ ےتہاچ انید غورف وک "ںیئالیھپ شیوشت
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新界元朗泰祥街2-8號大鴻輝(元朗)商業大廈10樓A室
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和諧家庭空間

2718 8821

2718 8821

Family Harmony Space

主辦機構 Organized by          捐助機構 Funded by

۔ہتفہ ےس ریپ

۔کت ےجب 6 ماش ےس ےجب 2 ماش روا ےجب 1 ماش ےس 9:30 حبص

अनुसन्धानले यो सुझाव दिएको छ कि दैनिक ४० मिनेटको "आफ्नै 
समय"ले तनाव मुक्त गर्न सक्छ। यो  किन छ भने विश्रामले 
मस्तिष्क, रक्तचाप र  तनाव  कम गर्न सक्नुहुन्छ।  "दयालु 
संचार" को दर्शन र मूल्यहरु अपनाएर यस परियोजना को 
माध्यम बाट "आफ्नो राम्रो हेरचाह लिनुहोस्, र परिवारमा 
शान्ति फैलाउनुहोस्"  भने बढावा दिन चाहन्छौं। यो दृष्टिकोण 
व्यक्तिगत ,पारिवारिकता,सामुदायिक सम्बन्धमा ईमानदार भै 
अहिंसात्मक आत्म अभिव्यक्ति लाई प्रोत्साहित गर्दछ। 
अन्ततः, एक सन्तुलित शरीर-मन-आत्मा प्राप्त गर्न र एक 
सामंजस्यपूर्ण परिवार, साथै एक मायालु समुदाय को निर्माण मा 
भाग लिन सक्नुहुन्छ।

सेवा उपभोगि ۔فادہا ےک سورس

Yuen long  र Tin Shui Wai  का बासिन्दाहरु
 یئوش نٹ روا گنال نیوی
۔یشئاہر ےک یئاو



和諧家庭空間

۔ہگج یک یگنہآ مہ ینادناخ

सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक ठाउँ Yuen Long  मा स्थापना भएको छ। हरियाली र 
प्राकृतिक तत्वहरु संग सजाइएकोहाम्रो केन्द्रले हाम्रो सदस्यहरुलाई आराम, तनाव 
मुक्त  भै सकारात्मक संचार कौशल सिक्न को लागी सुखद वातावरण प्रदान गर्दछ।

हामि निशूल्क सेवा प्रधान गर्दछौ। कुनै पनि जात धर्म उमेर पारिवारीक स्थिति 
लाई हाम्रो सद्स्य बन्न स्वागत छ

 رصانع یتردق روا یلایرہ ۔یھت یئگ یک مئاق ںیم رٹنیس گنال نیوی ہگج یک یگنہآ مہ ینادناخ
 ںیتراہم یتالصاوم تبثم روا شخب افش ، ہد مارآ ےیل ےک نیکارا ےرامہ زکرم ارامہ ہتسارآ ےس

۔ےہ اترک ایہم لوحام راوگشوخ ےیل ےک ےنھکیس

 ارامہ وک بس ، رظن عطق ےس رظنم سپ روا لسن ، رمع ۔ںیہ ےترک شیپ دح کیا یک زجراچ تفم مہ
۔ںیہ ےتہک دیدمآ شوخ رپ ےننب ربمم

सचेतना अभ्यास: तपाइँको संवेदनशीलता र सहानुभूति अनुभव गर्न को लागी
�غورف�وک�یدردمہ�روا�تیساسح�ینپا�ےیل�ےک�ےنرک�ہبرجت�لمکم�اک�ےحمل�ےک�با�روا�ںاہی��قشم�یک�یزاس�نہذ

۔ںید

संगीत�विश्राम���संगीत�को�आनन्द�लिनुहोस्�र�संगीत�उपकरण�संग�खेल्नुहोस्���संगीतको�माध्यम��आफ्नो�
भावना�पोख्नूहोस

�ینوردنا�ےنپا�روا�ںیئاھٹا�فطل�ےس�یقیسوم�ہد�مارآ��یمرن�ںیم�یقیسوم
۔ںیلیھک�ےس�تالآ�ےک�یقیسوم�ےیل�ےک�ےنرک�راہظا�اک�تابذج

बागवानी�अनुभव��व्यस्त�शहर�मा�आफ्नो�दिमाग�र�आत्मा�को�ताजा�गर्न�को�लागी�प्रकृति�संग�सम्पर्क�
मा�रहनुहोस्।

�ںیم�رہش�فورصم�ےیل�ےک�ےنرک�ہزاتورت�وک�حور�روا�نہذ�ےنپا��ہبرجت�اک�ینابغاب
۔ںیرک�ہطبار�ےس�ترطف

कला�अन्वेषण��कला�र�सृष्टि�को�विभिन्न�रूपहरु�को�अन्वेषण�र�तपाइँको�शरीर�र�दिमाग�लाई�निको�
पार्न�कोसिस�गर्नुहोस्।

�ےیل�ےک�ےنید�افش�روا�ےنرک�تفایرد�وک�غامد�روا�مسج�ےنپا��نشیرولپسکیا�ٹرآ
۔ںیئامزآ�ںیلکش�فلتخم�یک�قیلخت�روا�ٹرآ

 

Play Therapy: उपचारात्मक खेल को उपयोग बच्चाहरु को भावनात्मक कष्ट कम गर्न को 
लागी, जीवन को चुनौतिहरु को सामना मा आफ्नो क्षमताहरु लाई वास्तविक बनाउन, र 

उनीहरुको व्यक्तिगत बृद्धि को सुविधा।
 مک وک فیلکت یتابذج یک ںوچب لامعتسا اک ےجلاعم جالع :یپارھت ےلپ

 یقیقح وک ںوتیحالص یک نا ںیم ہلباقم ےک ںوجنلیچ ےک یگدنز ، ےنرک
۔ےیل ےک ےنانب ناسآ وک امنووشن یتاذ یک نا روا ےنانب

परामर्श (व्यक्तिगत/जोडी/परिवार): एक आत्म-अन्वेषण, व्यक्तिगत विकास, तनाव संग 
सामना र अरु संग एक अधिक सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध को समर्थन मा एक ग्राहक केन्द्रित 

परामर्श दृष्टिकोण को अपनाउने।
 ، یقرت یتاذ ، شالت یک دوخ یک یسک :(نادناخ/ےڑوج/یدارفنا) ترواشم

 ںیم ےنھکر تاقلعت گنہآ مہ ہدایز ھتاس ےک ںورسود روا ےنٹمن ےس ؤانت
۔انانپا چورپا گنلسنوک ینبم رپ ٹنئالک ےیل ےک ددم

家庭服務
Family Service

輔導服務 
Counselling Service 

和諧心靈角落 
Harmony Corner

अभिभावक कार्यशाला: "दयालु संचार" को मूल्यहरु र एक परिवार मा संचार को प्रभावकारिता 
मा सुधार अभिभावकत्व कौशल सुधार गर्न को लागी कौशल, र अधिक पारिवारिक सद्भाव 

प्राप्त गर्न जान्नुहोस्।
 ےک ےنانب رتہب وک ریثات یک تالصاوم ںیم نادناخ :پاشکرو یک نیدلاو
 یک نیدلاو ہکات ںیھکیس ںیتراہم روا رادقا یک "تالصاوم ہنادردمہ" ےیل

۔وہ لصاح یگنہآ مہ ینادناخ ہدایز ےس ہدایز روا ، وہ ہفاضا ںیم تراہم

अभिभावक-बच्चा कार्यक्रम: घटनाहरु र कार्यशालाहरु मा विशेष गरी आमा बुबा र बच्चाहरु को 
लागी सरल, रमाईलो, र खुसी परिवार को समय को लागी डिजाइन गरीयो।

 وج ںوہ لماش ںیم سپاشکرو روا تابیرقت :مارگورپ ےک ںوچب ےک نیدلاو
 ، ہداس ہو ہکات ںیہ ےئگ ےیک نئازیڈ ےیل ےک ںوچب روا نیدلاو رپ روط صاخ

۔ںیکسوہ زودنا فطل ےس تقو ینادناخ نک شوخ روا یحیرفت


