
FFrreeqquueennttllyy  aasskkeedd  qquueessttiioonnss  
oonn  tthhee  vvoolluunnttaarryy  CCoonnttiinnuuiinngg  PPrrooffeessssiioonnaall  EEdduuccaattiioonn  ((CCPPDD))  SScchheemmee  

ffoorr  OOccccuuppaattiioonnaall  TThheerraappiissttss  

GGeenneerraall  

QQuueessttiioonn  11  ::  DDoo  II  nneeeedd  ttoo  eennrroollll  iinn  tthhee  vvoolluunnttaarryy  CCPPDD  sscchheemmee  ffoorr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  sscchheemmee  ??  

AAnnsswweerr  11  ::  NNoo,,  yyoouu  aarree  ffrreeee  ttoo  jjooiinn  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  33--yyeeaarr  CCPPDD  ccyyccllee  
((22000099//1100  ––  22001111//1122))  bbyy  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  CCPPDD  aaccttiivviittiieess  pprroovviiddeedd  
bbyy  AAccccrreeddiitteedd  PPrrooggrraamm  PPrroovviiddeerrss  ((AAPPPPss))  //  ootthheerr  pprrooggrraamm  
pprroovviiddeerrss..    AAtt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  yyeeaarr  iinn  tthhee  CCPPDD  ccyyccllee,,  aallll  
rreeggiissttrraannttss  wwiillll  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  rreeppoorrtt  tthheeiirr  CCPPDD  aattttaaiinnmmeenntt  ttoo  tthhee  
OOTT  BBooaarrdd..  

QQuueessttiioonn  22  ::  IIss  tthheerree  aa  yyeeaarrllyy  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  ??  

AAnnsswweerr  22  ::  NNoo,,  tthheerree  iiss  nnoo  yyeeaarrllyy  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  bbeeccaauussee  
tthhee  sscchheemmee  iiss  ssttiillll  iinn  iittss  vvoolluunnttaarryy  ssttaaggee..    TToo  eennccoouurraaggee  aa  
wweellll--bbaallaanncceedd  CCPPDD  aattttaaiinnmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  ccyyccllee,,  rreeggiissttrraannttss  wwhhoo  
hhaavvee  aaccccuummuullaatteedd  aatt  lleeaasstt  1155  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  ppeerr  yyeeaarr  wwiillll  bbee  
aawwaarrddeedd  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  AAttttaaiinnmmeenntt  aanndd  tthheeiirr  nnaammeess  wwiillll  bbee  
ppoosstteedd  oonn  tthhee  OOTT  BBooaarrdd’’ss  wweebbssiittee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnsseenntt  ggiivveenn..  

QQuueessttiioonn  33  ::  HHooww  mmaannyy  AAccccrreeddiitteedd  PPrrooggrraamm  PPrroovviiddeerrss  ((AAPPPPss))  aarree  tthheerree  ??  

AAnnsswweerr  33  ::  TThheerree  aarree  aatt  pprreesseenntt  44  AAccccrreeddiitteedd  PPrrooggrraamm  PPrroovviiddeerrss  ((AAPPPPss))  aanndd  
tthheeyy  aarree  tthhee  HHoossppiittaall  AAuutthhoorriittyy,,  tthhee  HHoonngg  KKoonngg  PPoollyytteecchhnniicc  
UUnniivveerrssiittyy,,  tthhee  HHoonngg  KKoonngg  OOccccuuppaattiioonnaall  TThheerraappyy  AAssssoocciiaattiioonn  
aanndd  SSAAHHKK..    TThheeiirr  CCPPDD  aaccttiivviittiieess  aarree  aaccccrreeddiitteedd  bbyy  tthhee  
OOTT  BBooaarrdd..  
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QQuueessttiioonn  44  ::  WWhhoo  iiss  ggooiinngg  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  mmaannyy  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  
sshhoouulldd  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  aaccttiivviittiieess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  
AAccccrreeddiitteedd  PPrrooggrraamm  PPrroovviiddeerrss  ((AAPPPPss))  ??  
  

AAnnsswweerr  44  ::  TThhee  AAccccrreeddiitteedd  PPrrooggrraamm  PPrroovviiddeerrss  ((AAPPPPss))  wwiillll  aawwaarrdd  CCPPDD  
ccrreeddiitt  ppooiinnttss  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  CCPPDD  aaccttiivviittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
gguuiiddeelliinneess  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  OOTT  BBooaarrdd..  
  
  

QQuueessttiioonn  55  ::  WWiillll  II  ggeett  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  ffoorr  aatttteennddiinngg  CCPPDD  aaccttiivviittiieess  
pprroovviiddeedd  bbyy  aassssoocciiaattiioonnss  oorr  iinnssttiittuuttiioonnss  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  
AAccccrreeddiitteedd  PPrrooggrraamm  PPrroovviiddeerrss  ((AAPPPPss))  ??  
  

AAnnsswweerr  55  ::  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  AAccccrreeddiitteedd  PPrrooggrraamm  PPrroovviiddeerrss  ((AAPPPPss)),,  yyoouu  wwiillll  
ggeett  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  bbyy  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  CCPPDD  aaccttiivviittiieess  ooff  ootthheerr  
aassssoocciiaattiioonnss  oorr  iinnssttiittuuttiioonnss  iiff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ccoonncceerrnneedd  aarree  
aaccccrreeddiitteedd  bbyy  tthhee  OOTT  BBooaarrdd..    TThhee  aawwaarrdd  ooff  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  
ffoorr  tthheessee  aaccttiivviittiieess  wwiillll  ffoollllooww  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ssttiippuullaatteedd  bbyy  tthhee  
OOTT  BBooaarrdd..  
  
  

QQuueessttiioonn  66  ::  CCaann  II  ssuubbmmiitt  CCPPDD  aaccttiivviittiieess  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  bbyy  mmyysseellff  ??  
  

AAnnsswweerr  66  ::  YYeess,,  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  ttoo  iinnddiivviidduuaall  aapppplliiccaannttss  
oonn  aapppplliiccaattiioonn..  
  
  

QQuueessttiioonn  77  ::  CCaann  aallll  aaccttiivviittiieess  bbee  aaccccrreeddiitteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  aass  CCPPDD  
aaccttiivviittiieess  ??  
  

AAnnsswweerr  77  ::  NNoo,,  oonnllyy  OOccccuuppaattiioonnaall  TThheerraappyy  rreelleevvaanntt  ((OOTT  rreelleevvaanntt))  aanndd  
BBrrooaadd  PPrrooffeessssiioonnaall  rreelleevvaanntt  ((BBPP  rreelleevvaanntt))  aaccttiivviittiieess  aarree  
aaccccrreeddiitteedd  bbyy  tthhee  OOTT  BBooaarrdd..  
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QQuueessttiioonn  88  ::  WWhhaatt  aarree  OOTT  rreelleevvaanntt  aanndd  BBPP  rreelleevvaanntt  aaccttiivviittiieess  ??  
  

AAnnsswweerr  88  ::  OOTT  rreelleevvaanntt  aaccttiivviittiieess  aarree  ccoouurrsseess  ((eexxcclluuddee  aawwaarrdd  bbeeaarriinngg  
ccoouurrsseess)),,  ccoonnffeerreenncceess,,  sseemmiinnaarrss,,  wwoorrkksshhooppss  aanndd  ssyymmppoossiiaa,,  eettcc..  
tthhaatt  ffooccuuss  oonn  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss  oorr  tteecchhnniiqquueess  tthhaatt  ffaacciilliittaattee  aanndd  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  ooccccuuppaattiioonnaall  tthheerraappyy  sseerrvviicceess;;  iitt  
aallssoo  iinncclluuddeess  bbooddiieess  ooff  kknnoowwlleeddggee  oorr  sskkiillllss  tthhaatt  mmaayy  bbee  
mmuullttii--ddiisscciipplliinnaarryy  iinn  nnaattuurree  aanndd  rreelleevvaanntt  ttoo  sseevveerraall  ootthheerr  
pprrooffeessssiioonnaallss  bbuutt  aallrreeaaddyy  hhaass  aa  ddeemmoonnssttrraatteedd  uuttiilliizzaattiioonn  iinn  
ooccccuuppaattiioonnaall  tthheerraappyy..  
  
BBPP  rreelleevvaanntt  aaccttiivviittiieess  aarree  ccoouurrssee,,  ccoonnffeerreenncceess,,  sseemmiinnaarrss,,  
wwoorrkksshhooppss  aanndd  ssyymmppoossiiaa,,  eettcc..  tthhaatt  ffooccuuss  oonn  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss  oorr  
tteecchhnniiqquueess  tthhaatt  mmaayy  bbee  aapppplliiccaabbllee  aaccrroossss  aa  wwiiddee  ssppeeccttrruumm  ooff  
pprrooffeessssiioonnaallss  iinncclluuddiinngg  ooccccuuppaattiioonnaall  tthheerraappiissttss..  
  
  

QQuueessttiioonn  99  ::  DDoo  OOTT  rreelleevvaanntt  aanndd  BBPP  rreelleevvaanntt  aaccttiivviittiieess  aattttrraacctt  tthhee  ssaammee  
nnuummbbeerr  ooff  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  ??  
  

AAnnsswweerr  99  ::  NNoo,,  aass  aa  ppaarrttiicciippaanntt  iinn  OOTT  rreelleevvaanntt  aaccttiivviittiieess,,  eeaacchh  ccoonnttaacctt  hhoouurr  
wwiillll  aattttrraacctt  11  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinntt..    FFoorr  BBPP  rreelleevvaanntt  aaccttiivviittiieess,,  eeaacchh  
ccoonnttaacctt  hhoouurr  wwiillll  aattttrraacctt  00..55  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinntt  oonnllyy..  
  
      

QQuueessttiioonn  1100  ::  II  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  aa  CCPPDD  aaccttiivviittyy  yyeeaarrss  aaggoo..    CCaann  II  ssuubbmmiitt  
tthhee  aaccttiivviittyy  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  iinn  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  CCPPDD  ccyyccllee  ??  
  

AAnnsswweerr  1100  ::  NNoo,,  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  hhaass  nnoo  rreettrroossppeeccttiivvee  eeffffeecctt..    
OOnnllyy  aaccccrreeddiitteedd  CCPPDD  aaccttiivviittiieess  ccoommpplleetteedd  wwiitthhiinn  aa  yyeeaarr  iinn  aa  
33--yyeeaarr  CCPPDD  ccyyccllee  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  tthhee  CCPPDD  aattttaaiinnmmeenntt  iinn        
tthhaatt  yyeeaarr..  
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QQuueessttiioonn  1111  ::  TThhee  OOTT  BBooaarrdd  hhaass  rreecceennttllyy  rreevviisseedd  tthhee  CCPPDD  MMaannuuaall..    WWhhaatt  
aarree  tthhee  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  ffoorr  
aawwaarrdd  bbeeaarriinngg  ccoouurrsseess  ??  
  

AAnnsswweerr  1111  ::  TThhee  ccaapp  oonn  tthhee  CCPPDD  ccrreeddiitt  aallllooccaattiioonn  ffoorr  aawwaarrdd  bbeeaarriinngg  ccoouurrsseess  
iiss  lliifftteedd  aanndd  tthhee  aawwaarrdd  ooff  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  
ooff  aaccttuuaall  nnuummbbeerr  ooff  ccoonnttaacctt  hhoouurrss  ssppeenntt  oonn  eeaacchh  mmoodduullee  iinnsstteeaadd..    
IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  iinnsstteeaadd  ooff  aallllooccaattiinngg  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  uuppoonn  
ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  wwhhoollee  ccoouurrssee,,  eeaacchh  rreelleevvaanntt  mmoodduullee  wwiillll  bbee  
ccoouunntteedd  sseeppaarraatteellyy..  
    
  

QQuueessttiioonn  1122  ::  DDoo  wwee  nneeeedd  ttoo  aasskk  tthhee  eedduuccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  aappppllyy  ttoo  tthhee  
OOTT  BBooaarrdd  ffoorr  aaccccrreeddiittaattiioonn  ooff  tthhee  aawwaarrdd  bbeeaarriinngg  ccoouurrsseess  ??  
  

AAnnsswweerr  1122  ::  NNoo..    UUnnddeerr  tthhee  rreevviisseedd  aarrrraannggeemmeenntt,,  iinnddiivviidduuaall  ooccccuuppaattiioonnaall  
tthheerraappiissttss  ttaakkiinngg  tthhee  aawwaarrdd  bbeeaarriinngg  ccoouurrsseess  ccaann  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  
BBooaarrdd  tthheeiirr  CCPPDD  aattttaaiinnmmeenntt  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  yyeeaarr  iinn  tthhee        
CCPPDD  ccyyccllee..  
  
  

QQuueessttiioonn  1133  ::  WWhhaatt  iiss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  ffoorr  aann  
aaccccrreeddiitteedd  pprrooggrraamm  ??  
  

AAnnsswweerr  1133  ::  FFoorr  aa  wwhhoollee  ddaayy  pprrooggrraamm  wwiitthh  ccoonnttaacctt  hhoouurrss  llaassttiinngg  ffoorr  66  hhoouurrss  
oorr  mmoorree,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  iiss  ssttaannddaarrddiizzeedd  aatt  66  ffoorr  
OOTT  rreelleevvaanntt  pprrooggrraamm  aanndd  33  ffoorr  BBPP  rreelleevvaanntt  pprrooggrraamm..  
  
FFoorr  aa  ssiinnggllee  pprrooggrraamm  llaassttiinngg  ffoorr  33  ddaayyss  oorr  mmoorree,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  iiss  ssttaannddaarrddiizzeedd  aatt  1188  ffoorr  OOTT  rreelleevvaanntt  pprrooggrraamm  
aanndd  99  ffoorr  BBPP  rreelleevvaanntt  pprrooggrraamm..  
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QQuueessttiioonn  1144  ::  WWhhaatt  aarree  tthhee  rreeffiinneemmeennttss  mmaaddee  ttoo  tthhee  CCPPDD  rreeccoorrdd  ffoorrmm  ??  
  

AAnnsswweerr  1144  ::  TThhee  CCPPDD  rreeccoorrdd  ffoorrmm  iiss  ssiimmpplliiffiieedd  ((AAnnnneexx))..    OOnnllyy  tthhee  CCPPDD  
ccrreeddiitt  ppooiinnttss  aattttaaiinneedd  aanndd  pprrooggrraamm  ccooddeess  ((ffoorr  aaccccrreeddiitteedd  
pprrooggrraammss  oonnllyy))  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  OOTT  BBooaarrdd..    
RReeggiissttrraannttss  wwiillll  bbee  rraannddoommllyy  sseelleecctteedd  ttoo  pprroovviiddee  ddooccuummeennttaarryy  
eevviiddeennccee  ffoorr  aauuddiitt..  
  
  

QQuueessttiioonn  1155  ::  MMaayy  II  kknnooww  mmoorree  aabboouutt  tthhee  nneeww  CCPPDD  ccaatteeggoorryy                        
““EEdduuccaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess””  ??  
  

AAnnsswweerr  1155  ::  IIff  yyoouu  aarree  ssppeeaakkeerrss  //  ttrraaiinneerrss,,  eeiitthheerr  lleeccttuurriinngg,,  pprreesseennttiinngg,,  
ttrraaiinniinngg  oorr  ddeemmoonnssttrraattiinngg  tteecchhnniiqquueess  iinn  pprrooggrraammss  ootthheerr  tthhaann  
aaccccrreeddiitteedd  pprrooggrraammss,,  yyoouu  mmaayy  ccllaaiimm  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  uunnddeerr  
““EEdduuccaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess””  pprroovviiddeedd  tthhaatt  yyoouu  aarree  nnoott  ffaacciilliittaattiinngg  
cclliinniiccaall  vviissiittss,,  ppeerrffoorrmmiinngg  cclliinniiccaall  oorriieennttaattiioonnss  oorr  ppeerrffoorrmmiinngg  ppaarrtt  
aanndd  ppaarrcceell  ooff  tthhee  ccoorree  dduuttiieess  ooff  aann  OOTT..  
  
  

QQuueessttiioonn  1166  ::  HHooww  mmaannyy  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  mmaayy  II  ccllaaiimm  uunnddeerr                    
““EEdduuccaattiioonnaall  AAccttiivviittiieess””??  
  

AAnnsswweerr  1166  ::  YYoouu  mmaayy  ccllaaiimm  11  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinntt  ffoorr  aann  aaccttiivviittyy  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  
11  hhoouurr..    TThhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  iiss  ccaappppeedd  
aatt  99  ppeerr  aa  33--yyeeaarr  CCPPDD  ccyyccllee..  

 
 

QQuueessttiioonn  1177  ::  HHooww  ccaann  II  oobbttaaiinn  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  CCPPDD  
sscchheemmee  //  aaccttiivviittiieess  ??  
  

AAnnsswweerr  1177  ::  IInnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  BBooaarrdd’’ss  wweebbssiittee  
((hhttttpp::////wwwwww..ssmmpp--ccoouunncciill..oorrgg..hhkk//oott//eenngglliisshh//iinnddeexx__ccppdd..hhttmm))  oorr  
lliinnkkss  ttoo  tthhee  AAccccrreeddiitteedd  PPrrooggrraamm  PPrroovviiddeerrss  ((AAPPPPss))..    

 
 
OOccccuuppaattiioonnaall  TThheerraappiissttss  BBooaarrdd  
SSeepptteemmbbeerr  22001100  
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