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६ प्रमुख सेवाहरू

सदस्यहरूका लागि स्वास्थ्य जााँच

स्वास्थ्य जााँच सत्रमा रक्तचाप जााँच, रक्त गु्लकोज, 

कोलेस्ट्र ोल स्तर, बीएमआई, हड्डीको माशु ्रतगशशश

जााँच समावेश हुनेछ।

सदस्यहरूको स्वास्थ्य डेटा व्यवस्थापन

सिस्यहरूले आफ्नो इलेक्ट्र ोगनक स्वास्थ्य 

्रतोफाइलहरू सुरगिश रूपमा भण्डारण िनन र पुन 

खोलेर हेनन सके्नछन।

उच्च जोखखममा िहेका सदस्यहरूको

लागि फलो-अप ि िेफिल

मधुमेह, उच्च रक्तचाप वा उच्च जोखखममा रहेका 

सिस्यहरूलाई हाम्रो बहु-अनुशासनात्मक टोलीले 

फलो-अप िनेछ।

गडगजटल सूचना केन्द्र

गवगभन्न गिगजटल प्ल्याटफमनहरूमा स्वास्थ्य 

जानकारी साझा िररनेछ।

जोखखम-स्तिीकृत स्वास्थ्य प्रवर्द्धन 

कायधशालाहरू

जीवनशैली सुधार र स्वास्थ्य व्यवस्थापन 

कार्नशालाहरू आर्ोजना िररनेछ र सिस्यहरूले 

आफ्नो स्वास्थ्य जोखखम अनुसार कार्नशाला 

गसफाररसहरू ्रताप्त िनेछन्। 

स्वास्थ्य ि सामागजक सेवा 

पेशाकमीहरूको क्षमता अगिवृखर्द्

स्थानीर् स्वास्थ्य पेशाकमीहरूलाई साांसृ्कगशक 

सांवेिनशीलशाको शागलम गिइनेछ र सामागजक 

सेवाकमीहरूलाई उगचश स्वास्थ्य जानकारी ्रतिान 

िररनेछ।
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हा मी यहााँ गकन छ ां?

हङकङमा आवासीर् जाशीर् अल्पसांख्यकहरूको स्वास्थ्य 

समस्यामा असमानशाहरू अवखस्थश छन्, जसै्त, मोटोपना, 

मधुमेह, उच्च रक्तचापका धेरै घटनाहरू।

भाषा अवरोधहरू, सामागजक-आगथनक कगिनाई, स्वास्थ्य 

सेवाहरूमा कम पहुाँच र कम स्वास्थ्य सािरशाले 

हङकङका जाशीर् अल्पसांख्यकहरूको स्वास्थ्य अवस्था 

कमजोर बनाउनमा र्ोििान पुर् र्ाएको छ।

यी योिदान पुिाउने कािकहरू परिमाजधन योग्य छन् 

िने्न हामीलाई गवश्वास छ।

उ दे्दश्य

स्वास्थ्य सािरशा, स्वास्थ्य व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवाहरूमा 

पहुाँच र अन्तशः  स्वास्थ्य सुधारकाको लागि हङकङका 

जातीय अल्पसांख्यक परिवािहरूसाँि हातेमालो िरि 

काम िने।

दृ गिकोण

परिवािमा-आधारित: स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा पररवारका 

सिस्यहरू बीच आपसी सहर्ोिको पररपोषण िने। 

स्वास्थ्य को सह-उत्पादन: जाशीर् अल्पसांख्यक

सिस्यहरू र सेवा ्रतिार्कहरू पारस्पररक सम्बन्धमा 

समान छन्।

सामागजक सेवा ि गचगकत्सा पेशाकमीहरू बीच 

सहकायध।

प्राथगमकता स्वास्थ्य के्षत्र

दीर्धकालीन िोिको िोकथाम ि व्यवस्थापन

सांक्रामक िोि गनयन्त्रणका अभ्यासहरू

मगहला स्वास्थ्य, मातृ एवां गशशु स्वास्थ्य

स दस्यता

हङकङका कुनै पगन जाशीर् अल्पसांख्यकहरूलाई स्वािश 

छ। गन:शुल्क सिस्यशा िशान ।

(कोटाको आधारमा)

दताधमाध्यमहरू:

9542 8094हङ्गकङ्ग आइल्याण्ड,

आइल्याण््डस ि कु्वन तो ांि 

गजल्लाका बागसन्दाहरू

6730 7688काउलुन वासीहरु

(कु्वन शोांि गजल्ला बाहेक)

6857 1423नु्य टेरिटोरिज वासीहरु

(चुन वान र 

क्वाई गचङ्ग बाहेक)

6938 8452चुन वान ि 

क्वाई गचङ्ग वासीहरु

परियोजना साझेदािहरू

हङकङ गिगिर्न सगभनस
(Hong Kong Christian Service) 

हङकङ शेंि कुां ि हुई मल्टी-कल्चरल कमु्यगनटी (बहु-

साांसृ्कगशक समुिार्) को लािी आउटररगचांि टीम
(Hong Kong Sheng Kung Hui Outreaching Team for 

Multi-Cultural Community)

हङकङ शेंि कुां ि हुई लेिी मेकलोहोस सेन्टर
(Hong Kong Sheng Kung Hui Lady MacLehose Centre)

ि नेबरहुि एिवाइस-एक्शन काउखिल
(The Neighbourhood Advice-Action Council)

ि Jockey Club सू्कल अफ पब्लीक हेल्थ एण्ड ्रताइमेरी

केर्र, ि चाइनीज रु्गनभगसनटी अफ हङकङ
(The Jockey Club School of Public Health and Primary 

Care, The Chinese University of Hong Kong)

कोषकताध

The Hong Kong Jockey Club Charities Trust

सम्पकध

jcsath@cuhk.edu.hk

3596 7566

6104 9535

www.jcsath.cuhk.edu.hk

jcsathproject 

@jcs.a.t.h

Room 811-812, 8/F, Delta House, 3 On Yiu Street,

Shek Mun, Shatin, N.T., Hong Kong. 


