
S چھ اہم خدمات
راکین کے لیے صحت کا جائزہ

یشر، صحت کی تشخیص کے سیشن میں بلڈ پر

ئ آ-ایم-بلڈ گلوکوز، کولیسٹرول کی سطح، بی

ل ،کنکال کے پٹھوں کا فیصد چیک کرنا شام

ہوگا۔

ڈیجیٹل معلومات کا مرکز
صحت کی معلومات مختلف ڈیجیٹل پلیٹ

فارمز پر شیئر کی جائیں گی۔

پ ہائی رسک ممبران کے لیے فالو ا
یفرل اور ر

صحت اور سماجی خدمات کے پیشہ 
ور افراد کے لیے صالحیت سازی
مقامی صحت کے پیشہ ور افراد کو 

ی، ثقافتی حساسیت کی تربیت دی جائے گ

اور سماجی خدمات کے پیشہ ور افراد 

صحت کے بہتر علم سے لیس ہوں گے۔
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بہتر صحت

صحت کی 
خدمات تک 

رسائی 
صحت کی 
خواندگی 

صحت کا 
انتظام

قافتی طور پر حساس صحت 
کے ماہرین

صحت کے علم کے ساتھ سماجی 

خدمات کے پیشہ ور افراد

خطرے سے متعلق سطحی ہیلتھ 
پروموشن ورکشاپس

طرز زندگی میں بہتری اور صحت کے انتظام 

کی ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا، اور 

اراکین صحت کے خطرات کے مطابق 

ورکشاپ کی سفارشات حاصل کریں گے۔

اراکین کے ہیلتھ ڈیٹا کا انتظام

پراجیکٹ صحت مند خاندانوں کے لیے

تھساحت کے لیے ایک صب کے لیے ، سئیداری پا

ز کو ممبران اپنے الیکٹرانک ہیلتھ پروفائل

محفوظ طریقے سے اسٹور اور دوبارہ 

دیکھ سکیں گے۔

Jockey Club S.A.T.H

یشر یا ہائی رسک والے  ذیابیطس، ہائی بلڈ پر

ممبران کی پیروی ہماری ملٹی ڈسپلنری ٹیم  

کرے گی۔
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ہم یہاں کیوں ہیں؟

نسلی اقلیتوںہانگ کانگ میں 

باشندوں میں غیر مساوی صحت موجود ہے، جیسے کہ موٹاپا، 

-ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے زیادہ واقعات

زبان کے مسائل، سماجی و 

اقتصادی نقصانات، صحت کی خدمات تک کم رسائی، اور کم 

صحت خواندگی نے ہانگ کانگ میں نسلی اقلیتوں کی صحت 

کو خراب کرنے میں اھم کردار ادا کیا

ہمیں یقین ہے کہ ان عوامل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے

مقصد

ہانگ کانگ میں صحت کی 

خواندگی میں اضافہ، صحت کے انتظام اور صحت کی 

نسلی خدمات تک رسائی، اور باآلخر بہتر صحت کے لیے 

کے ساتھ مل کر کام کرنااقلیتی خاندانوں 

نقطہ نظر

: خاندان پر مبنی
خاندان کے ممبران کی صحت کے انتظام میں باہمی تعاون کو 

فروغ دینا

:صحت کی مشترکہ پیداوار
جنوبی ایشیائی ممبران اور خدمات فراہم کرنے والے باہمی 

تعلقات میں برابر ہیں 

سماجی خدمت اور صحت کے پیشہ ور افراد کے درمیان 

تعاون

ترجیحی صحت کے شعبے

دائمی بیماری کی روک تھام اور انتظام

انفیکشن کی بیماری پر قابو پانے کے طریقے

بچے کی صحتاورخواتین  کی صحت، زچگی 

ممبرشپ
م ہانگ کانگ میں رہنے والی کسی بھی نسلی اقلیت کا خیر مقد

کیا جاتا ہے 

(کوٹہ سے مشروط)رجسٹریشن پرممبرشپ مفت ہے 

رجسٹریشن چینلز

ہانگ 8094 9542
کانگ آئی  لینڈ، آئی لینڈز اور کن 

تھونگ اضالع کے رہائشی 

کولون7688 6730
کن تھونگ  کے )کے رہائشی  

( عالوہ 

نیو 1423 6857
سواۓ چھن )ٹیریٹریز کے رہائشی

(وان اور کوائی چنگ کے

چھن 8452 6938
وان اور کوائی چنگ کےرہائشی 

ہانگ کانگ کرسچن سروسز

ی کے ہانگ کانگ شینگ کنگ ہوئی کثیر الثقافتی کمیونٹ
لیے آؤٹ ریچنگ ٹیم

ہانگ کانگ شیونگ کنگ ہوئی لیڈی میکلیہوز سینٹر

ایکشن کونسل-نیبرہوڈ ایڈوائس

Jockey Club
سکول آف پبلک ہیلتھ اینڈ پرائمری کیئر

چائینیز یونیورسٹی آف ہانگ کانگ

رابطہ کریں

The Hong Kong Jockey Club Charities Trust

jcsath@cuhk.edu.hk

3596 7566

6104 9535

www.jcsath.cuhk.edu.hk

jcsathproject

@jcs.a.t.h

کانگہانگ  ٹیریٹریز, شیک من شا ٹن نیو

آن ییو اسٹریٹ, ڈیلٹا ہاؤس 3 8/F, کمرہ 811-812

(Hong Kong Christian Service)

(Hong Kong Sheng Kung 

Hui Outreaching Team for 

Multi-Cultural Community)

(Hong Kong Sheng Kung Hui Lady
MacLehose Centre)

(Neighbourhood Advice-Action Council)

(The Jockey Club School of Public Health and 
Primary Care, The Chinese University of Hong Kong)

منتظمین

فنڈر
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