जातीय समानताको बढावाको नननतत
अवनथित र योजनाबद्ध उपायहरू
धूम्रपान तिा थवाथ्य बारे हङकङ पररषद
सन् 1987 मा धूम्रपान तिा थवाथ्य बारे हङकङ पररषद(COSH) थिानपत भएको नियो ।
यो एक वैधाननक ननकाय हो जसको नननहत काययहरू धूम्रपान तिा थवाथ्य बारे हङकङ
पररषद (क्याप 389 )मा ननदेशन गररए अनुसार समुदायको थवाथ्य संरक्षण र सुधार गनयका
लानग (1) आम जनतालाई धूम्रपानको प्रनतकू ल हानीको बारे मा सूनित गनय र नशक्षा ददन; (2)
तमाखु/सुतीको सेवन गनेहरुमा रोकिाम र उपिारका लानग अनुसन्धान सञ्चालन र समन्वय
गनय ;र (3) सरकार, सामुदानयक थवाथ्य संथिा वा कु नै पनन सावयजननक ननकायलाई धूम्रपान
तिा थवाथ्य सतबनन्धत मानमलामा सल्लाह प्रदान गदयछ ।

सेवाहरु



सतबनन्धत

हङकङका सवयसाधारणलाई धूम्रपान मुक्त जीवनशैली र धूम्रपान
ननवारणलाई प्रोत्सानहत गनय नशक्षा र प्रिारप्रसारको गनतनवनधहरू
सञ्चालन गररन्छ । धूम्रपान र थवाथ्य सतबनन्धत जानकारी पनन
प्राप्त गनय सदकन्छ ।

अवनथित
उपायहरू



सवयसाधारणहरूमा धूम्रपान रनहत सन्देश फै लाउन COSH ले काम
गने साझेदारहरूसँग नमलेर काम गरररहेको छ । थवाथ्य
नवभागद्वारा

अनुदान

प्राप्त

युनाइटेड

दिनियन

नेदरसोल

सामुदानयक थवाथ्य सेवा (UCNCHS)ले नवनवध जानतहरु र नयाँ
आप्रवासी बीि धूम्रपान ननवारणको लानग व्यापक रूपमा सेवाहरू
बारे प्रिार गदयछ । उनीहरूले धूम्रपान ननवारण सेवाहरू प्रदान
गछयन् जसले भाषा र सांथकृ नतक नभन्नताहरूलाई सतबोधन गदयछ र
हङकङमा नवनवध जानतहरु र नयाँ आप्रवासीहरूका आदशयको
रूपमा धूम्रपान मुक्त संथकारलाई प्रिार गदयछ । COSH को एक
उत्सुक काययरत साझेदार UCNCHS हो । धूम्रपान र सुतीजन्य
ननयन्रणको बारे मा अद्यावनधक गररएको जानकारी संगठनमा
1

नवथतार

गररन्छ

र

COSH

द्वारा

आयोजना

गररएको

गनतनवनधहरूमा सदिय रूपमा भाग नलन आमनन्रत गररन्छ ।
नवनभन्न जातीय पृष्ठभूनम भएका प्रनतनननधहरूलाई पनन तमाखु/
सुतीको ननयन्रण नीनतहरू सरकार समक्ष आफ्नो नविार र धारणा
व्यक्त गनयको लानग आमनन्रत गररन्छ ।


आम जनता बीि नवशेष गरी उनीहरूको सेवा लनक्षत समूहहरूमा
जागरूता बढाउन र उपलब्ध जानकारी प्रयोग गनय UCNCHS का
सेवाहरू समय-समयमा नवनभन्न प्लेटफमयहरू जथतै प्रिार काययिम,
शैनक्षक सामग्री र सामनजक नमनडया आदद माफय त प्रिार गररन्छ ।



COSH ले UCNCH र अन्य समुदानयक संगठनहरूसँग नमलेर
2018 देनख निननयाँ र गैर-निननयाँ भाषी हङकङ ननवासी ,दुवल
ै ाई
लनक्षत गदै प्रिार गनतनवनधहरूको आयोजना गरे को छ । नवनभन्न
जातीका कमयिारी र थवयंसेवकहरूलाई उनीहरूका जातीय समूहका
बढी माननसहरूलाई धूम्रपान मुक्त सन्देशहरू ददन प्रनतनननधहरूको
रूपमा प्रनशक्षण पनन ददइएको नियो ।



उपयुक्त सल्लाह र नवनधहरू प्रदान गनयको लानग नवनवध जानतहरु
लाई सुँहाउदो धूम्रपान ननवारण सेवाहरूको नसफाररसको व्यवथिा
गररनेछ । उपयुक्त अनुसार नवनवध जानतका भाषाहरूमा पिाय
उपलब्ध गररनेछ ।

भावी काययको
मूल्यांकन



मानिका उपायाहरू ननयनमत रूपमा समीक्षा र मूल्याकं न गररन्छ,
जसमा सेवाको प्रयोग र प्रयोगकतायहरूको संख्याको आवृनत्ि पनन
समावेश गररन्छ । आवश्यक भएका यी उपायहरू समायोजन
गररनेछ ।
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नलने/ नलनु पने िप



उपायहरु

COSH ले मानिका उपायहरु र समीक्षालाई ननरन्तर ननरन्तरता
ददनेछ र सबै जानतहरुमा धूम्रपान रनहत अवधारणालाई सहयोग
पुराउन नवनभन्न समुदानयक संगठनहरुसंगको सहकायय

गनेछ ।

जातीय समानताको नवकास गनय नवनभन्न भाषाहरूमा प्रिार सामग्री
पनन उत्पादन गररनेछ।


सामान्यतया कमयिारीहरुमा नवनवध जानतका मुद्दाहरु सतबनन्धत
िेतना र संवेदनशीलतालाई बुझ्न प्रनशक्षणको व्यवथिा गररनेछ ।

जातीय समानताको बढावाको नननतत अवनथित तिा योजनाबद्ध उपायहरु बारे सोधपुछ
गनय,कृ पया वररष्ठ प्रोजेक्ट प्रबन्धक नमथटर लरे न्स िु लाई ननम्न माध्यमहरू माफय त सतपकय
गनुयहोस्-

टेनलफोन नं.

:

2185 6388

फ्याक्स नं.

:

2575 3966

ईमेल

:

enq@cosh.org.hk

परािार ठे गाना

:

Unit 4402-03, 44/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s
Road East, Wanchai, Hong Kong.
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