
1 

जातीय समानताको बढावामा अव�स्थत र योजनाब� उपायह�  
काम गन� प�रवार तथा िव�ाथ�का लािग िवतीय सहायता िनकाय 

 
 
िव�ाथ� िव� काया�लय (Student Finance Office (SFO)) र काय�रत प�रवार भ�ा काया�लय 
(Working Family Allowance Office (WFAO)) काम गन� प�रवार तथा िव�ाथ�का लािग 
िवतीय सहायता िनकाय (Working Family and Student Financial Assistance Agency 
(WFSFAA))  हङकङमा आिथ�क खाँचोमा परेका प�रवारलाई आिथ�क सहयोग प्रदान गन� 
प्रितब� छौ,ं जसले ब�ाह� र युवाह�लाई  िश�ा र काय�रत प�रवारह�लाई सिक्रय रोजगारमा 
रहनको लािग प्रो�ािहत गन� सहयोग गद�छ। 
 
WFSFAA िविवध जाितका मािनसह�लाई प�ँच यो� जानकारी र सेवाह� प्रदान गन� ठूलो 
मह� िदन्छ। जातीय समानता र िविवध जाितह�का लािग हाम्रा सेवाह�को समान प�ँचलाई 
प्रब��न गन� उपायह�, तल िदइएका छन्: 
 
स���त सेवाह� • पूव� प्राथिमक, प्राथिमक र मा�िमक �रह�मा लागु िविभ� 

िव�ाथ�ह�को आिथ�क सहायताको योजनाह�को 
मा�मबाट आिथ�क खाँचोमा परेका प�रवारलाई सहयोग 
पुऱ् याउन। 
 

• आ�िनभ�रतालाई प्रो�ािहत गन� र काय�रत प�रवार भ�ा  
योजना0

1 (Working Family Allowance (WFA) Scheme) 
माफ� त ग�रबी कम गन�। 

 
अव�स्थत उपायह� 
 

(A)  आिथ�क सहायता योजनाको प्रचार 
 

• पूव� प्राथिमक, प्राथिमक, मा�िमक �रह�मा लागु िव�ाथ� 
आिथ�क सहायता योजनाह�को जानकारी र WFA 
योजनाह� SFO र WFAO को स���त वेबसाइटह�मा 
िचिनयाँ, अंगे्रजी अित�र� आठ भाषाह�मा प्रकािशत छ1

2 ।  
"िविभ� जाितका मािनसह� को लागी समथ�न सेवाह� 
(Support Services for People of Diverse Race)" मा 
सट�कट आइकन पिन दुई वेबसाइटह�मा िछटो प�ँच 
सुिवधाको लागी उपल� छ। 

 
• िचिनयाँ र अङ्गे्रजी बाहेक अ� आठ भाषाह�मा अनुवािदत 

योजनाह�का लागी पदो�ित पु��का / पो�रह�, र नमूना 
फारमह� गृह मािमला िवभाग के�ह� (Home Affairs 
Enquiry Centres ), समाज क�ाण िवभाग (Social Welfare 
Department) िज�ामा रहेका (District Offices) र 

 
1 कम आय कायर्रत पा�रवार भ�ा 1 अि�ल 2018 बाट कायर्रत प�रवार भ�ा (WFA) योजनाको �पमा प�रवतर्न 
ग�रयो। 

2 आठ भाषाह�मा बहासा इन्डोनिेसया, िहन्दी, नेपाली, पंजाबी, तागालोग, थाई , उदूर्  र िभयतनामी समावेश छन्। 
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WFSFAA का अनुस�ान काउ�रह�मा जनतालाई 
उपल� छन्, र िव�ाथ� आिथ�क सहायता योजनाह�को लािग 
SFO र WFA योजनाह�को लािग WFAO को वेबसाइटबाट 
डाउनलोड गन� सिकन्छ। िव�ाथ� आिथ�क सहायता 
योजनाह�का लागी पदो�ित पचा�ह� िश�ा �ूरोको �ा� 
र �ेत्रीय िश�ा काया�लयह� (Regional Education Offices) 
िश�ा �ूरो (Education Bureau) मातृिशशु �ा� के�ह� 
(Maternal and Child Health Centres) �ा� 
िवभाग(Department of Health) पिन उपल� छन् र �ूल, 
िकंडरगाट�न, बाल हेरचाह के�ह� र समथ�न सेवा के�ह� 
माफ� त िविभ� जाितका अिभभावक / िव�ाथ�ह�लाई िवतरण 
ग�रन्छ, जबिक WFA योजनाह�को लागी श्रम िवभाग 
(Labour Department) को सेवा काउ�रह�मा पिन उपल� 
छन्। WFA योजनाका बारे जानकारी आम जनतामा प्रचारका 
लािग िचिनयाँ र अङ्गे्रजी बाहेक अ� भाषाह�मा रेिडयो 
काय�क्रम र  समाचारपत्रमा रा�खएको छ।  
 

• गृह मािमला िवभाग  (Home Affairs Department (HAD)) 
6 अ� भाषाह�मा प्रकािशत पु��का "ह��ा उपल� 
सेवाह� स��� तपाईंको लािग माग�दश�न (Your Guide to 
Services in Hong Kong)" बाट िव�ाथ�को आिथ�क सहयोग 
योजना र WFA योजना िविवध जाितका मािनसह�लाई पिन 
प�रचय गराइन्छ।   

 
• ब्रीिफंगह� माफ� त, WFSFAA ले िव�ाथ�ह�को आिथ�क 

सहयोग योजनाह�को िववरण र WFA योजनाह� िविवध 
जाितह�का मािनसह�लाई प�रचय गराउँछ र ितनीह�लाई 
कसरी आवेदन फारामह� पूण� गन� भनेर संि�� जानकारी 
िदन्छ। जब आव�क �न्छ तब �ा�ा सेवाह� 
ितनीह�लाई ब्रीिफंगको समयमा उपल� गराइन्छ। 
WFSFAA को हटलाइन / काउ�र सेवाह� र 
अनुवाद/�ा�ा सेवाह�/ब्रीिफंगको समयमा िविवध 
जाितह�का मािनसह�लाई प�रचय गराइन्छ। 

 
• जातीय अ�सं�कह�को सहयोग सेवा के�ह� (Support 

Services Centres for Ethnic Minorities) गृह मािमला 
िवभाग (HAD) िविभ� जाितका मािनसह�लाई प�रचय 
गराउछ र / वा चिलरहेको �ेत्र-�ापी आउटरीिचंग 
सेवाह�को मा�मबाट िवशेष काय�क्रमह� / घटनाह� 
ज�ै- िविवध जाितका मािनसह�लाई काय� मेलाह�मा भाग 
िलन सहयोग पिन गछ� । 

 
(B) जांच र अनुप्रयोग समथ�नजांच र अनुप्रयोग समथ�न 
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• हङकङ ईसाई सेवा अ�ग�त आवेदकको आवेदन सोधपुछ 
गन� सिजलोको लागी (Hong Kong Christian Service) 
अ�सं�क जातीयह�कोलािग के� (CHEER) को स�ाव 
र संवध�नको सहयोगमा अनुस�ान हटलाइन2

3 (SFO को लािग 
<2802 2345> र WFAO को लािग <2558 3000>) िविवध 
जाितका प्र�कता�लाई टेिलफोन �ा�ा सेवा िन: शु� 
उपल� गराउँछ। CHEER ले िन: शु� िविवध जाितका 
मािनसह�लाई �ि� �ा�ा सेवा प्रदान गद�छ। 
 

• सूचना पाना अ�  आठ भाषाह�मा स���त सूचना सहायता 
योजनाह� र जातीय अ�सं�कह�को सहयोग सेवा 
के�ह� (Support Services Centres for Ethnic 
Minorities) गृह मािमला िवभाग (HAD) आिथ�क पोिषत 
िविभ� जाितको आग�ुकह� WFSFAA को जांच 
काउ�रमा प्र�ै देखाइन्छ, र ितनीह�को स�भ�कोलागी 
िविवध जाितह�का आवेदकह�बाट पूरक जानकारी पत्रमा 
पिन संल� छ। 

 
• एक CHEER भाषा प�रचय काड�, जसले आठ अ� 

भाषाह�मा �ा�ा सेवाह�को लािग CHEER से�रको 
टेिलफोन �ा�ा सेवा हटलाइन न�रह� देखाउँदछ, यिद 
�ा�ा सेवा आव�क छ भने, �ाफलाई िविभ� 
जाितह�का लागी उिचत �वस्था गन� काउ�रह�मा 
प्रदश�न ग�रन्छ। िविवध जाितका मािनसह�ले भाषा पिहचान 
काड�तफ�  औ�ंाई उनीह�ले बोल्ने भाषालाई संकेत गन� 
स�छन्, र हाम्रो कम�चारीले हटलाइनमा कल गनु��न्छ तािक 
िविवध जाित भएका मािनसह�ले हाम्रो �ाफसँग कुराकानी 
गन� सकोस्। 

 
• काउ�रमा वा ितनीह�को आवेदन प्रिक्रयाको क्रममा िविवध 

जाितह�का लागी सेवा प्रदान गदा� WFSFAA ले �ा�ाको 
�पमा आव�क सेवाको �वस्था गन�छ। यस बाहेक िविभ� 
समथ�न सेवा के�ह� (CHEER के� (CHEER Centre), 
HOME के� (HOME Centre), HOPE के� (HOPE 
Centre), LINK के� (LINK Centre), TOUCH के� 
(TOUCH Centre) र युनलंग  टाउन  हल अ�सं�क 
जाितह�का लािग सहयोग तथा सेवा के� (Yuen Long 
Town Hall Support Service Centre for Ethnic 
Minorities) िविवध जाितका मािनसह�लाई सहयोग प्रदान 
गन�, ज�ै उनीह�लाई िबिभ� सहयोग योजनाह� प�रचय 

 
3 जब िविवध जाितका मािनसह�ले मािथ उिल्लिखत अनुसन्धान हटलाइनह�लाई कल गदर्छन् र भ्वाइस �णालीमा 

"अन्य भाषाह�" चयन गदर्छन् वा समयसीमा िभ� कुनै भाषा चयन ग�रएको छैन भन ेकल उपलब्ध गराउन, समयम ै
सुिवधाजनक टेिलफोन �ाख्या सेवा �दान गनर् कल CHEER का कमर्चारीह�लाई हस्तान्तरण ग�रनेछ। 
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गराउन, आवेदन फारम पूरा गन�का लािग माग�दश�न प्रदान गन� 
र ितनीह�का लािग आवेदन स���त कागजातह� अनुवाद 
गन� आम��त ग�रएको छ। 
 

 (C)  कम�चारी प्रिश�ण 
 

 • WFSFAA ले िनयिमत तािलम र कसरी िविवध जाितका 
���ह�बाट सोधपूछ गन� भ�े स��मा "िविवध जाितका 
मािनसह�बाट पूछताछ �ा�ल गन� काय�िविध गाईड 
(Procedural Guide on Handling Enquiry from 
People of Diverse Race)" प्रदान गद�छ। �ाफलाई 
िविभ� जाितका आवेदकह�को आव�कता, सां�ृितक र 
धािम�क पृ�भूिम बारे उनीह�को �ान बढाउन अ� स���त 
तािलममा उप�स्थत �न प्रो�ािहत ग�रएको छ। 
 

• प्रासंिगक िदशािनद�शह� र प्रिश�ण सामग्रीह�को ई-
सं�रण �ाफको सिजलोको लािग उपल� छ। 

 
भिव�का काय�को 
मु�ांकन 

WFSFAA ले िन� कुरा जारी रा�ेछ – 
 
• नीितह� र उपायह� को िनमा�ण / मु�ांकनको सुिवधाको 

लागी अ�यन गन�को लागी िबिभ� जाितह�को सेवाह� को 
उपयोग को लागी डेटा र त�ांक संकलन गद�छ। 
 

• हाम्रो सेवाह� र स�ािवत सुधारह�मा िविवध जाितह�को 
समुदाय र संगठनह�को िफड�ाक र �ि�कोण मािगन्छ। 
 

• िनयिमत �पमा ितनीह�को प्रभावका�रता सुिनि�त गन� 
िविवध जाितह�का मािनसह�लाई प्रदान भइरहेका �ा�ा 
सेवाह�मा प्रा� फीड�ाकह�को समी�ा ग�रन्छ। 

 
• थप सुधारह�को लािग समय-समयमा िविवध जाितह�का 

मािनसह�लाई सेवाह�को समी�ा गराइनेछ। 
 
• समी�ा र सुधारको लािग स���त प्रिश�ण काय�क्रमह� र 

िक्रयाकलापह�मा �ाफका सुझाव र िफड�ाकह� 
समी�ा ग�रन्छ।  

 
िलएको / िलनु पन� थप 
उपायह� 

• अ� आठ भाषाह�मा भाषामा िविभ� जाितका मािनसबाट 
आवेदनह� उपल� गराउन, िविभ� सहायता योजनाह�को 
प्रचार पु��का र नमुना फारमह� प्रदान गन�। 
 

• मािथ उ���खत आठ अ� भाषाह� मा � ���गत 
जनकारी संकलन िववरणलाई (Personal Information 
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Collection Statement)  अनुवाद गन� तािक जब उनीह�ले 
िव�ीय सहायताको लािग आवेदन िदन्छन् तब िविवध जाितका 
आवेदकह�ले आफ्नो ���गत डाटा संकलन गन� 
उ�े�लाई अझ राम्रोसँग बु� स�ेछन्, साथै उनीह�को 
���गत िववरण (गोपनीयता) अ�यादेश (Personal Data 
(Privacy) Ordinance) अ�ग�त प�ँच र सुधारको अिधकार। 

 
 
जातीय समानताको प्रव��नका बारे अव�स्थत र योजनाब� उपायह�को बारेमा सोधपुछका 
लागी, कृपया WFSFAA का मु� काय�कारी अिधकारी (प�रवत�न प्रब�न) (Chief Executive 
Officer (Change Management)) Mr. Herman TSE लाई तलका �ानलह� माफ� त स�क�  
गनु�होस् - 
 
टेिलफोन न. : 2150 7676 
�ा� न. : 3102 9433 
इमेल : hhmtse_sfo@wfsfaa.gov.hk 
�लाक ठेगाना : Room 1008, 10/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 

303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon 
 
 
 
काम गन� प�रवार तथा िव�ाथ�का लािग िवतीय सहायता िनकाय 
अग� 2021 
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