जातीय समानताको बढावामा अवस्थित र योजनाबद्ध उपायहरू
काम गने पररवार तिा ववद्यािीका लावग ववतीय सहायता वनकाय

विद्यार्थी वित्त कार्ाालर् (Student Finance Office (SFO)) र कार्ारत पररिार भत्ता कार्ाालर्
(Working Family Allowance Office (WFAO)) काम गर्ने पररिार तर्था विद्यार्थीका लावग
वितीर् सहार्ता वर्नकार् (Working Family and Student Financial Assistance Agency
(WFSFAA)) हङकङमा आवर्थाक खााँचोमा परे का पररिारलाई आवर्थाक सहर्ोग प्रदार्न गर्ना
प्रवतबद्ध छ ,ौं जसले बच्चाहरु र र्ुिाहरुलाई विक्षा र कार्ारत पररिारहरूलाई सविर् रोजगारमा
रहर्नको लावग प्रोत्सावहत गर्ना सहर्ोग गदा छ।
WFSFAA विविध जावतका मावर्नसहरूलाई पहाँच र्ोग्य जार्नकारी र सेिाहरू प्रदार्न गर्ना ठूलो
महत्त्व वदन्छ। जातीर् समार्नता र विविध जावतहरूका लावग हाम्रा सेिाहरूको समार्न पहाँचलाई
प्रबद्धा र्न गर्ना उपार्हरू, तल वदइएका छर्न् :
सम्बन्धित सेिाहरू

अिन्धथर्थत उपार्हरू

•

पूिा प्रार्थवमक, प्रार्थवमक र माध्यवमक स्तरहरूमा लागु विवभन्न
विद्यार्थीहरूको
आवर्थाक
सहार्ताको
र्ोजर्नाहरूको
माध्यमबाट आवर्थाक खााँ चोमा परे का पररिारलाई सहर्ोग
पुर्र्ाउर्न।

•

आत्मवर्नभारतालाई प्रोत्सावहत गर्ना र कार्ारत पररिार भत्ता
र्ोजर्ना1 (Working Family Allowance (WFA) Scheme)
मार्ात गररबी कम गर्ना।

•

व्यन्धिगतरुपमा-आधाररत कार्ा प्रोत्साहर्न र्ातार्ात उपदार्न
र्ोजर्ना (Individual-based Work Incentive Transport
Subsidy (I-WITS) Scheme) र्ोजर्ना को माध्यमबाट, कम
आम्दार्नी गर्नेलाई काममा जार्ने र आउर्ने खचा कम गर्ना र
उर्नीहरूलाई सुरवक्षत िा रोजगारीमा रहर्न प्रोत्सावहत गर्ना
सहर्ोग पुर्र्ाउर्न।

(A) आवर्थाक सहार्ता र्ोजर्नाको प्रचार

•

1

2

पूिा प्रार्थवमक, प्रार्थवमक र माध्यवमक स्तरहरूमा लागु विद्यार्थी
आवर्थाक सहार्ता र्ोजर्नाहरूको जार्नकारी; WFA र I-WITS
र्ोजर्नाहरु SFO र WFAO को सम्बन्धित िेबसाइटहरुमा
वचवर्नर्ााँ , अौंग्रेजी अवतररि आठ भाषाहरुमा प्रकावित छ 2।
"विवभन्न जावतका मावर्नसहरु को लागी समर्थार्न सेिाहरु
(Support Services for People of Diverse Race)" मा

कम आय काययरत पाररवार भत्ता 1 अप्रिल 2018 बाट काययरत पररवार भत्ता (WFA) योजनाको रूपमा
पररवतयन गररयो।
आठ भाषाहरूमा बहासा इन्डोनेससया, हहन्दी, नेपाली, पंजाबी, तागालोग, थाई , उदय द र भियतनामी समावेश
छन ्।

1

सटा कट आइकर्न पवर्न दु ई िेबसाइटहरूमा वछटो पहाँच
सुविधाको लागी उपलब्ध छ।

•

वचवर्नर्ााँ र अङ् ग्रेजी बाहेक अन्य आठ भाषाहरूमा अर्नुिावदत
र्ोजर्नाहरूका लागी पदोन्नवत पुन्धस्तका / पोष्टरहरू, र र्नमूर्ना
र्ारमहरू गृह मावमला विभाग केन्द्रहरू (Home Affairs
Enquiry Centres ), समाज कल्याण विभाग (Social Welfare
Department) वजल्लामा रहे का (District Offices) र
WFSFAA का अर्नुसिार्न काउन्टरहरूमा जर्नतालाई
उपलब्ध छर्न्, र विद्यार्थी आवर्थाक सहार्ता र्ोजर्नाहरूको लावग
SFO र WFA र I-WITS र्ोजर्नाहरूको लावग WFAO को
िेबसाइटबाट डाउर्नलोड गर्ना सवकन्छ। विद्यार्थी आवर्थाक
सहार्ता र्ोजर्नाहरूका लागी पदोन्नवत पचााहरू विक्षा
ब्यूरोको स्वास्थ्य र क्षेत्रीर् विक्षा कार्ाालर्हरू (Regional
Education Offices) विक्षा ब्यूरो (Education Bureau)
मातृवििु स्वास्थ्य केन्द्रहरू (Maternal and Child Health
Centres) स्वास्थ्य विभाग(Department of Health) पवर्न
उपलब्ध छर्न् र स्कूल, वकौंडरगाटा र्न, बाल हेरचाह केन्द्रहरू र
समर्थार्न सेिा केन्द्रहरू मार्ात विवभन्न जावतका अवभभािक /
विद्यार्थीहरूलाई वितरण गररन्छ, जबवक WFA र I-WITS
र्ोजर्नाहरुको लागी श्रम विभाग (Labour Department) को
सेिा काउन्टरहरुमा पवर्न उपलब्ध छर्न्। WFA र्ोजर्नाका बारे
जार्नकारी आम जर्नतामा प्रचारका लावग वचवर्नर्ााँ र अङ् ग्रेजी
बाहेक अन्य भाषाहरूमा रे वडर्ो कार्ािम र समाचारपत्रमा
रान्धखएको छ।

•

गृह मावमला विभाग (Home Affairs Department (HAD))
6 अन्य भाषाहरूमा प्रकावित पुन्धस्तका "हङ्कङ्मा उपलब्ध
सेिाहरू सम्बन्धि तपाईंको लावग मागगदर्गन (Your Guide to
Services in Hong Kong)" बाट विद्यार्थीको आवर्थाक सहर्ोग
र्ोजर्ना र WFA र्ोजर्ना विविध जावतका मावर्नसहरूलाई पवर्न
पररचर् गराइन्छ।

•

ब्रीवर्ौंगहरू मार्ात, WFSFAA ले विद्यार्थीहरूको आवर्थाक
सहर्ोग र्ोजर्नाहरूको वििरण, र WFA र I-WITS
र्ोजर्नाहरू विविध जावतहरूका मावर्नसहरूलाई पररचर्
गराउाँ छ र वतर्नीहरूलाई कसरी आिेदर्न र्ारामहरू पूणा गर्ने
भर्नेर सौंवक्षप्त जार्नकारी वदन्छ। जब आिश्यक हन्छ तब
व्याख्या सेिाहरू वतर्नीहरूलाई ब्रीवर्ौंगको समर्मा उपलब्ध
गराइन्छ। WFSFAA को हटलाइर्न / काउन्टर सेिाहरू र
अर्नुिाद/व्याख्या सेिाहरू/ब्रीवर्ौंगको समर्मा विविध
जावतहरूका मावर्नसहरूलाई पररचर् गराइन्छ।

•

जातीर् अल्पसौंख्यकहरूको सहर्ोग सेिा केन्द्रहरू (Support
Services Centres for Ethnic Minorities ) गृह मावमला
2

विभाग (HAD) विवभन्न जावतका मावर्नसहरूलाई पररचर्
गराउछ र / िा चवलरहे को क्षेत्र-व्यापी आउटरीवचौंग
सेिाहरूको माध्यमबाट वििेष कार्ािमहरू / घटर्नाहरू
जस्तै- विविध जावतका मावर्नसहरूलाई कार्ा मेलाहरूमा भाग
वलर्न सहर्ोग पवर्न गछा ।
(B) जाांच र अनुप्रयोग समिथनजाांच र अनुप्रयोग समिथन
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•

हङकङ ईसाई सेिा अन्तगात आिेद कको आिेदर्न सोधपुछ
गर्ना सवजलोको लागी (Hong Kong Christian Service)
अल्पसंख्यक जातीयहरुकोलावग केन्द्र (CHEER) को सद्भाि
र सौंिधार्न को सहर्ोगमा अर्नुसिार्न हटलाइर्न 3 (SFO को लावग
<2802 2345> र WFAO को लावग <2558 3000>) विविध
जावतका प्रश्नकताालाई टे वलर्ोर्न व्याख्या सेिा वर्न: िुल्क
उपलब्ध गराउाँ छ। CHEER ले वर्न: िुल्क विविध जावतका
मावर्नसहरूलाई दृवष्ट व्याख्या सेिा प्रदार्न गदा छ।

•

सूचर्ना पार्ना अन्य आठ भाषाहरूमा सम्बन्धित सूचर्ना सहार्ता
र्ोजर्नाहरु र जातीर् अल्पसौंख्यकहरूको सहर्ोग सेिा
केन्द्रहरू (Support Services Centres for Ethnic
Minorities) गृह मावमला विभाग (HAD) आवर्थाक पोवषत
विवभन्न जावतको आगन्तुकहरु WFSFAA को जाौंच
काउन्टरमा प्रस्टै दे खाइन्छ, र वतर्नीहरूको सन्दभाकोलागी
विविध जावतहरूका आिेद कहरूबाट पूरक जार्नकारी पत्रमा
पवर्न सौंलग्न छ।

•

एक CHEER भाषा पररचर् काडा , जसले आठ अन्य
भाषाहरूमा व्याख्या सेिाहरूको लावग CHEER सेन्टरको
टे वलर्ोर्न व्याख्या सेिा हटलाइर्न र्नम्बरहरू दे खाउाँ दछ, र्वद
व्याख्या सेिा आिश्यक छ भर्ने , स्टार्लाई विवभन्न
जावतहरूका लागी उवचत व्यिथर्था गर्ना काउन्टरहरूमा
प्रदिार्न गररन्छ। विविध जावतका मावर्नसहरूले भाषा पवहचार्न
काडा तर्ा औौंल्याई उर्नीहरूले बोल्र्ने भाषालाई सौंकेत गर्ना
सक्दछर्न् , र हाम्रो कमाचारीले हटलाइर्नमा कल गर्नुाहन्छ तावक
विविध जावत भएका मावर्नसहरूले हाम्रो स्टार्साँग कुराकार्नी
गर्ना सकोस्।

•

काउन्टरमा िा वतर्नीहरूको आिेदर्न प्रविर्ाको िममा विविध
जावतहरूका लागी सेिा प्रदार्न गदाा WFSFAA ले व्याख्याको
रूपमा आिश्यक सेिाको व्यिथर्था गर्नेछ। र्स बाहेक विवभन्न

जब प्रवप्रवध जाततका मातनसहरूले माथथ उल्ललखित अनुसन्धान हटलाइनहरूलाई कल गदय छन ् र भ्वाइस

िणालीमा "अन्य भाषाहरू" चयन गदय छन ् वा समयसीमा सभत्र कुनै भाषा चयन गररएको छै न भने कल उपलब्ध

गराउन, समयमै सप्रु वधाजनक टेसलफोन व्याख्या सेवा िदान गनय कल CHEER का कमयचारीहरूलाई हस्तान्तरण
गररनेछ।
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समर्थार्न सेिा केन्द्रहरू (CHEER केन्द्र (CHEER Centre),
HOME केन्द्र (HOME Centre), HOPE केन्द्र (HOPE
Centre), LINK केन्द्र (LINK Centre), SHINE केन्द्र
(SHINE Centre), TOUCH केन्द्र (TOUCH Centre) र
युनलंग टाउन हल अल्पसंख्यक जावतहरुका लावग सहयोग
तथा सेिा केन्द्र (Yuen Long Town Hall Support Service
Centre for Ethnic Minorities) विविध जावतका
मावर्नसहरूलाई सहर्ोग प्रदार्न गर्ना, जस्तै उर्नीहरूलाई वबवभन्न
सहर्ोग र्ोजर्नाहरू पररचर् गराउर्न, आिेदर्न र्ारम पूरा
गर्नाका लावग मागादिार्न प्रदार्न गर्ना र वतर्नीहरूका लावग
आिेदर्न सम्बन्धित कागजातहरू अर्नुिाद गर्ना आमन्धित
गररएको छ।
(C) कमथचारी प्रविक्षण

•

WFSFAA ले वर्नर्वमत तावलम र कसरी विविध जावतका
व्यन्धिहरूबाट सोधपूछ गर्ने भन्ने सम्बिमा "विविध जावतका
मावर्नसहरुबाट पूछताछ ह्याण्डल गर्ने कार्ाविवध गाईड

(Procedural Guide on Handling Enquiry from
People of Diverse Race)" प्रदार्न गदा छ। स्टार्लाई
विवभन्न जावतका आिेद कहरूको आिश्यकता, साौंस्कृवतक र
धावमाक पृष्ठभूवम बारे उर्नीहरूको ज्ञार्न बढाउर्न अन्य सम्बन्धित
तावलममा उपन्धथर्थत हर्न प्रोत्सावहत गररएको छ।

•
भविष्यका कार्ाको
मुल्याौंकर्न

प्रासौंवगक वदिावर्नदे िहरू र प्रविक्षण सामग्रीहरूको ईसौंस्करण स्टार्को सवजलोको लावग उपलब्ध छ।

WFSFAA ले वर्नम्न कुरा जारी राख्नेछ –

•

र्नीवतहरु र उपार्हरु को वर्नमााण / मुल्याौंकर्नको सुविधाको
लागी अध्यर्र्न गर्नाको लागी वबवभन्न जावतहरुको सेिाहरु को
उपर्ोग को लागी डे टा र तथ्ाौं क सौंकलर्न गदा छ।

•

हाम्रो सेिाहरू र सम्भावित सुधारहरूमा विविध जावतहरूको
समुदार् र सौंगठर्नहरूको वर्डब्याक र दृवष्टकोण मावगन्छ।

•

वर्नर्वमत रूपमा वतर्नीहरूको प्रभािकाररता सुवर्नवित गर्ना
विविध जावतहरूका मावर्नसहरूलाई प्रदार्न भइरहे का व्याख्या
सेिाहरूमा प्राप्त र्ीडब्याकहरूको समीक्षा गररन्छ।

•

र्थप सुधारहरूको लावग समर्-समर्मा विविध जावतहरूका
मावर्नसहरूलाई सेिाहरूको समीक्षा गराइर्नेछ।
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वलएको / वलर्नु पर्ने र्थप
उपार्हरू

•

समीक्षा र सुधारको लावग सम्बन्धित प्रविक्षण कार्ािमहरू र
विर्ाकलापहरूमा स्टार्का सुझाि र वर्डब्याकहरू
समीक्षा गररन्छ।

•

अन्य आठ भाषाहरूमा भाषामा विवभन्न जावतका मावर्नसबाट
आिेदर्नहरू उपलब्ध गराउर्न, विवभन्न सहार्ता र्ोजर्नाहरूको
प्रचार पुन्धस्तका र र्नमुर्ना र्ारमहरू प्रदार्न गर्ना।

•

मावर्थ उन्धल्लन्धखत आठ अन्य भाषाहरू मा व्य व्यन्धिगत
जर्नकारी सौंकलर्न वििरणलाई (Personal Information
Collection Statement) अर्नुिाद गर्ना तावक जब उर्नीहरूले
वित्तीर् सहार्ताको लावग आिेदर्न वदन्छर्न् तब विविध जावतका
आिेदकहरूले आफ्र्नो व्यन्धिगत डाटा सौंकलर्न गर्ने
उद्दे श्यलाई अझ राम्रोसाँग बुझ्न सक्नेछर्न्, सार्थै उर्नीहरूको
व्यन्धिगत वििरण (गोपर्नीर्ता) अध्यर्ादे ि (Personal Data
(Privacy) Ordinance) अन्तगात पहाँ च र सुधारको अवधकार।

जातीर् समार्नताको प्रिद्धा र्नका बारे अिन्धथर्थत र र्ोजर्नाबद्ध उपार्हरूको बारे मा सोधपुछका
लागी, कृपर्ा SFO का मुख्य कार्ाकारी अवधकारी (पररितार्न प्रबिर्न) (Chief Executive
Officer (Change Management)) Mr. Herman TSE लाई तलका च्यार्नलहरू मार्ात सम्पका
गर्नुाहोस् टे वलर्ोर्न र्न.
फ्याक्स र्न.
इमेल
हलाक ठे गार्ना

:
:
:
:

2150 7676
3102 9433
hhmtse_sfo@wfsfaa.gov.hk
Room 1008, 10/F, Cheung Sha Wan Government Offices,
303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon

काम गने पररवार तिा ववद्यािीका लावग ववतीय सहायता वनकाय
जून 2021
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