
जातीय समानताको बढावा िन�� 
िव�मान र योजनाब� उपायह� 

िनजामती सहायता सेवा (िसिभल एड सिभ�स) 

िनजामित सहायता सेवा(CAS) एक ए�ब� तथा अनशािसत, सरकार�ारा िव� प्रा�, 
अित�र� सेवाले िव�ृत �पमा आपतकािलन कत��ह�को िज�वारी िलई हङकङको पूण� 
समय आपतकािलन सनाह�मा दबाब कम गन� म�त पुराउँदछ । िविवध जाितका 
मािनसह�लाई समुदायमा एिककरण गन� उनीह�को सहभािगता, योगदान र स�ावना िवकास 
गन�मा सहयोग पुया�उन सिक्रय �पमा उपायह� िलईएको छ । 

CAS िवशेष �मता प�रयोजना (STS) 

स���त सेवाह�  िविवध जाितका मािनसह�लाई गण��रय सेवा प्रदान ग�र उनीह�को 
जीवनवित र उ�ित साथै सामािजक सहभािगतालाई िवकास गन� । 

िव�मान उपायह�  CAS को प्रिश�ण प्रा� ग�रसकपिछ CAS मा वय� �यंसेवक 
सद� र �ाडेटको(सैिनक) �पमा भना� गराउन अनशािसत सेनामा 
पूण�-समय रोजगारीमा जान स�े राम्रो मौकाबार जानकारी र भना� 
स��ी वाता� गन� ।   

 अंगे्रजी, िचिनया र अ� भाषाह�मा प्रकाशन र त� पानाह�मा 
कसरी CAS मा भना� �ने भ�े सुझावह� उ�ेख ग�रएको छ । 

 पढाईलाई िनर�ता निदएकाह�लाई CAS मा सु�वाती स�क�  ग�र 
स��प सत्रह� तथा कायशाला�ारा उनीह�लाई CAS मा 
�यंसेवकको �पमा भना� �ने बारे, CAS को अनुभव र आवेदन िदने 
बारे िव�ारमा छलफल गन� सहयोग गद�छ । 

 नयाँ भत� लागेका िविवध जाितका ���ह�लाई मे��रङ योजना । 

 जानकारी(िब्रिफंग) सत्रह�, भ्रमण तथा बैठक�ारा अिभभावकह� र 
िश�कह�सँग िनकट स�� रा� । 

 िविवध जाितका धािमक गु�ह� र समदायलाई स�क�  ग�र CAS लाई 
िविवध जाितका मािनसह�मा रोजगार र सामािजक एिककरणबार 
किठनाई र िच�ा बारे सूिचत गन� । 
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 िविवध जाितका युवाह�मा गितिविध�ारा एकताको भावना बसाल्न ।

भावी कायको  CAS ले तािलम काय�क्रमह�को िवषयसिच िवकास गन� कमचारी,
म�ाकन     अ� सरकारी िवभागह� र गैर सरकारी सस्थाह�बाट िनर�र

उपायह�को समी�ा र प्रितिक्रयाह� संकलन गन�छ ।

िलइएको /िलनुपन�  मा�िमक िव�ालयह�बाट िविवध जाितह�का �ाडटह� थप भना�
थप उपायह�  ग�र िविवध जाितका युवाह�लाई अनशािसत बनाउन, आ�िनभ�र ब�े

खुिब िवकास गन�, साहिसक र नेतृ� बारे तािलम प्रा� गन�,
स्रोतसाधन, सहनशीलता, लगनशीलता र सेवाको भावनाको गुण
िवकास गन� ।

 िविवध जाितका मािनसह�को लािग सुरि�त पैदल यात्रा स���
गितिविधह� तथा प्रिश�णह� संचालन ग�र �ापक �पमा सुरि�त
पैदल यात्रा (हाईिकंग से�ी) प्रचार गन� ।

 िविवध जाितका मािनसह�लाई अटोमेटेड ए�टन�ल िडिफिब्रलटर
(अिनयिमत मुटुको धड्कन प�ा लगाउने एक अ�ाधिनक उपकरण,
AED) तथा कािड�यो प�ोनरी �र��टसन (मुखबाट सास िदई
छातीलाई दबाउने प्रिक्रया, CPR) को प्रयोगबारे र आपतकािलन
अवस्थामा पूव�तयारी �ने बारे कायशालाह� ।

 CAS ले अ� सरकारी िवभागह� र गैर-सरकारी संस्थाह�सँग
स�क�  ग�र कमचारीह�लाई जातीय समानताको मु�ाह�बारे
उपयु� प्रिश�ण िदने �वस्था िमलाउनेछ ।

सोधपुछह� 
सोधपुछह� िवभागीय सिचवलाई िन� मा�म�ारा स�क�  गन� स�ु�न्छ: 

टेिलफोन नं. : 2805 6020 
�ा� नं . : 2576 3021 
ईमेल : casenq@cas.gov.hk 
पत्राचार ठेगाना : General Office, 4/F, Civil Aid Service Headquarters, 8 To 

Wah Road, Yau Ma Tei, Kowloon. 
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