हाम्रो ए�रया प्लानमा सामद
ु ा�यक प्र�त�क्रया

एिजङ्ग, �डसे�ब�लट� & भेटेरन स�भर्सेस �ड�भजन

1.

अवलोकन

2016 मा, साझेदार संगठनहरुको सहायताले, हामीले 18 फरक सन
ु ाई सत्रहरुबाट हाम्रो
समद
ु ायको सदस्यहरुसँग प्र�त�क्रया मागेका �थय�। �य सत्रहरु अंग्रेजी, स्पे�नस, र�सयन,
नेपाल�, �भयतनामीज, मेन्ड�रन, केन्टो�नज, को�रयन, स्वा�ह�ल, �ट�ग्रन्या, ओरोमो र
अमहे �रक स�हत 12 भाषाहरुमा सञ्चालन भएका �थए।

हामीले को सँग सन्
ु य�
•
•
•
•

हामीले के सोध्य�

50 बषर् भन्दा बढ� उमेरका व्यिक्तहरु
व�गर्य, जा�तय र सांस्कृ�तक
अल्पसंख्यकहरु
LGBT व्यिक्तहरु
�स�मत अंग्रेजी द�ता भएका
व्यिक्तहरु सँग

•
•
•

यस सेवा
लाग्छ?
यस सेवा
ग�ररहे को
यस सेवा

�ेत्रका बारे मा तपा�लाई के महत्वपण
ू र्
�ेत्रमा तपा�लाई के कुराले राम्रो काम
छ?
�ेत्रमा तपा�लाई के कुरा बढ� आवश्यक छ?

हामीले प्र�त�क्रया �कन माग्य�

हामीले के बारे मा कुरा गय�
•
•
•
•
•
•
•
•
•

समावेशी, जानकार� र रे फरल
पोषण सेवाहरु
स्वस्थ वद्ध
ृ ावस्था
मा�मला प्रबन्ध र �वकल्प परामशर्
आपत्काल�न सेवाहरु र अन्तराल कायर्क्रमहरु
स्याहारकतार् सहायता र �श�ा
सरु �ा र दव्ु यर्वहार रोकथाम
व्यवहा�रक स्वास्थ्य
प�रवहन समन्वय र स्रोतहरु

यी सत्रहरुमा प्रदान ग�रएका
जानकार�हरु 2017-2020 ए�रया प्लान
को �वकास गनर् प्रयोग ग�रयो। ए�रया
प्लान को �वकास, सम्पण
ू र् ए�रया
एजेन्सी अन एिजङ्गको ओल्डर
अमे�रकन्स एक्टको आवश्यकता हो र
यसले, एिजङ्ग, �डसे�ब�लट�, एन्ड
भेटेरन स�भर्ज �ड�भजन ले हाम्रो
समद
ु ायमा वद्ध
ृ हरुलाई �वस्तत
ृ र
समिन्वत डे�लभर� प्रणाल� कसर� प्रदान
गछर् भनेर ब्याख्या गछर् ।

समग्रमा हाम्रो उपभोक्ताहरु लाई के महत्वपण
ू र् हुन्छ?

ADVSD सेवाहरुको बारे मा के महत्वपण
ू र् छ भनेर जब सहभागीहरुलाई सो�धयो, प�रवहन समन्वय
र प�रवहन सेवाहरुको ला�ग सहायता भनेर सबैभन्दा बढ� जवाफ आए।

26%

प�रवहन

14%

13%

12%

11%

पोषण

स्वस्थ वद्ध
ृ ावस्था

दव्ु यर्वहार रोकथाम

जानकार� र
�रफेरल (परामशर्)

अन्य जवाफ आएका मख्
ु य �ेत्रहरु: मामीला प्रव्यवस्थापन/�वकल्प परामशर् (8%), स्याहारकतार् राहत
र �श�ा (6%), आपत्काल�न सेवाहरु/अन्तराल कायर्क्रमहरु (6%), व्यवहा�रक स्वास्थ्य (5%).

सन
ु ाई सत्रका हाईलाईटहरु
प्राथ�मक �ेत्रहरु, जा�तय, व�गयर् र सांस ्कृ�तक अल्पसंख्यकको जेष्ठहरु र
दपणर्मा �स�मत अंग्रेजी द�ताका िव्यक्तहरुका आधारमा प�हचान ग�रए। यसले
के संकते गनसर्क्छ भने अल्पसंख्यक समद
ु ायहरुले जन
ु भाषा बोलेप�न उस्तै
�क�समको बाधाहरुको अनभ
ु व गछर्न ।्
Q सेन्टर,फ्रेन्ड्ल� हाउस/SAGE मेट्रो पोटर् ल्यान्ड, लेट्स �कक ASS र
मल्टनोमा काउन्ट�मा HIV स�हत वद्ध
ृ ावस्थाका वा�सन्दाहरुको साझेदार�मा
भएको सन
ु ाईको सत्रहरुबाट प�हचान भए अनरु
ु प व्यवहा�रक स्वास्थ्य LGBT
सहभागीहरुका ला�ग मख्
ु य मद्द
ु ा �थयो। यस कोहोटर् सहायता रािष्ट्रय
तथ्याङ्कको ला�ग स्था�नय सन
ु ाई सत्रको डाटाले समग्र वद्ध
ृ नाग�रकको संख्या
भन्दा LGBT वद्ध
ु ाइड्या�लट� र लागप
ु दाथर्
ृ नाग�रकहरुमा �डप्रेसन, सस
दव्ु यर्सनीको दर उच्च दे खाएको छ।

Hi

?

60 वषर् भन्दा बढ� उमेर भएका आठ प्र�तशत मल्टनोमाह काउन्ट�
बा�सन्दाहरुले �स�मत अंग्रज
े ी द�ताको �रपोटर् गरेका छन्, जसमा �बलकुलै
अंग्रेजी नबोल्ने वा राम्रोसँग बोल्न नजान्ने पछर्न ।् 60 वषर् भन्दा बढ� उमेर
भएका 4.5% मल्टनोमाह काउन्ट� बा�सन्दाहरु भा�षक रुपमा अ�लग्गएका छन,्
यस अथर् उनको घरप�रवारमा 14 बषर् भन्दा बढ� उमेरको कुनै िव्यक्तले प�न
अंग्रेजी बोल ्दैन वा “धैरै राम्रो” अंग्रेजी बोल ्दैन।
वृद्धावस्था सेवाहरु, प�रवहन र स्वास्थ्य हेरचाह सेवाहरु पत्ता लगाउनको ला�ग
�स�मत अंग्रज
े ी द�ता भएका िव्यक्तहरुलाई �वशेषरुपमा प्रणाल�हरु ने�भगेट
गनर् चन
ु ौतीपण
ु र् हुन्छ। अनव
ु ाद र व्याख्याको प्रवन्ध महत्वपण
ू र् हुन्छन् तर
सेवाहरु ने�भगेट गनर् धेरै जसो समद
ु ायका सदस्यहरुले साथी, प�रवार र
�वश्वा�सलो सामुदा�यक संगठनहरुमा �नभरर् गछर् न् ।
स्वस्थ वद्ध
ृ ावस्थाले, मा�नसहरुलाई के कुरा बढ� आवश्यक छ र के कुराले काम
ग�ररहे को छ भनेर अन्य मख्
ु य �ेत्र भन्दा बढ� �टप्पणीहरु प्राप्त गरेको छ।
प्र�त�क्रयाको �व�वधताको प�रमाण र �वषयवस्तह
ु रु तथा उप �वषयवस्तह
ु रुको
संख्या जसले ल�चलो र �व�वध व्यिक्त केिन्द्रत कायक्रर्म र सेवाहरुको
आवश्यकता औंल्याएका छन ्।

मल्टनोमाह काउन्ट� एिजङ्ग, �डसे�ब�लट� एन्ड भेटेरन स�भर्सेस �ड�भजन को बारे मा जानकार� पाउन
वा सेवाहरुको ला�ग अनरु ोध गनर्, कृपया (503) 988-3646 मा फोन गनह
ुर् ोस ् वा https://multco.us/
ads मा जानह
ु ोस ्। �वशेष रुपमा ए�रया प्लान �वकासको जानकार�का ला�ग कृपया रे बेका �मलर, योजन
तथा �वकास �वशेष�लाई rebecca.miller@multco.us वा (503) 988-3769 मा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

