
सांस्कृतिक 
जडानहरू
7,574 व्याख्या र अनुवाद सेवा 
प्रदान गरियो 

65 सांस्कृतिक कागजातहरूको समीक्षा

प्रशिक्षण र 
घटनाक्रम
34 वटाप्रशिक्षणहरू 
655 बासिन्दालाईवितरण गरियो

4 समुदाय, शिक्षा, स्क्रीनिंग र लिङ्क हस्ताक्षर 
कार्यक्रमहरू 1196 जना निवासी पुग्छन्

अल्पसंख्यक स्वास्थ्य कार्यालय
कोलम्बस सार्वजनिक स्वास्थ्यमा
2018 सम्मोदन

थप जानकारीको लागि, रयान ई जॉनसनलाई 614-645-7335 मा फोन गर्नुहोस् वा  
www.publichealth.columbus.gov मा जानुहोस्।
कोलम्बस कार्यालय अल्पसंख्यक स्वास्थ्य द्वारा बनाईएको, कोलम्बस पब्लिक हेल्थ 
एन्ड अल्पसंख्यक स्वास्थ्य मा ओहियो आयोग द्वारा समर्थित; 2/2019।

अनुदान कोष
$7,500 ओरेओ कमेटी कमेन्ट ओफिस कमेन्ट - 
अल्पसंख्यक स्वास्थ्य मासिक अनुदान

$52,500 ओएओ आयोग मा अल्पसंख्यक 
स्वास्थ्य - स्थानीय कार्यालय अल्पसंख्यक 
स्वास्थ्य निरन्तरता अनुदान 

604 
संगठनहरू  
सेवा गर्थे

22,717 
मान्छे

सेवा गरे

अल्पसंख्यक 
स्वास्थ्य महिना
कोलम्बसमा अल्पसंख्यक 
जनसंख्याको बीचमा असमानतालाई सम्बोधन गर्दै

हरेक महिना 885 सामुदायिक 
बासिन्दाहरूलेसेवा गरे 

512 स्क्रिनहर ूप्रदान गरियो

कोलम्बस को कमेनिटी स्वास्थ्य महिना को बढावा 
6 बिलबोर्ड

8 गतिविधिहर ूव्यवस्थित

संलग्नता  
नेतृत्व
शैक्षिक प्रस्तुतिहरूलाई प्रदान गरिएको: 

कोलम्बस सिटी काउन्सिल

NACCHO (काउन्टी र शहर स्वास्थ्य 
अधिकारीहरूको नेशनल एसोसिएसन)
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समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता र पहल 
• सबै कोलोम्बस पब्लिक हेल्थ (सीपीएच) कर्मचारीको लागि अल्पसंख्यक संस्कृतियों, स्वास्थ्य विश्वास र 

बाधाहरु को बारे मा शिक्षा सत्र प्रदान गरियो।
• लागू औषधि र ओपियोइड प्रयोगको प्रभावको बारेमा छलफलको सुविधाको लागि CPH को रक्सी र औषधि 

सेवाका साथ काम गरियो।
• शिशुको मृत्युदरबारे छलफलको लागि सीपीएचको मातृ बाल स्वास्थ्य संग काम गरी सुरक्षित सो सोनी 

राजदूतहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ।
• स्वास्थ्य इक्विटी प्रशिक्षणमा सहभागी गरेर, स्पिकर र प्रस्तुतीकरण प्रदान गरी प्रतिक्रिया र अन्तरदृष्टि दिँद ैCPH को विविधता 

र इक्विटी समितिमा भाग लिइएको छ। 
• कागजात र सामग्रीहरू बहुविध भाषाहरूमा सांस्कृतिक रूपमा उपयुक्त र उपलब्ध छन् सुनिश्चित गर्नमा निर्देशित CPH प्रोग्रामहरू।
• अल्पसंख्यक स्वास्थ्य सल्लाहकार समिति र एलजीबीटीक स्वास्थ्य एथलीटलाई सुबिधा दिईयो, र सक्रिय रुपमा लिटिन हेल्थ सहकार्य, 

स्वास्थ्य साक्षरता समिति, बढ्दो स्वस्थ बालबालिका कोलम्बस गठबन्धन, पुरानो रोग रोकथाम सल्लाह बोर्ड, केयर एथलीट र ओपिएट 
आन्तरिक समितिमा सहभागी हुनुभयो।

प्रचारित सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा
• अल्पसंख्यक स्वास्थ्य समस्याहरु र सेवाहरु को जागरूकता बढाने को लागि पार्टनर एजेन्सीहरु को लागि 

सांस्कृतिक नम्रता मा समुदाय प्रस्तुतीकरण को संचालन।
• एलजीबीटीक समुदाय भित्र हिंसा, औषधि लत र मानसिक स्वास्थ्य समस्याको असमान प्रभावमा सांस्कृतिक 

दक्षताको प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।
• LGBTQ आप्रवासीहरू र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग शरणार्थीहरूको बारेमा सिकाउने सत्र होस्ट। 
• औषधि एजेन्सीहरूबाट अफगानिस्तानको अफ्रिकी अमेरिकी समुदाय भित्र औषधि लतमा फोरमको लागि सहभागी सहभागिता। 

समुदायसँग साझेदारी गरिएको
• मेरो भाइको केपरमा सहभागी युवा सम्मेलन र सीपीएच सेवाहरूमा सहभागी जानकारी प्रदान गरिएको छ  

(उदाहरणका लागि जल प्यासको लागि पहिलो, केडीई एथलीट)
• मानसिक स्वास्थ्यमा प्यानल छलफल र अफ्रिकी अमेरिकनहरूमा यसको प्रभावको बारेमा होस्ट गर्न ओहियो 

स्टेट यूनिवर्सिटीको रेफिफाइनल एथलेटिक मानक प्रोग्रामको साथ सहयोग गरियो।  
• फ्रान्सलिन काउन्टी शेरिफको अफिस सामुदायिक परामर्श काउन्सिलमा सहभागी सामुदायिक हिंसा र सगाईलाई 

सम्बोधन गर्दै।
• म्याक्सिकन कन्सुलुललबाट अर्ध-वार्षिक भ्रमण समन्वय गरियो र स्वास्थ्य जाँचका साथै बीमा जानकारी समेत परिवारका लागि 

उपलब्ध सेवाहरू वरिपरि लुगा लगाउँछन्। 
• सामुदायिक हिंसाका मुद्दाहरूलाई एलजीबीटीक समुदायलाई असर पार्ने सन्दर्भमा बङ्गलादेशी LGBTQ युवा सुरक्षा शिखर सम्मेलनको 

साथ काम गरियो।
• हाम्रो लाइट कार्यक्रम समितिमा सहभागी सोमाली आप्रवासी र शरणार्थी युवाहरूको सामना गर्ने अनौठो संघर्षहरूमा बैठक।

अल्पसंख्यक स्वास्थ्य महिना
सुदृढित अल्पसंख्यक स्वास्थ्य महिना गतिविधिहरु र घटनाहरु सहित: 
• स्टेटवेइड अल्पसंख्यक स्वास्थ्य महिना किकअफ घटना
• मेक्सिकन कन्सुलर अल्पसंख्यक स्वास्थ्य महिना 

कार्यक्रम
• सोमालिया स्वास्थ्य र कल्याण मेला
• भूटानी र नेपाली समुदाय केन्द्र स्वास्थ्य र कल्याण मेला
• Otterbein विश्वविद्यालय स्वास्थ्य र कल्याण मेला
• अफ्रिकी अमेरिकन पुरुष गाइडको लागि प्रोस्टेट 

स्वास्थ्य फोरम
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• Autism जागरूकता कार्यशाला
• ठूलो दुर्व्यवहार र वित्तीय अन्वेषणको बारेमा 

शैक्षिक कार्यशाला
• अफ्रिकी अमेरिकन महिला कार्यशालामा 

पहिचान पहिचान
• रक्सी, तंबाकू र औषधि जागरूकता कार्यक्रम
• 2018 औषधि सत्र


