
साँस क्ृ ति् 
सम्बन्धहरू
6,766 दोभाष ेतथा अनुवादन सेवाहरू 
उपलब्ध गराइयो 

साँस क्ृ तत् ्ाय्यक्रमहरू्ो 124 वटा समीक्ा

सामुदाति् ्ाि्य
31 वटा सामदुाति् ्ाि्य 
साझदेारीहरू वव्ास गरी लागू गररयो

आयोजना गररए्ा वा सहभागी हुनुभए््ा  
98 वटा घटना
समुदायमा साझा गररए्ा 32 वटा लेख

्ोलम्बस पबबल् हेलथमा
अलपसङ्खय् सवास्थय ्ाया्यलय
2017 ्ा प्रवीणताहरू

थप जान्ारी्ा लागग, 614-645-7335 मा Ryan E. Johnson लाई फोन गनु्यहोस ्
वा www.publichealth.columbus.gov. मा जानहुोस ्
्ोलम्बस अलपसङ्खय् सवास्थय ्ाया्यलयदवारा ससज्यना गररए्ो,  
्ोलम्बस पबबल् हेलथ र अलपसङ्खय् सवास्थय्ो ओहायो ्समसनदवारा  
समगथ्यत; 1/2018।

समुदाि्ो 
मूलिाङ्न गनने
तनमनसलखित सहहत सामुदातय् प्रसतुतत,  
फोरम र ्ाय्यक्रमहरू्बाट सं्लन गररए्ा  
596 वटा सवनेक्ण: 
• मेब्स्न ्नसुलेट
• साँस क्ृ तत् ववनम्रता प्रसतुती्रणहरू
• MARTTI/Vocalink प्रसिक्षण
• सेनट्रल ओहायो मूल अमेरर्ी भारतीय ्ेनद्र
• अलपसङ्खय् सवास्थय सललाह्ार ससमतत

अनुदान ्ोषहरू
अलपसङ्खय् सवास्थय-अलपसङ्खय् सवास्थय 
महहना अनुदानमा $8,000 ओहायो ्समसन।

अलपसङ्खय् सवास्थय-अलपसङ्खय् सवास्थय 
तनरनतरता अनुदान्ो सथानीय ्ाया्यलयमा 
$52,500 ओहायो ्समसन। 

656 
सेवा प्रदान गररए्ा 

संसथाहरू

22,252 
सेवा प्रदान गररए्ा 

मातनसहरू

अल्पसङ्खि् 
सवास्थि महहना
्ोलम्बस्ो अलपसङ्खय् 
जनसं्खया्ो ्बीच्ो असमानतालाई सम्बो्धन गनने

महहनाभरीमा 1,082 वटा सामुदाति् 
तनवासीहरूलाई सेवा प्रदान गररयो 

602 वटा ्परीक्ण उपलब्ध गराइयो

सवास्थय सचेतना र रोग रो्थाम्ो ्बारेमा  
30 हदने अभििान
12 वटा क्रििा्ला्पहरू आयोजना गररयो



थ्प 2017 ्ा प्रवीणिाहरू
सामुदाति् ्पहँुच
• हसताक्षर गररए्ा सामुदातय् ्ाय्यक्रमहरूमा तनमनसलखित सहहत ्ािम 

राखखए्ा तनरनिर सामुदाति् उ्पससथति: लयाहटनो चाडपव्य; राबट्ट्रय अफ्रि्ी 
अमेरर्ी पुरूष ्लयाण आरमभ्ता्य; सयाहार सवास्थय र ्लयाण प्रदि्यनीमा 
भुटानी नेपाली्ो पहँुच; सोमाली सवास्थय प्रदि्यनी; गौरव जुलूस; र राबट्ट्रय 
नाइट आउट।

• ्ोलम्बस सोमाली समुदायमा वयवबसथत सामुदातय् फोरम, प्रसतुततहरू  
र िकै्क्ष् सामग्ीहरू्ो ववतरण सहहत दादरुा ्पहँुच सञचालन गररिो।

• िादय सुरक्षा ्ाय्यक्रमसँग सह्ाय्यमा सोमाली खादि सुरक्ा ्क्ाहरू  
प्रदान गररिो।

• आपत्ालीन ततपरता टोलीसँग्ो सह्ाय्यमा आपत्ालीन ततपरतामा 
इगथयोवपयन हटवाहहडो सामाबज् सेवाहरू (ETSS), ्ोलम्बस भुटानी नेपाली 
समुदाय (BNCC) र पूववी-भाग्ो पुसत्ालयमा अल्पसं्खि् समुदािहरूमा  
3 प्रसिुतिहरू सञचालन गररिो।

सर्ार र साझदेारीहरू
• अलपसं्खय् सवास्थय जनसङ्खयाहरू, सििु्ो मकृतयुमा ्ेबनद्रत, यौन सवास्थय/

STIs, दीर््य ालीन रोग र सयाहार पहँुचसँग सम्बबन्धत मासमलाहरूमा 2 शहर 
्पररषद सुनुवाईहरू सञचालन गररिो।

• ्ोलम्बस िहर पररषद्बाट अल्पसङ्खि् सवास्थि महहना्ो समा्धान  
प्रापि गररिो।

• सथानीि वािा्यला्पहरू्ो डाटा रर्पोट्य वविरण गररए्ो र अलपसङ्खय् 
सवस्थय, अलपसङ्खय् सवास्थय सललाह्ार ससमतत र ्ोलम्बस पबबल् 
हेलथमा ओहायो आयोगमा प्रसतुत गररयो।  

अल्पसङ्खि् सवास्थि महहना
तनमनसलखित सहहत प्रदान गररए्ा अल्पसङ्खि् सवास्थि महहना्ा क्रििा्ला्प 
र ्ाि्यरिमहरू: हेलथ ए्सपो; मेब्स्न ्नसुलेट अलपसङ्खय् सवास्थय महहना; 
OSU साँस क्ृ तत् ववनम्रता प्रसतुतत; फ्याङ्सलन ्ाउणटी सामुदातय् एजेनसी 
प्रसतुतत; ्था भनने प्रसिक्षण; Otterbein University साँस क्ृ तत् ववनम्रता 
प्रसतुतत; Otterbein University सवास्थय र ्लयाण ्ाय्यक्रम; सेनट्रल ओहायो 
मूल अमेरर्ी भारतीय ्ेनद्र (NAICCO), ताजा उतपादन ्बजार हदन;  
सवसथ्र जनसभा व ््य िप; अलपसङ्खय् सवास्थय सुनुवाइ; र सोमाली सवास्थय 
र ्लयाण प्रदि्यनी।

्ाि्यरिम नेिकृतव्िा्य
• CPH रासट्रिि अक्रि्ी अमेरर्ी ्ुपरूष ्लिाण आरमि्िा्य्ोफ्क्रया्लापहरू  

र प्रतततनग्धतव्ो नेतकृतव गररयो।
• अवप्रल र अ्टु्बर 2017 मा मेस्स्न दिूावास आिोजना गररिो।
• मे 2017 मा सोमाली सवास्थि र िनदरुूसिी ्ाि्यरिम आिोजना गररिो।
• अल्पसङ्खि् सवास्थि सुझाव सभमति ्बठै् र नेटवफ् ््य ङ आरमभ  

आयोजना गररयो।

हाम्ो टोली
• नयाँ अमेरर्ीहरू्बाट अलपसङ्खय् सवास्थय्ो ्ाया्यलय्ो सम्बन्धमा रोग 

तनयनत्रण्ो PHAP सम्बद्ध्ो लागग ्ेनद्रहरू्ोतनरनिर समािोजन
• ्ोलम्बस तनवासीहरू्ो सवास्थय असामनतामा उहाँ्ो ्ाय््य ो लागग 

साव्यजतन् सवास्थि अवाड््य ो आतमाद्बारा ्पहहचान गररए्ो थथिो जसलाई 
2017 ्ो ़स्ब ै्म्यचारी ्ैबठ्मा अलपसङ्खय् सवास्थय तनदनेि््ो 
्ाया्यलयमा प्रसतुत गररए्ो गथयो।

• CPH क्रििा्ला्पहरूमा ्ाय्य जीवन आरमभ्ता्य्ो गुणसतर, वववव्धता  
र समानता ससमतत्ो आरमभ्ता्य, संयु्त ्ाय्यक्षेत्र आरमभ गनने ससमतत  
र ववभाजन ररहट्रट योजना ्बनाउने आरमभ्ता्यहरू सहहत सहभागी भए्ो।

सफलिा्ो लाथग 
िोजना
2018 ्ेसनरिि क्ेत्रहरू

अलपसं्खय् जनसङ्खया डाटा सं्लन्ो 
सथानीि वािा्यला्पहरू्ो तनरनिरिा: 
• सवास्थय सयाहार पहँुच 
• सवास्थय सयाहार सरो्ारहरू
• सवास्थय सयाहार असमानताहरू

अलपसं्खय् जनसङ्खयाहरू्ो लागग 
सञचार, ्बजारी्रण र सामाबज् समडडया 
आ्बसम् तयारी उप्रणहरू जारी 
रा्खन PHAP सम्बद्धसँग सह्ाि्य गनु्यहोस।्

समुदाि सुरक्ा आरमि्िा्यहरू ्ोलम्बस 
सयाहार गठ्बन्धनसँग साझदेारी गददैछन ्

नयाँ अमेरर्ीहरू्ो आरमभ्ता्य माफ्य त 
इरा्ी जनसङ्खिामा ्पहँुच 

अल्पसङ्खि् सवास्थि महहना आरमि्िा्य/
सह्ाि्यहरू:
• सललाह्ार योजना ससमतत ्बठै्हरू
• भुटानी नेपाली सवास्थय र तनदरुूसती 

्ाय्यक्रम
• िहर पररषद सुनुवाईहरू
• यौन समप ््य ्बाट सनने संक्रमणहरू्ो 

ब्लतन्ल वयवसथापन: अदयावग्ध् 
2018

• ्समसन सवास्थय ए्सपो
• मेब्स्न ्नसुलेट
• Otterbein University ्ो सवास्थय 

र तनदरुूसती ्ाय्यक्रम
• सोमाली सवास्थय र तनदरुूसती ्ाय्यक्रम

अक्रि्ी अमेरर्ी सामुदाति् 
आरमि्िा्यहरू:
• राबट्ट्रय अफ्रि्ी अमेरर्ी पुरूष ्लयाण 

्दम आरमभ्ता्यसँग थप संलगनता  
र सह्ाय्य

• अफ्रि्ी अमेरर्ी एजेनसीहरूसँग 
सवास्थय सयाहार रटना र ्ाय्यक्रमहरूमा 
सह्ाय्य गन्य नेटवफ् ््य ङ अवसरहरू 
वव्ास गनु्यहोस ्

• समग्मा समुदाय सभत्रमा सवास्थय 
असमानतामा ्बहि प्रभाव पान््य ो लागग 
नेतकृतव्ता्य र वयवसथापनहरूलाई संलगन 
गनु्यहोस ्

्ोलम्बस पबबल् हेलथमा अलपसङ्खय् सवास्थय ्ाया्यलय


