
 
 

 

Committee on Community Services 
 
 

साांसृ्कतिक िथा भातिक रूपमा तितिध समुदायहरूमा सांकटको बेला गरिने सञ्चाि सुधाि गनन जााँच। 

 

खोज िथा तसफारिसहरू 

खोज १ 

 

CALD सामुदातयक सांस्थाहरूले कोतभड -१९ को समयमा स्थानीय CALD समुदायहरूसाँग सञ्चाि गनन ि सहयोग गनन 

महत्त्वपूर्न भूतमका खेलेका तथए। 

 

खोज २ 

 

सिकािका तितभन्न िहहरू, ि CALD सामुदातयक सांस्थाहरू ि सांजालहरू बीचको सहकायन सांकटको समयमा CALD 

समुदायहरूसाँग प्रभािकािी सञ्चािको लातग महत्त्वपूर्न हुन्छ। 

 

तसफारिस १ 

 

यो तसफारिस गरिन्छ तक आपिकालीन िथा सांकटको ियािी ि सञ्चािमा एनएसडबू्ल  सिकािले CALD ि आतदिासी 

(Aboriginal) िथा टोिेस स्ट्र ेट टापुिासी (Torres Strait Islander) समुदायको सांलग्निा सुधाि गने िरिकाहरू 

खोजोस्, जसै्त सामुदातयक सल्लाहकाि कायनदल, िा स्थानीय आपिकालीन व्यिस्थापन सतमतिहरूको सदस्यिा, ि 

सिकािी तनकायहरूमा नेिृत्वको तितिधिा ि कमनचािीहरूको भूतमकाहरूलाई  प्रोत्सातहि गनन जािी िाखोस्।   

 

तसफारिस २ 

 

यो तसफारिस गरिन्छ तक अतिरिक्त कोि, सांकट अनुदानको तबचाि तबमर्न ि क्षमिा तनमानर् लगायि एनएसडबू्ल  

सिकािले सांकटको समयमा CALD समुदायहरूसाँग प्रभािकािी रूपमा सञ्चाि गनन यस के्षत्रलाई कसिी सहयोग गनन 

सक्छ भने्न बािे CALD सामुदातयक सांस्थाहरूसाँग पिामर्न गरोस्।   

 

तसफारिस ३  

 

यो तसफारिस गरिन्छ तक एनएसडबू्ल सिकािले तिद्यमान CALD सामुदातयक सञ्जालहरू CALD सामुदातयक समूहहरू 

अनुरूप भतिष्यको सांकट सञ्चािहरू तिकास गनन ि सह-तडजाइन गनन प्रयोग गरोस्।  
 
तसफारिस ४  

 

यो तसफारिस गरिन्छ तक CALD समुदायहरूका लातग भतिष्यको सांकट सञ्चाि तप्रन्ट, अतडयो,  तभतडयो, टेतलफोन, 

सामातजक सञ्जाल, ि सािनजतनक मञ्चहरू जस्ता कायनक्रमहरू सतहिका धेिै माध्यमहरू माफन ि तबििर् गरोस्। 
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तसफारिस ५  

 

यो तसफारिस गरिन्छ तक एनएसडबू्ल  सिकािले आतदिासी ि टोिेस स्ट्र ेट टापुिासी समुदायहरूका लातग लतक्षि, 

साांसृ्कतिक रूपमा उपयुक्त सांकट सञ्चाि िर्नीति तिकास गनन आतदिासी समुदाय तनयन्त्रिि सांस्थाहरूसाँग काम 

गरोस्। 

 

तसफारिस ६  

 

यो तसफारिस गरिन्छ तक प्रसािर्किानहरूलाई CALD समुदायहरूलाई सांकटको जानकािी उपलब्ध गिाउन पयानप्त 

स्रोिहरू उपलब्ध छन् भनी सुतनतिि गनन एनएसडबू्ल  सिकािले सामुदातयक िथा बहुभातिक प्रसािर् तमतडयाका 

लातग कोि बढाओस्।     
 
खोज ३ 

 

कोतभड -१९ महामािीको समयमा CALD समुदायहरूप्रतिको जातििाद यिां भेदभािमा िृन्त्रि भएको तथयो। यसले 

CALD समुदायहरूमा घाि पुयानयो ि डि तनम्त्यायो ि प्रतिकुल स्वास्थ्य परिर्ामहरू तनकाल्यो। यसले CALD 

समुदायका केही व्यन्त्रक्तहरूले सिकािमातथको तिश्वास गुमाएको छ, जसले सांकटमा सञ्चािलाई असि गयो। 

 

तसफारिस ७  

 

यो तसफारिस गरिन्छ तक एनएसडबू्ल  सिकािले CALD सामुदातयक सांस्थाहरू ि समुदायका नेिाहरूसाँग सांकटको 

समयमा नस्लिाद ि भेदभाि िोक्न नीति ि िर्नीतिहरूमा पिामर्न गरोस्। 

 

तसफारिस ८  

 

यो तसफारिस गरिन्छ तक समाजमा नस्लिाद ि भेदभािलाई िोक्नको लातग यी माध्यमहरूलाई सुधाि गननको साथै 

एनएसडबू्ल  सिकािले भेदभाि ि नस्लिादको रिपोतटनङग गने िा उजुिी गने हालको माध्यमहरूको समीक्षा गरोस्। 
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