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OFFICIAL 

कार्यक्रमको संक्षिप्त क्षििरण 

कोरोनाभाइरस (कोक्षभड-१९) को समर्मा बहुसांसृ्कक्षिक समुदार्हरूका लाक्षि प्राथक्षमकिासक्षहिको सहर्ोि: चरण २ ('कार्यक्रम') ले 

क्षभक्टोररर्ामा रहेका बहुसांसृ्कक्षिक िथा धाक्षमयक संस्थाहरूलाई अनुदान प्रदान िदयछ। र्स कार्यक्रमले संस्थाहरूले बहुसांसृ्कक्षिक 

िथा धाक्षमयक समुदार्हरूमा कोरोनाभाइरस (कोक्षभड-१९) महामारी र र्सको असरलाई प्रभािकारी रूपमा सम्हाल्न सके्नछन् भने्न 

सुक्षनक्षिि िदयछ, र क्षिशेषिरी सांसृ्कक्षिक िथा भाक्षषक क्षिक्षिधिा (CALD) भएको पृष्ठभूक्षमबाट आएका साथै नर्ााँ र बढ्दै िरेका 

बहुसांसृ्कक्षिक िथा धाक्षमयक समुदार्हरूबाट आएका मक्षहला र रु्िाहरूले अनुभि िरेका फरक एिं असमानुपाक्षिक चुनौक्षिहरूलाई 

सम्बोधन िने सुक्षनक्षिि िदयछ। र्स कार्यक्रमले स्थानीर् सामुदाक्षर्क सञ्जाल र संस्थाहरू बीच िमिा अक्षभिृद्धि िनय प्रोत्साहन िनय पक्षन 

चाहन्छ। 

प्राथक्षमकिा समूह  

• नर्ााँ र बढ्दै िरेका बहुसांसृ्कक्षिक िथा धाक्षमयक समुदार्हरू। 

• बहुसांसृ्कक्षिक र धाक्षमयक रु्िा नेिृत्वका र / िा पररर्ोजनाहरू जसले प्रार्ः बहुसांसृ्कक्षिक रु्िाहरूलाई सहर्ोि िछय । 

• बहुसांसृ्कक्षिक र धाक्षमयक मक्षहला नेिृत्वका र / िा पररर्ोजनाहरू जसले प्रार्ः बहुसांसृ्कक्षिक मक्षहलाहरूलाई सहर्ोि िछय । 

कार्यक्रमको उदे्दश्यहरू 

र्स कार्यक्रमको मुख्य उदे्दश्यहरू: 

क्षभक्टोररर्ाको बहुसांसृ्कक्षिक िथा धाक्षमयक समुदार्हरूमा कोरोनाभाईस (कोक्षभड-१९) को संक्रमणका घटनाहरूलाई नू्यन 

संख्या एिं अनुपािमा कार्म राखे्न; 

कोरोनाभाइरस (कोक्षभड-१९) को परीिण िने व्यद्धिको संख्या र अनुपाि बढाउने, खोप लिाउनको लाक्षि िर्ारी िराउने र 

क्षभक्टोररर्ाको बहुसांसृ्कक्षिक िथा धाक्षमयक समुदार्हरूमा खोप क्षलने व्यद्धिको संख्या र अनुपािलाई क्षनकै बढाउन्े; 

क्षभक्टोररर्ाको बहुसांसृ्कक्षिक िथा धाक्षमयक समुदार्हरूमा क्षभक्टोररर्ा सरकारका स्वास्थ्य क्षनदेशनहरूको बुझाई र 

पालनामा सुधार ल्याउने; 

क्षभक्टोररर्ाको बहुसांसृ्कक्षिक िेत्रसाँि बक्षलर्ो साझेदारी बनाउने; र 

भक्षिष्यमा हुन सके्न कोरोनाभाइरस (कोक्षभड-१९) फैलािट रोक्न सहर्ोि र र्सको लाक्षि िर्ारीमा सुधार ल्याउन स्थानीर् 

सामुदाक्षर्क सञ्जाल, संस्था र सेिाहरूलाई सिम बनाउने। 
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अनुदानको उपर्ोि 

र्ो अनुदान क्षनम्न प्रर्ोजनहरूका लाक्षि उपर्ोि िनय सक्षकन्छ: 

• तनम्न सामानहरू खररद िनन, जसै्त:  

आपिकाक्षलन राहिका लाक्षि आिश्यक सामानहरू (खाद्यान्न सक्षहि);  

व्यद्धििि स्वास्थ्य सुरिा सामानहरू जसै्त मास्कहरू र ह्यान्ड सेक्षनटाइजर; र 

संचार प्रक्षिक्षध र कम्प्युटर सफ्टिेर्रहरू। 

• तनम्न सेवाहरू उपलब्ध िराउन, जसै्त:  

सामुदाक्षर्क सहभाक्षििा;  

स्वास्थ्य संचार र क्षशिा, र स्वास्थ्य सने्दशहरूको अनुिाद, र  

पहुाँच एिं सामुदाक्षर्क सहर्ोि कार्यक्रम, र्ो सेिासाँि सम्बद्धिि अनुिाद सेिाहरू समेि। 

• कुनै समुदार् र उनीहरूका प्रक्षिक्षनक्षधहरूद्वारा पक्षहचान िररएका िथा बहुसांसृ्कक्षिक माक्षमला (Multicultural Affairs) लाई 

स्वीकार्य हुने कुनै पतन अन्य ितितवतिहरू जसले बहुसांसृ्कक्षिक िथा धाक्षमयक समुदार्हरूमा माक्षनसहरूलाई 

कोरोनाभाइरस (कोक्षभड-१९) बाट संक्रक्षमि हुनबाट बचाउन मद्दि िछय  र जनसमुदार्लाई परीिण िराउन र स्वास्थ्य 

क्षनदेशनहरूको पालना िराउन मद्दि िदयछ; िा कोरोनाभाइरस (कोक्षभड-१९) साँि जोक्षडएको सामाक्षजक र आक्षथयक 

जोद्धखमका कारक िथा कमजोरीहरूलाई सम्बोधन िदयछ।  

आिेदन कसरी क्षदने? 

र्स कार्यक्रमका लाक्षि अनलाइन आिेदन बुझाउनु पनेछ। र्स कार्यक्रमको क्षनदेक्षशका र अनलाइन आिेदन फारम सक्षहि थप 

जानकारी पाउनको लाक्षि कृपर्ा क्षनम्न क्षलंक हेनुयहोस्: https://www.vic.gov.au/priority-response-multicultural-communities-

during-coronavirus-covid-19  

आवेदन खुल्ने तमति: २४ फेबु्रअरी २०२१  

आवेदन बन्द हुने तमति: अपरान्ह ४ बजे, शुक्रबार, २८ मे २०२१ 

म्यादपक्षछ बुझाईएका िा अपूणय आिेदनहरू मान्य हुने छैनन्। 

 

र्स कािजािलाई अको ढााँचामा प्राप्त िनय, 1300 112 755 मा फोन िनुयहोस्, नेशनल ररले सेिा प्रर्ोि िनय 

आिश्यक भएमा 13 36 77 मा फोन िनुयहोस्, िा अनुदान टोली, क्षस.ए.एल.क्षड. (CALD) समुदार् कार्यबललाई 

ईमेल िनुयहोस् <multicultural.covid.taskforce@dffh.vic.gov.au>। 

क्षभक्टोररर्ा सरकार, १ टर ेजरी पे्लस, मेलिनय (1 Treasury Place, Melbourne) द्वारा अक्षधकृि िथा स्वीकृि 
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