Information for new members

भिजन फर्स्टमा तपाईंलाई स्वागत छ!
हङ्ग कङ्गमा शरणार्थीहरुको अधिकारहरु सुरक्षित गर्ने कार्यमा समर्पित भिजन फर्स्ट एउटा

स्वतन्त्र एनजिओ (गैर सरकारी संस्था) हो। दुर्व्यवहारको विरुद्धमा जति बेला तपाईं अडिग भई

get in touch

प्रतिरोध गर्नुहुन्छ हामी त्यससमय तपाईंको कल्याण, स्वनिर्भरता अनि सुरक्षालाई
प्रभावशाली रुपमा प्रोत्साहित गर्न तपाईंलाई पक्ष समर्थन, सक्रियता अनि सल्लाह उपलब्ध
गराऊँछौं। धर्म, जाति, राष्ट्रियता, सामाजिक सम्प्रदाय अनि राजनैतिक चिन्ताधारा प्रति कुनै
विचार नगरि हामी सबै आश्रयप्रार्थीहरु र शरणार्थीहरुलाई स्वागत गर्दछौं।
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तपाईं भिजन फर्स्टबाट के प्रत्याशा राख्न सक्नुहुन्छ?

Des Voeux Road West

Chiu

समर्थन तपाईं सहित अरु सबै शरणार्थीहरु सित हङ्ग कङ्ग सरकारले जुन प्रकारको व्यवहार
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सक्रियता तपाईंलाई आफ्नो निम्ति स्वयं बोल्न सक्षम बनाउनु अनि जब सम्म तपाईंको
प्राप्त गर्नको निम्ति प्रबल प्रयास गर्ने उद्देश्य राख्छ।

Shek Chan Lane
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गर्दछ त्यसमा उन्नतिमूलक सुधार गर्ने उद्देश्य राख्छ।

भविष्य माथि निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ त्यतिंजेल तपाईंको आवश्यक्ता अनुसार परिवर्तन
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Sai Yuen Lane

विजन फर्स्टले “तिनवटा स को कौशलमा” काम गर्छ - समर्थन, सक्रियता अनि सल्लाह।
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First Street

सल्लाह विभिन्न सरकारी विभागहरुमा तपाईंले जुन समस्याहरुको सामना गर्नुभयो ती
फलोत्पादक कार्यपद्धतिहरु सिकाउने उद्देश्य राख्छ।
कृपया ध्यानमा राख्नु होला भिजन फर्स्टले सामाजिक परिवर्तन गर्ने आफ्नो लक्ष्यहरु अझ
राम्रो तरिकाले प्राप्त गर्ने मनसाय लिएर हाम्रो कार्यपद्धतिको समालोचनात्मक विश्लेषण

Second Street
Western Street
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समस्याहरुको समाधान गर्नु अनि स्वयं गर्न सक्षम नबनुन्जेल अन्यहरुलाई अत्यन्त

Third Street

गरी नीतिहरु अनि कौशलहरुमा हामी नियमित रुपले समयानुसार सुधार गर्दछौं। यस वाहेक, कुनै

OUR AIM

प्रकारको सहयोग, उपलब्ध जनशक्ति र संसाधन माथि निर्भर गर्दछ। तपाईंलाई हामी
सदस्यको पृष्ठ www॰vfnow॰org मा जाने अनि सुधारहरु सम्बन्धमा जानकारि लिन
प्रोत्साहित गर्दछौं।

भिजन फर्स्टले तपाईंबाट के अपेक्षा राख्दछ ?
भिजन फर्स्टले आफ्ना सदस्यहरुले अन्यान्य शरणार्थीहरु प्रति सम्मानपूर्ण, रेख देख गर्ने

Our objective is to provide advocacy,
activism and advice to refugees in order
to mobilize them to effectively safeguard
their rights and intervene to oppose
abuse. We welcome all protection
claimants irrespective of religion, race,
nationality, social group or political
opinion.

High Street

अनि सहयोगमूलक मनोभाव राख्ने अपेक्षा गर्छ। हामी चाहन्छौं प्रत्येकले आफ्ना अधिकारहरु
प्रति सचेत रहने काम गरुन अनि सबै शरणार्थीहरुको साधारण रहन-सहन अनि सुरक्षामा सुधार
ल्याउने उद्देश्यले आयोजित जम्मै कार्यकलापहरु र कार्यक्रमहरुमा सक्रिय भै अंशग्रहण
गरुन। साधारण अपेक्षाहरुमा, हामी सबैजनाले ईच्छा गरेको परिवर्तन हासिल गर्न भिजन
फर्स्टले चाहन्छ सहभागिता, अंशग्रहण अनि उद्यम।

परिवर्तन तपाईंबाट आरम्भ हुन्छ

5F, 102 First Street
Sai Ying Pun, Sheung Wan, Hong Kong
Tel: 2840 0430
info@vfnow.org

Opening hours
11am till 7pm (Mon – Fri). Saturday by appointment only.

facebook.com/VisionFirstHK

vfnow.org

