
※ LINK Centre हङकङमा रहेका जातीय 
अल्पसंख्यकहरूलाई (EMs) हङकङमा जीवन 
बिताउने क्रममा कठिनाइहरूिाट सहयोग गननको 
लागग "सेवा स्टेशन"को रुपमा सेवा गर्नछ। 

※ यो केन्द्रको लहस्य जातीय 
अल्पसंख्यकहरूलाई(EMs) समुर्ायमा सुववधा ठर्नु, 
एकै सम्मानको सावनजननक सुववधा ठर्नु र 
युवाहरूलाई आफ्नो प्रनतभा िढाउनुका साथ ैआफ्नो 
जीवन शैली ववकास गनुनहो। 
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 Closed Open:9:00am—9:00pm 

सोमिार र सावनजननक ववर्ामा िन्द्र् हुन्द्छ। 

※ MTR        : 

Kwai Hing स्टेशन प्रस्थान A 

※ Bus from       : 
[Shek Lei] 31M                    [On Yam, Shek Yam] 
235M 
[Kwai Shing] 47X, 37M     [Tsing Yi] 43, 43A 
[Kwai Fong] 30, 31M, 32M, 36A, 36M, 40, 43A, 
235M 

Address: Shop B-E, G/F, Cheong Nin Building,  

1013-1033 Kwai Chung Road, Kwai Chung, N.T.  

फोन: ३९५५१५५५(39551555)    Fax: 3563 6677 

Email:  link@hkcn.org.hk 

Website: http://hkcnlink.hk/ 

Facebook: Hong Kong Community Network-Link Centre 

YouTube: Hong Kong Community Network-LINK Centre 

  ذمہ داری
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 समानताको مساوات
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LINK 

MTR Station  
Kwai Hing  

Exit A 

 Centre 

खुल्ला रहने ठर्न र समय 

LINK  Centre को  बारेमा यातायात 

सम्पकन  गनुनहोस ्



उद्देश्य 
अल्पसंख्यक जात(EMs) - जानतएहरुलाई सहयोग गनुन: 

＊ भाषा समन्द्धी समस्यालाई हटाएर स्थानीय जनतासँग 
अन्द्तरक्रक्रया गनन नतनीहरूलाई प्रोत्साठहत गनुन 

＊ क्षमता िनाउनु र कायनक्षमतामा सुधार गनुन 

＊ सामाजजक सञ्जाल िनाउन र  सावनजननक स्रोतहरू 
प्राप्त गनन 

＊ िहु-सांस्कृनतक वातावरणमा घुलममल हुनु र सामाजजक 
एकीकरण हामसल गनुनका साथ ैनस्ल सद्भाव 
समानुपानतक हुनु  

हाम्रो लक्ष्य हरेक EMले आ-आफ्नो पूणन क्षमता 
पाउने अवसर पाउनुहुनेछ / जीवनको सिै पक्षमा 
भाग मलनुका साथ ैसमुर्ायमा योगर्ान ठर्ने 
अवोसर पाउनुहुनेछ र समुर्ायमा समानुपानतक 
सम्िन्द्ध प्राप्त जीवनको मज्जा मलनुहुनेछ। 

 

रीजटट  सेवाहरू 
＊ चीननयाँ र अगं्रजेी भाषाका कायनक्रमहरू I 

＊ एकीकरण कायनक्रमहरु 

◆ सामरु्ानयक अमभववन्द्यास कायनक्रमहरु 

◆ व्यजततगत समथनन सेवाहरु 

◆ पररवार समथनन कायनक्रमहरु 

◆ समथनन र ववकास समहूहरू 

◆ रोजगार सहायता सेवाहरु 

◆ सामाजजक समावेश र ससं्कृनत ववननमय कायनक्रमहरु 

＊ स्कूलपनछको ट्यटूोररयल कक्षाहरु 

＊ EM यवुा ववकास पररयोजना 

◆  ववकास समहू र कायनक्रमहरू 

◆ व्यजततगत परामशन र सन्द्र्भन सेवाहरु 

◆ स्वयसंेवक टोली 

◆  आउटरीच सेवा 

◆  यवुा समावेश कायनक्रमहरू 

＊ मलू्य-थप कायनक्रमहरू 

＊ गनतववगध कोिा / कक्षा कोिा 

＊ सामाजजक सूचना िूथ 

＊ इन्द्टरनेट क्षेत्र (नन: शुल्क इन्द्टरनेट सेवा) 

＊  मसतनर मनोरञ्जन कननर / पुस्तकालय 

＊ युवा गनतववगध कक्षा 

 

सवुवधाहरु 


