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1. पररचय

डिडिटल समावेशीकरणलाई अन्त्य-अवस्ाको रूपमा पररभाडित गर्न सडकन्छ िहाँ सबैसँग डिडिटल प्रडवडिको प्र्योग गरेर समािमा 

भाग डलरे समतामलूक अवसरहरू ्छर ्(डिडिटल समावेशीकरण अरसुनिार समहू, 2017)।

पवू्न शरणा्थी र सीमानतकृत प्रवासीहरूका लाडग ्यो प्र्योगकता्न अरभुव (UX) पवू्न शरणा्थी र सीमानतकृत प्रवासीहरूका 

लाडग report (ररपोट्न) Te Tari Taiwhenua आनतररक माडमला डवभाग (DIA) द्ारा कडमसर गररएको डिडिटल 

समावेशीकरण प्र्योगकता्न अनतरदृडटि report (ररपोट्न) शृृंखलाको भाग हो। ्यस शङ्ृखलाको उद्शे्य अकसर डिडिटल रूपमा 

बडहषकृत समहूहरूको िीडवत अरभुव बझुर ुहो।

पवू्न शरणा्थी र सीमानतकृत प्रवासीहरू पडर लडषित समहूहरू मध्ेय एक हुर ्िसले लडषित िरसाृंड््यकी समबनिी सरकारको 

Report (ररपोट्न) मा reported (ररपोट्न गरे) अरसुार अन्यको तलुरामा सरकारी पहलबाट कम सम ््नर प्राप्त गरे। 

Report (ररपोट्न)को भाग 2 पढ्रहुोस:् डिडिटल समावेशीकरण सटकटेक: सरकारभरर डिडिटल समावेशीकरण दडेखए िसतो।

अरसुनिारले डरमर का्य्नहरू त्य गरेको ्छ:

• पवू्न शरणा्थीहरू र सीमानतकृत प्रवासीहरूको डिडिटल समावेशीकरण ्यात्ाको अवरोि, चरुौती र पीिाका डबनदहुरूको 

पडहचार गरने

• डिडिटल समावेशीकरण फे्मवक्न मा ्यो समहू कसरी डिडिटल रूपमा समावेश गररएको ्छ भनरे कुरा बझुरे।

अरसुनिारले अओटेरोआ न्यडुिल्याणिमा भएको ्यस समहूको बसोबास अरभुवलाई ध्यारमा रा्द्छ- ्यो सम्य अवडिमा – पडहलो 

3 मडहरा र पडहलो 3 वि्न ध्यारमा रा्द्छ।

्यो अरसुनिार अडप्रल दडेख िरू 2021 समम न्यिुील्याणिभरर 6 स्ारहरूमा गररएको ड््यो।  िममा 20 िाडतको प्रडतडरडि्तव गरने 

41 िराको सहभाडगता रहकेो ड््यो। सहभागीहरूडसत गहर अनतरवाता्नहरू एक-एक गरी र आमरेसामरे गररएको ड््यो। आवश्यक 

परेको बेला व्यडतिगत वा फोर अरवुादकहरूको सम ््नर ड््यो ।

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/155-digital-inclusion-stocktake-what-digital-inclusion-looks-like-across-government/html
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सवीकृडर

DIA ले आफरो क्ा बाँि्रे र ्यस UX अरसुनिार परर्योिरामा भाग डलरे सबैलाई हाडद्नक िन्यवाद गद्न्छ। डिडिटल 

समावेशीकरण टोलीले अनतरवाता्नहरू व्यवडस्त गर्न र माग्नदश्नर र प्रडतडरि्या प्रदार गर्न स्ारी्य गैरसरकारी सृंगठरहरू (NGOs) 

लगा्यत समदुा्यहरूसँग सहभाडगता गर्न अरसुनिारकता्नसँग काम गर्नका लाडग िाती्य समदुा्य मनत्ाल्यलाई पडर सवीकार गर्न 

चाहन्छ।

्यस report (ररपोट्न) मा प्रसततु गररएका िारकारी र खोिले अनतरवाता्न डलएका व्यडतिहरू र डतरीहरूले प्रडतडरडि्तव गरने डवडभनर 

समहूहरूको दृडटिकोण झलकाउँ्छ भरी DIA रोट गर्न चाहन्छ।

Report (ररपोटताको) िानकारी

Te Tari Taiwhenua आनतररक माडमला डवभाग र िाती्य समदुा्य मनत्ाल्यका लाडग त्यार।

Jas Hua द्ारा त्यार गररएको।

डमडत: 30 रोभमेबर 2021

उद्धरण

Hua, J. (2021, रोभमेबर). ‘डिडिटल समावेशीकरण प्र्योगकता्न अनतदृ्नडटिको साराृंश — दोस्ो भािाको रूपमा अृंग्ेिी 

भएका पवू्न शरणा्थी र प्रवासीहरू।’ Translated from the English report ‘Summary of Digital 
inclusion user insights — Former refugees and migrants with English as a 
second language.’ Department of Internal Affairs. https://www.digital.govt.
nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-
refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
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2. मुखय खोिहरू
्यस खणिले गररएका साडह्त्य समीषिा र अरसुनिारका मु् ्य खोिहरू र पवू्न शरणा्थी त्ा सीमानतकृत प्रवासीहरूको डिडिटल 

समावेशीकरणलाई असर गरने अन्य कारणहरूको साराृंश डदन्छ।

पहुचँ र सीपहरू पवू्न शरणा्थी र सीमानतकृत प्रवासीहरूका लाडग डिडिटल समावेशीकरणका 2 मु् ्य अवरोिहरू हुर।् 

्यस समहूका लाडग डिडिटल समावेशीकरणमा अवरोि उ्तपनर गरने अन्य कारकहरू ्यसप्रकार ्छर:्

•  अृंग्िेी भािाको न्यरू प्रवीणता

• साृंसकृडतक अवरोिहरू

• न्यरू सामाडिक-आड ््नक डस्डत।

2.1. साडहतय समीक्ाको सारांश
न्यडुिल्याणि र डवश्वभरका अन्य दशेहरूमा अङ्गे्िी भािा (ESL) को रूपमा पवू्न शरणा्थीहरू र प्रवासीहरूका लाडग डिडिटल 

समावेशीकरणमा समबनिी डवद्यमार साडह्त्यका लाडग पाँच िाटाबेसहरू खोिी गरर्यो। एब्सट्रकटमा प्रारडमभक डफलटरले गदा्न 36 वटा 

रेकि्नहरू त्यार भए। अरसुनिारको दा्यराडसत ्यसको समबनि ्छ डक ्ैछर भरी पत्ा लगाउर ्त्यहाँबाट प्र्त्ेयक रेकि्नको परुरावलोकर 

गरर्यो। 

अरसुनिार ्योिराबारे िारकारी डदर पडर अनतरदृडटि प्र्योग गरर्यो। 

‘शरणार्थी’ र ‘प्रवासी’ बीच पररभाषा र अनभुवमा डभननरा 

शरणा्थी र प्रवासीबीच सपटि काररुी डभनरता ्छ, शरणा्थी र आप्रवासीहरूका लाडग न्य्ूयोक्न  घोिणा पत्मा (सृं्यतुि राषट्रसृंघको महासभा, 

2016) र सृं्यतुि राषट्र सृंघी्य उचचआ्योगको शरणा्थी (UNHCR) मा सृं्यतुि राषट्रसृंघको महासभाले ्त्यसलाई सवीकार गरेको ड््यो।

र्याँ दशेमा आइपगुदा शरणा्थीहरू र प्रवासीहरूले फरक-फरक अरभुव ब््यहो्छ्नर।् न्यडुिल्याणिमा ्यी समहूहरूले अन्य सरकारी 

डरका्यहरू र तेस्ो पषिका प्रदा्यकहरूको साझदेारीमा अध्यागमर न्यडूिल्याणि (INZ) द्ारा प्रदार गररएको डवडभनर बसोबास (सम ््नर) 

प्राप्त गद्न्छर।्

‘शरणार्थी’ र ‘सीमानरकृर प्रवासी’ बीच सझुावातमक समानराहरू

प्रवासीहरूको एउटा समहू ्छ िसले उरीहरूको बसोबास ्यात्ाको रिममा पवू्न शरणा्थीहरूले सामरा गरेिसतै चरुौतीहरूको सामरा ग्छ्नर।् 

्यसमा सामाडिक, आड ््नक, साृंसकृडतक र रािरैडतक चरुौतीहरू समावेश ्छर।् ्यो समहूलाई न्यडूिल्याणिको डबलोंग अओटेरोआ र अन्य 

गरै सरकारी सृंस्ाहरूले ‘सीमानतकृत प्रवासी’ भरी वण्नर गरेका ्छर ्(Belong Aotearoa, UMMA Trust, RASNZ, 
NZ Red Cross, Asylum Seekers Support Trust, Aotearoa Resettled Community 
Coalition, Family Action, 2020)।
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अनतमा, पवू्न शरणा्थीहरू र सीमानतकृत प्रवासीहरूबीच डतरीहरूको बसोबासका लाडग सह्योग सेवाहरू प्राप्त गर्न उचच सतरका 

समारताहरू ्छर।् पवू्न शरणा्थीहरू र दषि प्रवासीहरूिसता प्रवासीहरूका अन्य समहूहरू बीच ्त्यडत समारता ्ैछर। ्यस अरसुनिारमा पवू्न 

शरणा्थी र डसमानतकृत प्रवासीहरू मु् ्य ध्यारको केनद्रडबनद ुहुर।्

साडहतय पुनरावलोकनबाट पडहचान गररएका मुखय डवषयवसरु

• हालै आइपगुकेा शरणा्थी त्ा प्रवासीहरूले आडिकाररक स्ोतहरूबाट प्राप्त अरलाइर िारकारी प्र्योग गर्न बािाहरू ्छर।् 

• डिडिटल प्रडवडिले शरणा्थी र प्रवासीहरूलाई डतरीहरूको एउटा प्रमखु आवश्यकता परूा गर्न सषिम बराउरे कारण हो: 

डतरीहरूको सामाडिक रेटवक्न हरूसँग ससतो सञचार। ्यद्यडप डतरीहरूको फाइदाका लाडग डिडिटल उपकरणहरू प्र्योग गर्न 

अवरोिहरू अझ ैअवडस्त ्छर।् 

• डिडिटल रूपमा समावेश गररएका माडरसहरूले राम्ो सामाडिक समावेशीकरण र ससुवास्थ्य प्राप्त ग्छ्नर।्

साडह्त्य समीषिामा पडहचार गररएका ्यी 3 मु् ्य डवि्यवसतलेु डिडिटल समावेशीकरण अरसुनिारका एिणेिा मा रहकेा प्रश्नहरूको 

आृंडशक उत्र डदर का सा् ै्यस अरसुनिारको का्य्नषिते्बारे िारकारी डदर मद्त गद्न्छ। 

आफरो र्याँ होसट दशेमा बसोबास गदा्न उ्तपनर हुरे सामाडिक, साृंसकृडतक, आड ््नक र रािरैडतक चरुौतीहरू लगा्यत अन्य कारणहरूले 

गदा्न पवू्न शरणा्थी त्ा प्रवासीहरूका लाडग डिडिटल समावेशीकरणमा बािाहरू झर ैबढ््छर।् 

्यो पररकलपरा गररएको ्छ डक पे्ररणा, पहुचँ, सीप र डवश्वास (MAST) — डिडिटल समावेशीकरण त्तवहरूलाई बढाउर ुले ्यस 

समहूको डिडिटल समावेशीकरण र ्त्यसकारण डतरीहरूको बसोबास ्यात्ासँग समबडनित कारकहरूमा सिुार गरने्छ।

2.2. अनुसन्ान खोिको सारांश
अरसुनिार खोिहरु MAST फे्मवक्न को डवरुद्ध डवशे्िण गररएको ड््यो, िसमा डरमर 4 परसपर डरभ्नर त्तवहरू समावेश ्छर:् पे्ररणा, 

पहुचँ, सीप र डवश्वास।

पे्ररणा

केही पवू्न शरणा्थी र सीमानतकृत प्रवासीहरूलाई NZ आउरअुडघ डिडिटल उपकरणहरू, इनटररेट वा अरलाइर सेवाहरूको कुरै पवू्न 

अरभुव ्ैछर। ्यसले डिडिटल प्रडवडिबाट के हाडसल गर्न सडकन्छ भनरे कुराको डतरीहरूका ज्ारमा अनतरहरू सिृरा ग्छ्न।

आवश्यकताको रिमले प्रा्डमकता डलन्छ र डसकरका लाडग मारडसक उपलब्िता कम ैहनु्छ। डिडिटल प्रडवडिको सामाडिक र आड ््नक 

फाइदा बझुरेहरूका लाडग समबडनित उपकरण त्ा सीपहरूका पहुचँको कमीका कारण ्यी फाइदाहरू प्राप्त हुदँरैर।् डवदशेमा पररवार र 

सा्ीहरूसँग समपक्न  गरु्न सबैभनदा ठूलो पे्ररणा हो र ्यस समहूका लाडग समाट्नफोरको सबैभनदा बढी प्र्योग हनु्छ। 

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/169~digital-inclusion-research-agenda/html
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"मलेै अध्य्यर गरने सा्ी वा सहपाठीहरूले िसतै डतरीहरूले समाट्नफोर पाइसकेका ड्ए र डतरीहरू पपअप गर्न ्ाले तापडर 

मलाई िरैे सम्य लाग्यो। मसँग ्त्यडत बेला समाट्नफोर ड्एर। तर, फेरर पडर मलाई ्त्यो एउटा चरुौती हो भनरे ्ाहा ड्एर, डकरडक, 

समाट्नफोरले के गर्न सक्छ मलाई ्ाहा ड्एर। र मरेो फोर रडबडग्एसमम मलाई मरेो िीवरशलैीको बाडर भइसकेको ड््यो। र 

्त्यसपड्छ मलेै र्याँ कुरा प्राप्त गरु्नप्थ्ययो। र हामीले मरेी आमा र मरेा लाडग समाट्नफोर डल्यौ।ँ ्यसका लाडग मलाई 3 वि्न लाग्यो।"

— अरसुनिार सहभागी

पहुचँ

्यस समहूका लाडग िेसकटप, ल्यापटप, मोबाइल िेटा र ्योिराहरू र असीडमत गहृ इणटररेट िसता ठूला उपकरणहरूमा पहुचँ प्राप्त गर्न 

लागत मु् ्य अवरोि हो। साव्निडरक वाइफाइ डरःशलुक गर्न करेडकटडभटी कम गडत वा सम्य-सीमा वा माड्का सबैको असृंगत भएको 

ररपोट्न गररएको ्छ।

सरकारी सेवाहरूमा पहुचँ प्राप्त गर्नका लाडग अझ ैपडर मह्तवपणू्न कामहरू समपनर गर्न र समस्या र प्रश्नहरूको समािार गर्न का लाडग 

व्यडतिगत रुपमा भ्रमण गरु्न लाई अझ प्रभावकारी तररकाको रुपमा हरेरन्छ। 

पडहलो 3 मडहरामा, अरवुाद सेवाहरू सडहतको व्यडतिगत भटेघाट वा फोर कल सेवा पहुचँको रुचाइएका सािर हुर।् ्यस समहूका लाडग 

अरलाइर होस ्वा अफलाइर, इणटररेट, उपकरणहरू र आवश्यक सेवाहरू पहुचँ प्राप्त गर्न सव्यृंसेवकहरू, बसोबास कामदार, पररवारका 

सदस्यहरू वा सामदुाड्यक सदस्यहरू िसता सामाडिक सञिालहरूको सम ््नर महत्वपणू्न ्छ। 

अृंग्िेी भािाको अवरोि, िाती्य भािाहरूमा स्ोतको अभाव, सीडमत डिडिटल सीप र अरलाइर प्रणालीहरूले कसरी काम गद्न्छर ्भनरे 

कुरासँग अपररडचतताको कारणले सव-सेवा अरलाइर पहुचँ समभव ्ैछर। ्यो प्रवडृत् िरैे िसो ्यस समहूका लाडग एरििेमा बसोबासको 

पडहलो 3 वि्नका लाडग अपररवडत्नत रहन्छ।

अरलाइर सव-सेवा प्र्योग गर्न इच्छा भएकाहरूका लाडग, ्यो सम्य खच्न हो डकरभरे डतरीहरूलाई सामग्ी र अरपु्र्योगहरू बझुर मद्त 

गर्न अरलाइर अरवुाद उपकरणहरू प्र्योग गर्न आवश्यक ्छ। ्यसता प्र्यासहरूको बाविदु प्रश्नहरू, आवश्यकताहरू र प्राडवडिक 

शब्दावलीहरूको सा् अझ ैमद्त आवश्यक ्छ।
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"हामी आउर ुभनदा पडहले हामीलाई न्य ुिील्याणिको बारेमा केही ्ाहा ड्एर। वासतवमा, हामी न्य ुडिल्याणि आउर ु

भनदा पडहले हामीलाई न्य ुडिल्याणिको बारेमा अडलकडत िारकारी डदइ्यो। इमारदारीपवू्नक भनरे हो भरे, न्य ुडिल्याणि 

कहाँ ्छ हामीलाई ्ाह ्ैछर। िब म ्यहाँ परु: स्ापरा एिेनसी मा आइपगु,े डतरीहरूले मलाई [एक] सव्यृंसेवक सम ््नर 

का्य्नकता्न प्रदार गरे, उरले मरेो लाडग सबै कुरा गररर,् िसतै कसरी शडपृंग गर्न िारे, तपाई ृंको बैंक काि्न कसरी प्र्योग 

गर्न, कसरी काम र आ्य मा िारे, वा कसरी सकूल िारे, बस वा सबै कुरा कसरी समा्तरे ्यो सम ््नर का्य्नकता्न मलाई 

मदत गड्छ्नर र मलाई माग्नदश्नर गर्न र मलाई रते्ृतव गर्न र र्याँ समदुा्यमा बसोबास गर्न मलाई सम ््नर गड्छ्नर।"

— अरसुनिार सहभागी

सीप

िाती्य भािामा प्रदार गररएको डिडिटल सीप प्रडशषिणले अृंग्िेी भािा दषिताबाट सवतनत् डिडिटल सीप प्राप्त गरने प्रडरि्यालाई सडुविा 

प्रदार गद्न्छ भनरे प्रमाण ्छ। त्ाडप, डिडिटल सीप सतरहरूमा सपटि डवभािर हरु ुआवश्यक ्छ, ताडक प्रडशषिण प्रभावकारी हरु सकोस।् 

डवश्वसरी्य समदुा्यहरूलाई ज्ार हसतानतरण गर्न, सम ््नर प्रदार गर्न र डिडिटल सीप प्रडशषिणको सडुविा प्रदार गर्न मध्यस्को रूपमा 

सवयोत्म स्ार डदइएको ्छ।

्यस समहूका लाडग डिडिटल सीपका शीि्न 3 मह्तवपणू्न षिते्हरू ्यसप्रकार ्छर:्

1. अरलाइर कारोवार सीप

2. अरलाइर सरुषिा र सरुषिा सीप

3. अरलाइर िारकारी र सामग्ी ह्ाणिल गरने सीप। 

्यस समहूले सिुार गर्न चाहकेो शीि्न 5 डवडशटि डिडिटल सीपहरू ्यसप्रकार ्छर:्

1. कलाउिमा िारकारी भणिारण गरने र डवडभनर उपकरणहरूबाट ्त्यो सामग्ी पहुचँ गरने

2. भाइरस र अन्य िोडखमहरू रोकर डर्यडमत रूपमा उपकरणहरू अपिेट गरने

3. डतरीहरूको पैसा र कारोवार सरुडषित रूपमा अरलाइर प्रबनि गरने

4. साव्निडरक सेवाहरू अरलाइर पहुचँ र प्र्योग गरने, उदाहरणका लाडग, सवारी दता्न, MyMSD

5. सामार वा सेवाहरूका लाडग अरलाइर भतुिारी गरने।

अृंग्िेी भािाको प्रवीणताको अभाव डिडिटल सीप प्राप्त गर्न एउटा महत्वपणू्न बािा हो डकरडक प्रा्य िसो प्रडशषिणहरू अृंग्िेीमा प्रदार 

गररन्छ। 
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"व्यसकहरूका लाडग डरःशलुक कषिा िरैे महत्वपणू्न ्छ डकरभरे मरेो भराइ व्यसकहरूका लाडग हो, ्यद्यडप हामीसँग 

कम्प्यटुर ्छ, तर िरैेिसो माडरसहरूले [्यसलाई] खोलर सकदरैर,् ्यसलाई कसरी प्र्योग गरने भनरे कुरा िानदरैर,् ्त्यसैले 

्यस प्रकारको कम्प्यटुर पाठ््यरिम डतरीहरूका लाडग िरैे महत्वपणू्न ्छ। तर दोस्ो समस्या के हो भर,े ्यो पाठ््यरिमले 

अृंग्िेीबाट पाठ डसकाउँ्छ। अकयो ठूलो समस्या ्छ । ्त्यसैले हाम्ो भािामा डसकाउर सकरे कोही ्छ भरे ्यसको डरकै सराहरा 

गरररे्छ। डकरभरे अडहले प्रडवडि िताततै ्छ। ्त्यसैले, ्त्यडतखरे सबैले कमतीमा पडर आिारभतू पाठ््यरिम बझुरपु्छ्न । र 

हामीले भरेझैं, सरकार वा िरैे सृंगठरहरूले ्यी डर:शलुक पाठ््यरिमहरू प्रदार ग्छ्नर,् तर ्यो अझ ैहाम्ा लाडग गाह्ो ्छ। 

डकरडक हामीलाई ्ाहा ्ैछर, िरैेिसो माडरसहरूले अङ्गे्िी भािा िानदरैर।् कम्प्यटुरका शब्दहरू बझुर गाह्ो ्छ।"

— अरसुनिार सहभागी

न्यरू आ्तमडवश्वास र आिारभतू िीवर आवश्यकताहरू परूा गरने प्रा्डमकताले प्रडशषिण कषिाहरूको डररनतर उपडस्डतलाई असर ग्छ्न।

मु् ्यत्या घरेल ुहरेचाह कत्नव्यका कारण, चोटपटक लागकेोले र डबरामी परेको हुराले, डिडिटल सीपको न्यरू सतर र प्रडशषिण कषिामा 

भाग डलर अवसर र सम ््नरको अभावले गदा्न ्यस समहूका मडहलाहरू डिडिटल बडहषकारको बढी िोडखममा ्छर।्

डवश्ास

रेिडिट काि्न र बैंक खाताको डववरणलगा्यत व्यडतिगत िारकारीको िर, असमबडनित उद्शे्यका लाडग ट््र्याक गररएको, फनदामा परु्न 

र सङ्कलर गररएको रै अडवश्वासको सबैभनदा ठूलो स्ोत हो। ्यसले अरलाइर शडपृंग, अरलाइर बैंडकङ र प्रमखु सेवाहरूका लाडग 

अरलाइर भतुिारीहरू िसता अरलाइर डरि्याकलापहरू सञचालर गर्न बािाहरू सिृरा ग्छ्न। 

"सबैभनदा डचनतािरक कुरा र सबैभनदा अडवश्वसरी्य चीि िरु मलाई मरपददैर ्त्यो पडहचार चोरी हो र तपाई ृंलाई 

्ाहा ्छ, तपाई ृंको िारकारीको लाडग होडस्यार हुरहुोस ्डकरभरे ्यी माडरसहरूले ्यसलाई डलइरहकेा ्छर ्डक 

भरेर तपाई ृंलाई ्ाह ्ैछर र ्त्यो फारम भदा्न तपाई ृंले सही काम गरु्नभ्यो डक भएर पकका हुरहुुनर।"

— अरसुनिार सहभागी

अरलाइर ठगी, घोटाला र ह्ाक िसता साइबर अपरािको अडघललो पडहलो वा दोस्ो हातको अरभुवले पडर डिडिटल सृंसारमा भरोसा 

कम ग्छ्न।

सामाडिक रेटवक्न हरू सबैभनदा डवश्वाडसलो हरु,् ्त्यसपड्छ सरकारी वेबसाइटहरू, च्यारलहरू र बैंक, दरूसञचार त्ा समाचार माध्यमका 

प्र््यात ब्ाणिहरू हुर।् सामाडिक प्रभाव पडर डिडिटल प्रडवडि अपराउरे सडुविा प्रदार गरने एक महत्वपणू्न कारक हो। 
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2.3. यस समूहको डिडिटल समावेशीकरणलाई असर गनने अनय कारकहरू
डिडिटल समावेशीकरण फे्मवक्न मा 4 त्तवहरू बाहके, ्यस समहूको डिडिटल समावेशीकरणलाई असर गरने अन्य कारकहरू पडर ्छर।् 

अंगे्िी भाषा प्रवीणरा र सेवा उपलब्राको बारेमा िागरूकरा को अभाव

िाती्य भािाहरूमा अृंग्िेी भािाको प्रवीणता र स्ोतहरूको अभाव ्यस समहूको डिडिटल समावेशीकरणका लाडग दीघ्नकालीर 

अवरोिहरू हुर।् 

NZ मा पररडस्डतले कसरी काम ग्छ्न भनरे बारेमा िागरूकता वा समझको कमी र सरकारी िारकारी त्ा सेवाहरू उपलब्ि ्छर,् डवशिे 

गरी सरकारी परुस्ा्नपरा का्य्नरिमहरू माफ्न त िार ्योग्य रभएकाहरूका लाडग ्यो झर ैचडक्न एको ्छ।

"मरेो मतलब, अडहले उपलब्ि प्रडवडिको तलुरामा सबै कुरा िरैे गाह्ो ड््यो। तर ्त्यडतबेला, डकरभर ेमलाई मु् ्य सेवाहरू के 

हुर ्भनरे कुरा राम्री ्ाह ड्एर, डकरभरे ्त्यो सम्यमा तपाईसँँग रभएको कुराको बारेमा तपाईलँाई पणू्न रूपमा ्ाहा ्ैछर, ्त्यसैले 

्यस प्रकार तपाईसँँग ि े्छ ्त्यसले मात् बराउरहुोस ्र ‘ओह ्यो गाह्ो ्छ’ भनरे समते रसोचरहुोस,् तपाईलेँ गरेर हरेु्नहोस।्"

— अरसुनिार सहभागी

सांसकृडरक अवरो्

डवशिे गरी ्यो अरलाइर ्छ भरे, िागरूकता बढाउदा वा सरकारी सेवाहरू प्रदार गदा्न वा दवैु का्य्न गदा्न साृंसकृडतक डवशिेताहरूलाई 

डवचार गरु्न आवश्यक ्छ। कुरै-कुरै सृंसकृडतहरूले प्रश्नहरू सोधर ुवा मद्त मागर ुलािमदयो कुरा ठान्छ। केडह माडरसहरु अरूको समस्या भएर 

आउर चाहदँरैर।् ्यसले सेवा प्रदा्यकहरूलाई प्रडतडरि्याको अभावमा प्ुया्नउँ्छ, डवशिे गरी अरलाइर वा अफलाइरबाट सेवाहरू राम्ोसँग 

िेडलभर रहुदँा, उदाहरणका लाडग फोर द्ारा वा सेवा केनद्रमा। 

"मद्तका लाडग प्रश्नहरू सोििेसतै वा ्यसतै केही ... डकरभरे डरमर प्रश्न सोधर ु्यो सृंसकृडतका लाडग एक प्रकारको लािमदयो कुरा 

हो: के तपाई ृं मलाई मद्त गर्न सकरहुुन्छ? [प्छाडिको दृडटिमा] म ्यो कुरा बेगलै तररकाले ग थ्ें, ्यडद मलेै रबझु ेपडर सोध े्ं।"

— अरसुनिार सहभागी
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सामाडिक-आडर्ताक डसर्डर

तललो सामाडिक-आड ््नक डस्डतले ्यस समहूको डिडिटल समावेशीकरणका लाडग अकयो अवरोि खिा ग्छ्न, डवशिे गरी डिडिटल 

उपकरणहरू, मोबाइल िेटा र ्योिराहरू र असीडमत गहृ इणटररेट पहुचँ गर्न। ्यसले MAST फे्मवक्न मा उ्तपे्ररणा, पहुचँ र सीप 

त्तवहरूलाई असर ग्छ्न डकरभरे सामाडिक-आड ््नक अवस्ा सिुार गर्न सम्य लाग्छ।

डशक्ा प्राडति 

उचच डशषिा प्राडप्त डवशिे गरी सीप त्तवमा डिडिटल समावेशीकरणको उचच सतरसँग समबडनित दडेखन्छ। िरु पवू्न शरणा्थीहरूले NZ मा 

उचच डशषिा हाडसल गरेका वा हाडसल गरररहकेा ्छर ्र उचच डशषिा हाडसल गरेका केही प्रवासीहरूमा ्यो कुरा दडेखएको ्छ। 

2.4. डिडिटल समावेशीकरण र ससुवास्थय 

सामाडिक सेवामा पहुचँ 

डिडिटल समावेशीकरणले ्यस समहूको सामाडिक सेवाहरूको पहुचँलाई दीघ्नकालीर रूपमा आृंडशक तररकाले प्रभाव पा्छ्न, डवशिे 

गरी िरैे अरलाइर सव्यृं सेवामा सर्नको सा्। ्यस समहूका लाडग, सामाडिक सेवाहरूको पहुचँ र उरीहरूको अडघललो दशे र NZ बीच 

पहुचँको मोिहरूमा डभनरता प्रडतडबडमबत हुन्छ। इनटररेट र डिडिटल उपकरणहरूमा पहुचँ प्राप्त गरने अडघललो अरभुवको कमी र अडिकाृंश 

पवू्न शरणा्थी त्ा प्रवासीहरूका लाडग कम अृंग्िेी भािा प्रडवज्ताको कमीले गदा्न ्यो झरै प्रभाडवत भएको ्छ। ्यसले अरलाइर 

सामाडिक सेवाहरूको पहुचँलाई चरुौतीपणू्न बराउँद्छ। 

NZ मा आफरो पडहलो 3 मडहरामा, सव्यृंसेवकहरू, बसोबास का्य्नकता्न, पररवार, सा्ीहरू र समदुा्य सदस्यहरूको सम ््नर आवश्यक 

सेवाहरू पहुचँ गर्न महत्वपणू्न ्छ। पहुचँको रुचाइएका मोिहरू व्यडतिगत भटेघाट र फोर कलहरू हरु।् ्यो प्रवडृत् पडहलो 3 वि्नका लाडग 

अपररवडत्नत रहन्छ। 

सामाडिक समवन् र वयडतिपरक ससुवास्थय

घरैमा वाईफाई िसता NZ मा तलुरा्तमक रूपमा डस्र इनटररेट ििारद्ारा सहा्यता प्राप्त समाट्नफोरको डकफा्यतीताले ्यस समहूलाई 

उरीहरूको पररवारसँग समपक्न  रा्र आड ््नक र लगातार तररका सिृरा गद्न्छ। तस ््न, डिडिटल समावेशीकरणले ्यस समहूलाई डवदशेमा 

पाररवाररक त्ा सामाडिक समपक्न  का्यम रा्र सषिम बराउँ्छ िरु अन्य्ा असमभव हुरे्छ। डवशिे गरी भख्नरै आइपगुकेाहरूका लाडग 

एकलोपर र आइसोलेसरको भावरालाई कम गरु्न ले डतरीहरूको ससुवास्थ्यमा प्र्त्यषि फाइदा प्ुया्नउ्छ। 
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इनटररेट ििारमा बािा पगुदा, ्यडद ्यस समहूले आफरो डस्डतको बारेमा आफरा डवदशेी पररवारसँग समपक्न  गमुा्यो भरे उरीहरूको 

व्यडतिपरक ससुवास्थ्यमा रकारा्तमक प्रभाव प्छ्न। NZ मा अवरोि िाटा क्याप पगुकेो वा इनटररेटको आउटेिको कारणले हुर सक्छ। 

डतरीहरूको मौडलक दशेमा, सामाडिक-रािरीडतक घटराहरू वा इनटररेटको उचच लागतले गदा्न रेटवक्न  को आिारभतू सृंरचरा वा 

ििारमा बािा पगुर सक्छ।

"मरेा आमाबाब,ु मरेा भाइ र 2 िरा बडहरीहरू पडर घरमा ्छर।् दभुा्नग्यवस, डतरीहरू राम्ो डस्डतमा ्ैछरर ्

डकरडक ्त्यस षिते्मा ्यदु्ध चडलरहकेो ्छ। ्यो सोचर ुतरावपणू्न ्छ । ्यो िरैे गाह्ो ्छ डकरडक रेटवक्न  बारमबार िादैं 

्छ। ्त्यसैले म डतरीहरूलाई सीि ैफोर ग्ुछ्न। म डतरीहरूलाई फोर गर्न फरक एप प्र्योग गद्न्ुछ, डकरभरे सामान्य 

सेवाहरूले काम गददैर वा मलाई करेकट गददैर। हो, ्त्यसैले मलेै भख्नरै एप इनटिल गरे।ँ हामी ्यसलाई चाि्न ग्छछौं 

र ्यडद ्त्यसले काम ग्छ्न भरे डतरीहरूलाई सीि ैफोर गद्न्छौं। र ्यो हाल ्यसले काम गरररहकेो ्ैछर।"

— अरसुनिार सहभागी
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3. डनषकषता र डसफाररसहरू 
्यस समहूको बहुमतका लाडग, पडहलो 3 मडहरा र पडहलो 3 वि्नको बसोबास अवडि तलुरा गदा्न डतरीहरूको डिडिटल समावेशीकरणमा 

िरैे प्रगडत भएको ्ैछर। त्ाडप, लामो सम्य समम NZ मा बसोबास गरनेहरूका लाडग डिडिटल समावेशीकरणमा सिुार आएको आभास 

पाइन्छ, उदाहरणका लाडग, 10 वि्नभनदा बढी ।

्यसले डतरीहरुको बसोबास ्यात्ाको प्रारमभमा पहुचँ र सीप त्तवहरूलाई समबोिर गरेर ्यस समहूको डिडिटल समावेशीकरण ्यात्ालाई 

गडत डदरे अवसर सिृरा गद्न्छ। 

सव्यृंसेवकहरू, बसोबास कामदार, समदुा्य र पररवारका सदस्यहरू िसता सामाडिक रटेवक्न हरू सबैभनदा डवश्वाडसलो स्ोत हरु,् ्त्यसपड्छ 

आडिकाररक सरकारी च्यारलहरू र वेबसाइटहरू पडर ्छर ्। तस ््न, ्यी रेटवक्न हरूलाई ्प उप्योग गरु्नप्छ्न र ्यस समहूको डिडिटल 

समावेशीकरण सिुार गर्न मद्त गर्न च्यारलहरू र वेबसाइटहरू समावेशी रूपमा डििाइर गरु्नप्छ्न।

तलका डसफाररसहरू सरकारी रीडतगत डसफाररसहरू रभई अरसुनिारका डरषकि्नहरूमा आिाररत ्छर।्

पहुचँ समबन्ी समसया समा्ान गनने अवसर
पहुचँ समबनिी समस्या समािार गर्न मद्तका लाडग प्रदार गर्न सकरे, उपा्यहरूमा समावेश ्छर:्

• डवडभनर डवत् डवकलपहरू र इनटररेट ििार माफ्न त ल्यापटप िसता उपकरणहरू िहाँ ्यसलाई प्रभावकारी दृडटिकोणको रूपमा 

मलू्याङ्कर गररएको ्छ। डशषिा मनत्ाल्यको समतामलूक डिडिटल पहुचँ का्य्नरिम सफल दृडटिकोणको एक उदाहरण हो

• अ्त्यावश्यक सरकारी त्ा गरैसरकारी सेवाहरू लगा्यतका मु् ्य अरलाइर सेवाहरु पहुचँ गर्न शनू्य मलू्याङ्कर गररएको 

त्थ्याृंक

• साव्निडरक पसुतकाल्यहरू र पिूा गरने ठाउँहरू िसता सामदुाड्यक स्ारहरू िहाँ डिडिटल सीप प्रडशषिण र उपकरण सटेशरहरू 

पहुचँ गर्न सडकन्छ।

सीप समबन्ी समसया समा्ान गनने अवसर
सीप समबनिी समस्या समािार गर्न मद्तका लाडग प्रदार गररर ेउपा्यहरूमा समावेश ्छर:्

• ्यो समहूलाई डिडिटल रूपमा समावेश रगररएको सम्यलाई कम गर्न डवश्वसरी्य मध्यस्हरू माफ्न त िाती्य भािाहरूमा 

डिडिटल सीप प्रडशषिण

• िाती्य समदुा्यहरूमा मडहलाहरूका लाडग लडषित र समग् सम ््नर, डवशिे गरी घरेल ूहरेचाह-डदरे कत्नव्यहरू वररपरर ्त्यसैले 

डतरीहरू प्रडशषिण कषिामा उपडस्त हरु सकूर्

• सपटि उपलडब्ि सतरहरू सृंग डिडिटल सीप प्रडशषिण ्त्यसैले ्यो प्रभावकारी र सशति हनु्छ, उदाहरणका लाडग, ल्यापटप िसतै 

ठूलो उपकरणहरूमा अडिक िडटल डिडिटल सीप प्रडशषिणमा प्रगडत अडघ सरुु डबनद ुरूपमा समाट्नफोर-डवडशटि डिडिटल सीप 

प्रडशषिण 
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• ्यस समहूका लाडग मह्तवपणू्न को रूपमा पडहचार गररएको शीि्न 3 डिडिटल सीप षिते्हरूमा केडनद्रत प्रडशषिण: अरलाइर 

कारोवार सीप, अरलाइर सरुषिा र सरुषिा सीप, र अरलाइर िारकारी र सामग्ी ह्ाणिल गरने सीप। ्यसमा MyMSD, 

myIR, अरलाइर अध्यागमर खाता, र अरलाइर बैंडकृं ग िसता मु् ्य अरलाइर सेवाहरूको पहुचँ समबनिी प्रडशषिण 

समावेश हुरपुद्न्छ।

अनय डवचारहरू
NZ मा बसोबास गरने पवू्न शरणा्थी र सीमानतकृत प्रवासीको डिडिटल समावेशीकरण बढाउर मद्त गर्न, डरमर कुराहरू डवचार गरु्नहोस:्

• अृंग्िेी भािा प्रडवष्ठता ताडलमलाई प्रा्डमकता डदर ेका्य्नलाई डररनतरता डदरे 

• डवशिे गरी मु् ्य सेवाहरूका लाडग, अरलाइर िाती्य भािाहरूमा स्ोतहरू उपलब्ि गराउरे

• पवू्न शरणा्थीहरू र ESL सँग सीमानतकृत प्रवासीहरूका लाडग परुस्ा्नपरा का्य्नरिमको डिडिटल समावेशीकरण प्रडशषिण 

भाग बराउँदै

• समझौताको पडहलो 3 दडेख 5 बि्नसमम को लाडग डिडिटल समावेशीकरण सम ््नर बढाउर बढी लगारी 

• समझौता पररणामहरूमा प्रारडमभक डिडिटल समावेशीकरण सम ््नर को प्रभाव बझुर अरदुधै्य्न अध्य्यरहरू प्र्योग गददै

• NZ मा उरीहरूको बसती र बसती पररणामहरूको सनदभ्नमा ्यस समहूको डिडिटल समावेशीकरण डस्डत मापर र ट्र्याडकङ।

"म डवदशेबाट आउँद ै्ुछ, र तपाई ृं मलाई अृंग्िेी डसकाउरहुुन्छ, र म उहाँको भािा डसक्ुछ, र म ्यहाँ काम ग्ुछ्न, कर डत्ुछ्न, 
 

सरकारलाई मद्त ग्ुछ्न। ्त्यसैले म बेकार हुरे ्ैछर, म उप्योगी हुरे्ुछ। 

िब तपाई ृं मलाई गडणत ्पलस अृंग्िेी डसकाउरहुुन्छ, म अझ उप्योगी हुरे्छ। म पडहलेभनदा अझ ठूलो काम गर्न सक्ुछ। 

िब तपाईलेँ मलाई कम्प्यटुर डसकाउरहुुन्छ, ्त्यसैले मलेै IT, अङ्गे्िी र गडणतका आिारभतू कुराहरू पाए।ँ म भडवष्यमा  

डवशिेज् हुरे ्ुछ र न्य ुडिल्याणिलाई ड्छटो भनदा ड्छटो बढ्र मदत गरने ्ुछ।"

— अरसुनिार सहभागी
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