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एसियाली र पयासिफिक आइलयाण्ड (Asian and Pacific 
Islander, API) वंशका नययूयोक्क  वािीहरू ववसिन्न िाविक, 
धास््कक, िांसककृ तिक र आर््कक पकृष्ठियूस्बाट आउँछ्न।् 
उदाहरणका लारि केहीले सपे्नको पयासिफिक िाम्ाजयको 
ववसिार वा िंयुकि अ्ेररका (United States, U.S.) िहहि 
ववशविर िैलाउ्न एसियाली ्नाववकहरू, दाितव्ा परेका 
्ात्निहरू र करारबद्ध का्दारहरू दवुलैाई ्ेनिकृतव ि्नने 16औँ 
देखि 19औँ शिाबदीिम् बेलायिी िाम्ाजयको उदयको 
लारि आफ्नो वंश पतिा लिाउ्न िकछ 20औँ शिाबदी्ा 
फिसलवप्नो, जापा्न, कोररया र दक्षिणपयूववी एसिया्ा 
अ्ेररकी औपत्नवेसशक र िनैय िंलग्निाले पत्न 
एसियालीहरूलाई प्रवािीय वविय, िनैय दलुही, अप्नाउ्ेन र 
शरणा्वीहरूको रूप्ा अ्ेररका्ा लयायो। धेरै 
एसियालीहरूको लारि अ्ेररका्ा स्ा्न पु्नः त्नधा्करण ि्नने 
ववकलप ्नहँुदा अरू धेरैले अविरहरूप्रति आकवि्कि िए र 
अ्ेररका्ा आफ्नो र आफ्नो पररवारको लारि राम्ो जीव्न 
िोजे।

API न्यू्ोर्क  समुदा्लाई परिभाषित गर्ने रुर्ै 
एउटा रथा वा परिप्रेक्् छैर्।
प्राय: “एसियाली अ्ेररक्न ि्ुदाय” वाकयांशले ववशिे 
रूप्ा पयूववी एसियाली जातिहरूलाई ज्नाउँछ र यो 
प्रतित्नरधतव अनिि्कि ्नतिजाको रूप्ा अनय API पुर्ययौली 
ि्यूहहरूको सवास्थय र कलयाणको लारि हात्नकारक हु्न 
िकछ। िब ैAPIs को अियूिपयूव्क सवास्थय, आर््कक र शकै्षिक 
अ्नुिव िरेको िुझाव हद्ेन “्न्ु्ना अलपिंर्यक” स््कको 
वाबजुद तयहाँ िब ैपुर्ययौली ि्यूहरू्ा पयूरा सवास्थय ि्ा 
िा्ाजजक आर््कक अि्ा्निाहरू छ्न।् अनिि:, यिले 
APIs लाई िा्ाजजक, िरकारी र वयजकििि सिर्ा 
िंिाध्नहरूका योगय जािीय वा जािीय अलपिंर्यक 
्ात्न्नबाट रोकछ। “्न्ु्ना अलपिंर्यक” स््कले API 
ि्यूदायहरूको ववसिन्न अ्नुिवहरूलाई ्ेटाउ्ेन ्ात्र ्निई 
यिले जािीय ि्ा्निाको लारि का् िददै काला ि्ा 
आहदवािी ि्यूदायहरू ववरुद्ध हतियारयुकि पत्न हो।1 हाल ै
API, अशवेि, लयाहट्नो र आरधवािी ि्ुदायहरूको 
िा््ना ि्नने उपजस्ि िा्ाजजक ि्ा सवास्थय 

अि्ा्निाहरू ववरुद्ध लड्न धेरै पुर्ययौली ि्यूहहरू्ाझ 
्डाटाको लारि आवशयकिाको बारे्ा COVID-19 
िाव्कजत्नक सवास्थयले जािरुकिा बढाउँदै छ

ऐतिहासिक रूप्ा हाट्क-िेलर अधयाि््नको रूप्ा दषि, 
वयविातयक का्दाहरूको पषि्ा छ्नोट र 1965 को राजषरिय 
ऐ्नले API नययूयोक्क  त्नवािीहरूको कर्ि सवास्थयको बारे्ा 
हात्नकारक, असपषट पयूवा्कग्रहहरू (सटेरोटाइपहरू वा ववशिे 
ि्यूहरू प्रति वयवहारको सवचासलि, अचेि िंस्ाहरू) 
वासिव्ा आियू िनदा क् ्हततवपयूण्क वा जहटल िएको API 
ि्यूदायहरूको अदवविीय सवास्थय आवशयकिाहरूलाई 
ब्नाएका छ्न।् यि िलि धारणाले धेरै API नययूयोक्क  
वािीका जीव्नलाई प्रिाववि िरेको छ, कह्ठ्नाइहरू 
लुकाएको छ र धेरै API ि्ुदायहरूले िा््ना ि्नने सवास्थय 
आवशयकिाहरू पयूरा ि्न्क अििल िएको छ। API हरूको 
धारणालाई “्न्यू्ना अलपिंर्यक” को रूप्ा ्ानयिा र 
हटाउ्नु जािीय र जािीयिा सवास्थय अि्ा्निाहरू 
(सवास्थय पररणा्हरू्ा सिन्निा) लाई हटाउ्नको लारि 
एक ्हततवपयूण्क कद् हो। त्नण्कय सल्न्ा ्ाि्कदश्क्न ि्नने 
िही ्डाटाबब्ना हा्ी API नययूयोक्क  वािीहरू दवारा 
प्रतित्नरधतव ि्नने धेरै ववसिन्न ि्ुदायहरूलाई िेवा 
पुर ्याउ्ेन आशा ि्न्क िकदै्नौँ।

्डाटाको िङकल्न, ववशलेिण र ररपोहट्कङ्ाि्क ि अझ राम्ो 
प्रतित्नरधतव API ि्ुदायका लारि वकालि ि्नने आधार्ा 
हुनछ। API नययूयोक्क  त्नवािीहरूको बारे्ा ववसिकृि पुर्ययौली 
ि्यूहको ्डाटा हु्नु ि्ेनको API ि्ुदायहरूको लारि 
दृशयिाको सिज्क्ना ि्नने पहहलो कद् हो जु्न प्राय: 
प्रतित्नरधतव अनिि्कि प्नने, जिलाई स्ा्नीय सिर्ा 
सवास्थय िेवा र िंिाध्नहरू उपलबध िराउ्न प्र्ाण्ा 
आधाररि त्निीहरू र हसिषिेपहरूको ववकाि ि्न्क अ्नु्ति 
हदनछ।

पयूण्क ररपोट्क र पररसशषट िासलकाहरूको लारि  
NYC.gov/health ्ा जा्नुहोि ्र “Health of Asians 
and Pacific Islanders in New York City” (न्यू्ोर्क  
ससटीमा एसस्ाली ि प्ाससफिर आइल्ाण्ड वासीहरूरो 
सवास्थ्)।

 न्यू्ोर्क  ससटीमा एसस्ाली  
ि प्ाससफिर आइल्ाण्ड 
वासीहरूरो सवास्थ्

Nepali

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
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न्यू्ोर्क  ससटीमा एसस्ाली ि  
प्ाससफिर आइल्ाण्ड वासीहरू  

्डाटा स्ोि: अ्ेररकी िा्ुदातयक िवनेषिण (American Community Survey, ACS), 2013-2017 

*  अ्ेररकी िा्दुातयक िवनेषिण (American Community Survey, ACS) र NYC सवास्थय वविाि िा्दुातयक सवास्थय िवनेषिण (Community Health Survey, CHS) र अफिि अि िाइटल 
स्टयाहटजसटकि (Office of Vital Statistics, OVS) को ि्थयाङक्ा ्यूल हावाईय्न र पयासिफिक आइलयाण्ड वािीहरू (Native Hawaiian and Pacific Islanders, NHPIs) एक ि्यूहको रूप्ा प्रसिुि 
िररएका छ्न।् अनय िब ै्डाटा NHPIs को एसियाली ्ात्निहरूिँि विवीककृ ि िररएको छ।

† बंिलादेशी र पाफकसिा्नी वंशका ACS र OVS ्डाटा्ा देिाइएको छ ज्ुन CHS ्ा क् प्रतित्नरधतव ि्नने दक्षिण एसियाली (Underrepresented South Asians, U-SA) को रूप्ा विवीककृ ि िररएको छ।
‡ जापा्नी वंशको ACS र OVS को ्डाटा्ा देिाइएको छ, CHS ्ा क् प्रतित्नरधतव ि्नने पयूववी एसियाली (Underrepresented East Asians, U-EA) को रूप्ा विवीककृ ि िररएको छ।
§ सियि्ना्ी वंशको ACS र OVS को ्डाटा्ा देिाइएको छ, CHS ्ा क् प्रतित्नरधतव ि्नने दक्षिणपयूववी (Underrepresented Southeast Asians, U-SEA) को रूप्ा विवीककृ ि िररएको छ।
¶  क् प्रतित्नरधतव ि्नने एसियालीहरूलाई िमिव िएिम् िी्न षिते्रहरू्ा बाँड्डएको छ। API को रूप्ा रचत्नएका िर अनय परु्ययौली ि्यूहरू्ा िमबद्ध हु्न अि्््क िब ैअनय ज्निरं्या 
्निोफकएको(U-NS) APN ्ात्नएको र्यो।

NYC मा API पयूरा्कहरू
< 1% जर्संख्ारो प्तततर्धितव गर्ने 
पुरा्कहरूलाई तर्मर् तीर् क्रेत्रहरूमा 
बाँड्डएरो छ ि त्र्ीहरू मध र्े तर्मर् 
वंशरा मातर्सहरू समावरेश छर्:् 

 क् प्रतित्नरधतव ि्नने दक्षिण 
एसियाली (Underrepresented South 
Asian, U-SA):
 िुटा्नी, ्ेनपाली, श्ीलंका, स्रश्ि 
दक्षिण एशीयाली वंश 

 क् प्रतित्नरधतव ि्नने पयूव्क 
एसियाली(Underrepresented East 
Asian, U-EA): 
्ंिोसलय्न, िाइवा्नी, स्रश्ि पयूववी 
एसियाली वंश 

क् प्रतित्नरधतव ि्नने दक्षिणपयूववी 
एसियाली (Underrepresented 
Southeast Asian, U-SEA): 
ब न्ेली, कमबोड्डय्न, 
इन्डो्ेनसियाली, लाओहटय्न, 
्लेसशयाई, सििंापुर, ्ाई, स्रश्ि 
दक्षिणपयूववी एसियाली वंश

मयूल तर्वासी  
हवाई्र्

26%
धितर््ा ँ48%

भािती् 19%

रोरि्ाली 7%

सभ्तर्ामी§ 1%

जापार्ी‡ 2%
फिसलषपर्ो 6%

बंगलादरेशी† 6%

पाफरसतार्ी† 5%

गुआमातर््ाई वा 
िामोिो 13%

सामोर् 10%

मयूल तर्वासी हवाई ि 
प्ाससफिर आइल्ाण्ड*

एसस्ाली

रम प्तततर्धितव  
गर्ने पयूरा्कहरू 51%

API का रूप्ा पहहचा्न ि्नने नययूयोक्क  सिटी (New York City, 
NYC) का त्नवािीहरूले 14% NYC ज्निंर्या प्रतित्नरधतव 
ि्ननेको पहहचा्न िछ्क्न।् 2000 देखि 2017 िम्, एसियाली 
ज्निरं्या 48% ले बढेर 1,198,000 पिेुको छ। िोही 
ि्यावरध्ा, ्यूल त्नवािी हवाई र पयासिफिक आइलयाण्ड 
(Native Hawaiian and Pacific Islander, NHPI) 
ज्निरं्या 25% ले बढेर 4,400 पिेुको छ।

रचत्नयाँ नययूयोक्क  त्नवािीहरू िबिैनदा ्ठयूलो परु्ययौली ि्यूह 
हु्न,् जिले NYC ्ा लििि आधा िब ैएसियालीहरूको 
प्रतित्नरधतव िद्कछ, तयिपतछ िारिीय, कोररयाली, फिसलवप्नो, 
बंिलादेशी, पाफकसिा्नी, जापा्नी र सियि्ना्ी वंशका 

्ात्निहरूले (िबिैनदा ्ठयूलोदेखि िा्नोको क्र््ा) अ्निुरण 
िछ्क्न।् यि ररपोट्क्ा, NYC API ज्निंर्याको 1% िनदा क् 
प्रतित्नरधतव ि्नने 12 वंशहरू छ्न ्जिलाई िी्न एसियाली 
षेित्रहरू्ा विवीककृ ि िररएको छ: दक्षिण, पयूव्क र दक्षिणपयूव्क। 
NHPIs ले API नययूयोक्क  त्नवािीहरूको 1% िनदा क् 
प्रतित्नरधतव िद्कछ। ति्नीहरू ्धये उ्नानिाठ्ी प्रतिशि APIs 
अ्ेररका बाहहर जन्ेका र्ए, उ्नीहरू ्धये कररब 70% 
्ात्निहरू 10 वि्क वा िो िनदा बढी ि्य अ्ेररका्ा बिेका 
छ्न ्API त्नवािीहरूको अरधकि् प्रतिशि िएको NYC 
तछ्ेकहरू Flushing, East Flushing, Queensboro Hill र 
Queens को Murray Hill, Manhattan को Chinatown र 
Brooklyn को Sunset Park East हु्न।्

¶ 6% जर्सखं्ारो 
प्तततर्धितव 

गरििहरेरा < 1% 
वंशज
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सामाजजर ि आधथ्कर जसथततहरू  

्डाटा स्ोि: अ्ेररकी िा्ुदातयक िवनेषिण (American Community Survey, ACS), 2013-2017 

API नययूयोक्क  त्नवािीका अरधकि् अ्नुपािले 
ि्ग्र नययूयोक्क  त्नवािीहरूको िुल्ना्ा “धेरै 
राम्ो िनदा क्” अङगे्रजी बोलेको ररपोट्क 
िद्कछ। िंयुकि राजय अ्ेररका बाहहर 
जजन्एका APIs ्ा कुल APIs बीच 46% को 
िुल्ना्ा अ्नुपाि 59% छ। जन्स्ा्नको 
्िलब ्निरी िब ैAPI पुर्ययौली ि्यूहहरू 
्धये, अङगे्रजी “धेरै राम्ो िनदा क्” बोल्ेन 
वयजकिहरूको प्रतिशि फिसलवप्नोहरू बीच 21% 
देखि रचत्नयाँहरू्ा 61% िम् सिन्न हुनछ। 
पनध्र प्रतिशि NHPI ले अगें्रजी “धेरै राम्ो िनदा 
क्” बोलछ्न।्

5 वि्क वा िोिनदा ्ार्का किलेै पत्न अङगे्रजी “धेरै राम्ो” बोलेको ररपोट्क ्नि्नने पररवार।
U-SA: क् प्रतित्नरधतव ि्नने दक्षिण एसियाली ्ात्निहरू्ा िुटा्नी, ्ेनपाली, श्ीलंकाली र/वा स्रश्ि 
दक्षिण एसियाली वंशका रूप्ा रचत्न्ेन िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
U-EA: क् प्रतित्नरधतव ि्नने पयूववी एसियाली ्ात्निहरू्ा िाइवा्नी, ्ङिोसलय्न र/वा स्रश्ि पयूववी 
एसियाली वंशका रूप्ा रचत्न्ेन िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
U-SEA: क् प्रतित्नरधतव ि्नने दक्षिणपयूववी एसियाली ्ात्निहरू्ा ब न्ेली, कमबोड्डय्न, इन्डो्ेनसियाली, 
लाओहटय्न, ्लेसियाली, सिङिापुरी, ्ाई र/वा स्रश्ि दक्षिणपयूववी एसियाली वंशका रूप्ा रचत्न्ेन 
िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
NHPI: ्यूल हवाई त्नवािी र प्रशानि टापयूबािी िबै पुिा्कहरू िँिै विवीककृ ि छ्न।्
U-NS: क् प्रतित्नरधतवका API, ्निोफकएका वयजकिहरू्ा API को रूप्ा रच्ेनका िर अनय कु्नै पत्न 
पुर्ययौली ि्यूहहरू्ा विवीककृ ि ि्न्क ्निकेका अनय िबै िहिािीहरू ि्ावेश िद्कछ।

सीसमत अङ्ग्रेजी बोलर्रे परिवािहरूएर

56%

48%
61%

50%
35%

26%

NYC ि्ग्र 23% API ि्ग्र 46%

25%

49%
15%

43%

43%
21%

43%

िारिीय
बांगलादेशी

पाफकसिा्नी
U-SA 
ची्नी

कोररयाली
जापा्नी

U-EA 
फिसलवप्नो
सियि्ना्ी

U-SEA 

NHPI  
U-NS 

अङ्ग्रेजी प्वीणता ि आधथ्कर धिनता
जािीय, िािाका िीस्ििाहरू, जीव्नयाप्न ि्नने जयालादारी रोजिार्ा. को पहँुचको क्ी र आय अि्ा्निा सिज्क्ना ि्न्क 
अिषि्िा र केही API नययूयोक्क  त्नवािीहरूको आर््कक िुरषिालाई अिर िछ्क। िररबी, बेरोजिारी र सशषिाको क्ीले 
सवास्थयलाई बढावा ि्नने र रोिबाट बच्ेन स्ोि िाधा्नहरू्ा पहँुचलाई िीस्ि िद्कछ। यी जस्तिहरू ि्नावपयूण्क छ्न ्जिले 
वयवहाररक सवास्थय पररणा्हरूलाई पत्न ्नकारात्क प्रिाव पा्न्क िकछ।

िंघीय िररबी सिरको 200% िनदा ्ुत्न रह्ेन 
APIs को अ्नुपाि ि्ग्र NYC िनदा अलि 
छै्न। (िंघीय िररबी सिरको बारे्ा ्प 
जा्नकारीको लारि aspe.hhs.gov/2021-
poverty-guidelines ्ा जा्नुहोि।्) ि्ावप, 
बंिलादेशी, पाफकसिा्नी र रचत्नया ँवंश 
ि्यूहहरू्ा िहरिरर औििको िुल्ना्ा 
िररबीको दर उचच छ। APIs िँि िबै जातिय र 
प्रजािीय ि्यूहरूको उचचि् आय अि्ा्निा 
छ र यो अदृशय हु्ेन नययू्न आयको िा् APIs 
हु्ेन उचच आयिँि APIs को दृशयिा हो।2 यी 
उचचि् अ्नुपाि िए िापत्न, नययू्न-आय 
िेवाहरूको लारि योगय API नययूयोक्क वािीहरू 
िमिाववि रूप्ा जािरूकिा, आप्रवािको 
जस्ति वा िाविक वा िांसककृ तिक पहँुचको 
कारण आियू लाई उपलबध लािहरू्ा पुग्ेन क् 
िमिाव्ना छ। यिका िा्ै, “्न्ु्ना 
अलपिंर्यक” धारणा दवारा ियूरचि 
िंरच्नात्क पयूवा्कग्रहले फक API को उचच 
आयले API ि्ुदाय िंि्ठ्नहरूलाई पया्कपि 
रक् प्रापि ि्न्कबाट रोक्न िकछ।3 

संघी् गरिबी सतिरो 200% भनदा न्यूर् आ्

41%

58%

39%

23%

NYC ि्ग्र 39% API ि्ग्र 40%

37%
45%

55%

26%
20%

33%

45%
33%

34%िारिीय
बांगलादेशी

पाफकसिा्नी
U-SA 
ची्नी

कोररयाली
जापा्नी

U-EA 
फिसलवप्नो
सियि्ना्ी

U-SEA 
NHPI  
U-NS 

https://aspe.hhs.gov/2021-poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/2021-poverty-guidelines


सवसथ जीवर्

धयूम्पा्न ्ुटुको रोि, आघाि र िोकिोको कयानिर िहहि 10 िनदा बढी प्रकारका कयानिरका लारि जोखि्को कारक हो। 
िोकिोको कयानिर कयानिरले हु्ेन ्कृतयुको प्र्ुि कारण हो र 80% िनदा बढी्ा िोकिोको कयानिरले हु्ेन ्कृतयु्ा 
धयूम्पा्नको कारण ित्नएको छ। लििि 13% API वयसक नययूयोक्क  त्नवािीहरू ि्ग्र्ा NYC झैँ हाल ैचुरोट वपउँछ्न।् 
यदयवप, API पुरुिहरूले API ्हहलाहरू िनदा लििि छ िुणा बढी धयूम्पा्न ि्नने िमिाव्ना छ। पजबलक हाइ सकयू लका 
ववदया्वीहरू ्धये, API र अशवेि ववदया्वीहरूले लयाहट्नो र शवेि ववदया्वीहरू िनदा चुरोट वपउ्ेन िमिाव्ना क् हुनछ 
(क्र्शः 5% र 7% ववरुद्ध 3%)।

API पजबलक हाई सकयू लका ्नौ ज्ना ववदया्वीहरू्धये एकले हाल ैभयाप प्रयोि िछ्क्न ्[इलेकरिोत्नक सििरेट (ई-सििरेट) वा 
यसिै उपकरण र उतपाद्नहरूको प्रयोि िछ्क्न]्। API र बलयाक पजबलक हाइ सकयू लका ववदया्वीहरू्धये भयाप प्रयोि ि्नने 
प्रचल्न लयाहट्नो र हवाइट पजबलक सकयू लका ववदया्वीहरूिनदा क् छ। यिबाहेक, िु्टिा र पा्न जसिा धुवाँरहहि 
िुिवीजनय पदा््कहरूले केही API िंसककृ तिहरू्ा ्हततवपयूण्क िा्ाजजक ियूस्का िेलछ्न ्र त्नकोहट्नको लि्ा लजैा्न िकछ 
र िमिीर सवास्थय ि्सयाहरू त्नमतयाउ्न िकछ्न।्

हाल ैियूम्रपार् गर्ने API व्सरहरू 

API पुरुि

API महहला

23%

3%

हाल ैियूम्रपार् गर्ने वा षवगत 30 हदर्मा इलरेक्ट्ोतर्र भ्ाप 

उतपादर्हरूरो उप्ोग गर्ने हाइ सरयू लरा षवद्ाथथीहरू 

API API

NYC NYC

3% 11%

5% 17%

धयूम्पा्न भयाप

हाल ैियूम्रपार् गर्ने व्सरहरू

13%

7%*

24%*

9%

NYC ि्ग्र 13%
API ि्ग्र 13%

14%

19%

16%

14%

11%

िारिीय
U-SA 

रचत्नयाँ
कोररयाली

U-EA 
फिसलवप्नो

U-SEA 
NHPI 
U-NS 

U-SA: क् प्रतित्नरधतवका दक्षिण एसियाली वयजकिहरू्ा बंिलादेशी, बंिाली, िुटा्नी, ्ेनपाली, पाफकसिा्नी र/वा श्ीलंकालीको रूप्ा रचत्न्ेन िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
U-EA: क् प्रतित्नरधतवका पयूव्क एसियाली वयजकिहरू्ा जापा्नी र/वा ्ङिोसलय्न ि्ेनर रचत्न्ेन िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
U-SEA: क् प्रतित्नरधतवका दक्षिणपयूववी एसियाली वयजकिहरू्ा ब न्ेली, कमबोड्डय्न, इन्डो्ेनसियाली, लाओहटय्न, ्लेसियाली, सििंापुर, ्ाई र/वा सियि्ना्ीका रूप्ा रचत्न्ेन 
िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
NHPI: ्यूल हवाई त्नवािी र प्रशानि टापयूबािी िब ैपुिा्कहरू िँिै विवीककृ ि छ्न।् 
U-NS: क् प्रतित्नरधतवका API, ्निोफकएका वयजकिहरू्ा API को रूप्ा रच्ेनका िर अनय कु्नै पत्न पुर्ययौली ि्यूहहरू्ा विवीककृ ि ि्न्क ्निकेका अनय िबै िहिािीहरू ि्ावेश िद्कछ।
* िा्नो ्न्ु्नाको कारणले िदा्क अ्नु्ा्नको िावधा्नीपयूव्कक वयार्या ि्ुन्कहोि।्

्डाटा स्ोि: (शारीररक फक्रयाकलाप) (वयसक) NYC सवास्थय वविाि िा्ुदातयक सवास्थय िवनेषिण (Community Health Survey, CHS), 2014-2018; (फकशोर) NYC सवास्थय वविाि युवा जोखि् 
वयवहार िवनेषिण (Youth Risk Behavior Survey, YRBS), 2017; स््डल सकयू ल्ा ववदया्वीहरू (NYC) सवास्थय वविाि स््डल सकयू ल युवा जोखि् वयवहार िवनेषिण (YRBS), 2018; (धयूम्पा्न) (वयसक) 
NYC सवास्थय वविाि िा्ुदातयक सवास्थय िवनेषिण (CHS), 2014-2018; (धयूम्पा्न र भयाप) (फकशोर) NYC सवास्थय वविाि युवा जोखि् वयवहार िवनेषिण (YRBS), 2017

4

त्नयस्ि शारीररक फक्रयाकलापले किकैो ि्ग्र सवास्थय का्य 
रार््न र िुधार ि्न्क ्हततवपयूण्क ियूस्का िेलछ। API वयसकहरूले 
NYC ि्ग्र (78% ववरुद्ध 66%) ले िुल्ना िदा्क वविि 30 हद्न्ा 
शारीररक फक्रयाकलाप्ा िहिािी हु्ेन िमिाव्ना क् हुनछ। 
िाव्कजत्नक हाइ सकयू लहरू्ा शवेि फकशोरहरू (18% ववरुद्ध 26%) 
को दाँजो्ा API फकशोरहरू प्रति हद्न कमिी्ा 
60 स््ेनट शारीररक रूप्ा िफक्रय हु्ेन िमिाव्ना क् हुनछ। 
API पजबलक स््डल सकयू लका ववदया्वीहरू्धये, एक चौ्ाई 
(25%) ववदया्वीहरू ्ात्र शारीररक रूप्ा कमिी्ा 60 स््ेनट 
प्रति हद्न िफक्रय छ्न,् यदयवप यिको ववसिार NYC पजबलक 
स््डल सकयू लका ववदया्वीहरूको ि्ा्न छ।

25% 18%

24% 21%

स््डल सकयू लका फकशोरहरू हाइ सकयू लका फकशोरहरू

API

NYC

षवगत सात हदर्मा प्त र्ेर हदर् रमतीमा  
60 समर्रेट शािीरिर रूपमा सफरि् िहर्रे षवद्ाथथीहरू

शािीरिर फरि्ारलाप ि ियूम्रपार्     
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सवास्थ् सरेवा ि पहँुि

सवास्थ् बीमा  
सवास्थय बी्ाले त्नवारक र प्रा्स्क सयाहार िेवाहरू्ा 
पहँुच ि्न्क िहायिा िद्कछ र आियू ले िरेका रचफकतिा िच्क 
क् िद्कछ। NYC ्ा शवेि वयसकहरूको िुल्ना्ा API 
वयसकहरू बी्ाककृ ि ्नहु्ेन िमिाव्ना दईु िुणा हुनछ। 
एसियाली वंश ि्यूहरू्ा बी्ा ्निएका वयसकहरूको 
प्रतिशि कोररयालीहरू्ाझ 6%देखि फिसलवप्नोहरू्ा  
14% िम् िरक हुनछः यो दर NHPI वयसकहरू्ाझ  
18% छ। अ्ेररका्ा जन्ेका API वयसकहरूिँि िुल्ना 

िदा्क, अ्ेररका बाहहर जन्ेका API  वयसकहरूिनदा दईु 
िुणा (6% ववपरीि 13%) बी्ाककृ ि ्निररएका छ्न।् 
अ्ेररका बाहहर जन्ेका API वयसकहरूलाई हाम्ो सवास्थय 
प्रणाली्ा िांसककृ तिक सिन्निा र िािाको पहँुचको कारणले 
चु्नौिीहरूको िा््ना ि्नु्क प्नने हु्न िकछ। िाव्कजत्नक 
आरोप लाग्ेन ििरा वा अज्ाि र िलिी बाहहरको अरधक 
लाििहरूको ्डर जसिा ववधायक अवरोधहरूले धेरैलाई 
्ेड्डकल िावधा्नी पाउ्नबाट रोक्न िकछ।4 

्डाटा स्ोि: (सवास्थय बी्ा) NYC सवास्थय वविाि िा्ुदातयक सवास्थय िवनेषिण (Community Health Survey, CHS), 2014-2018; (दनि सवास्थय) (वयसक) NYC सवास्थय वविाि िा्ुदातयक 
सवास्थय िवनेषिण (CHS), 2014; (बचचाहरू) NYC सवास्थय वविाि NYC फकडि िवनेषिण, 2017

दाँतरो सवास्थ्    

्ुिको सवास्थय िमपयूण्कको सवास्थयको एक ्हततवपयूण्क िाि हो र सवस् दाँि र रिजाहरू ब्नाउ्नको लारि दनि 
रचफकतिकलाई त्नयस्ि रूप्ा िे्ट्ुन ्हततवपयूण्क हुनछ। ि्ग्र NYC वयसकहरूको िुल्ना्ा API वयसकहरूको अतयारधक 
प्रतिशिले कहहले पत्न उपचारात्क दाँिको ििाई िरेको छै्न। यिको िा्ै, शवेि र लयाहट्नो बालबासलकाको िुल्ना्ा 
API बचचाहरूको िा्नो अ्नुपािले िएको 12 ्हह्ना्ा उपचारात्क दनि उपचार पाउँछ्न।्

85% 96% 70% 75%

API APINYC NYC

वयसकहरू 0 देखि 13 वि्क उ्ेरका बालबासलका
उपिािातमर दनत उपिाि पाउर्रे मातर्सहरू

U-SA: क् प्रतित्नरधतवका दक्षिण एसियाली वयजकिहरू्ा बंिलादेशी, बंिाली, िुटा्नी, ्ेनपाली, पाफकसिा्नी र/वा 
श्ीलंकालीको रूप्ा रचत्न्ेन िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
U-EA: क् प्रतित्नरधतवका पयूव्क एसियाली वयजकिहरू्ा जापा्नी र/वा ्ङिोसलय्न ि्ेनर रचत्न्ेन िहिािीहरू 
ि्ावेश छ्न।्
U-SEA: क् प्रतित्नरधतवका दक्षिणपयूववी एसियाली वयजकिहरू्ा ब न्ेली, कमबोड्डय्न, इन्डो्ेनसियाली, लाओहटय्न, 
्लेसियाली, सििंापुर, ्ाई र/वा सियि्ना्ीका रूप्ा रचत्न्ेन िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
NHPI: ्यूल हवाई त्नवािी र प्रशानि टापयूबािी िबै पुिा्कहरू िँिै विवीककृ ि छ्न।् 
U-NS: क् प्रतित्नरधतवका API, ्निोफकएका वयजकिहरू्ा API को रूप्ा रच्ेनका िर अनय कु्न ैपत्न पुर्ययौली 
ि्यूहहरू्ा विवीककृ ि ि्न्क ्निकेका अनय िबै िहिािीहरू ि्ावेश िद्कछ।
* िा्नो ्न्ु्नाको कारणले िदा्क अ्नु्ा्नको िावधा्नीपयूव्कक वयार्या ि्नु्कहोि।्

सवास्थ् बीमा बबर्ारै व्सरहरू

6%

NYC ि्ग्र 12%

API ि्ग्र 12%

12%

12%*

7%*

11%*

14%

18%

10%

11%िारिीय
U-SA 

रचत्नयाँ
कोररयाली

U-EA 
फिसलवप्नो

U-SEA 
NHPI 
U-NS 
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मार्ससर सवास्थ्

्डाटा स्ोि: (बचचा जन्ाएपतछ ड्डपे्रि्न) NYC सवास्थय वविाि ििा्कवस्ा जोखि् ्यूलयाङक्न त्नरीषिण प्रणाली, 2016-2018; (आत्हतया दर) NYC सवास्थय वविािको 
्हततवपयूण्क िाङखिकी काया्कलय, 2008-2017। * िा्नो काय्कक्र्को िंर्याको कारणले िदा्क अ्नु्ा्नको िावधा्नीपयूव्कक वयार्या ि्ुन्कहोि।्

बचिा जनमाएपतछ ड्डप्रेसर्      
बचचा जन्ाएपतछको ड्डपे्रि्न ि्ेनको बचचा जन्ाएको 
12 ्हह्नासित्र हु्ेन ड्डपे्रि्निमबनधी प्रिंिलाई बुखझनछ। 

यदयवप पोसट्ाट्क्ा ड्डपे्रश्न ्ेरापी वा औिरधदवारा 
उपचार योगय छ, यो हाल ैजन् हद्ेन आ्ाबाबुको बीच 
बचचाको ववकाि्ा अलपकासल्न ि्ा दीघ्ककासल्न 
प्रिावहरूका िा् पया्कपि िंकट ि्ा षिति पुर ्याउ्न 
िकछ। NYC ्ा, API को 18% वयजकिहरू जिले पयूरै 
शहर्ा 14% वयजकिहरूको िुल्ना्ा बचचा जन्ाएपतछ 
ड्डपे्रि्नका लषिणहरू अ्नुिव िरे।

18%

12%

14%

18%

20%

शवेि

अशवेि

लयाहट्नो

API

अनय

जात/जाती्तादवािा बचिा 
जनमाएपतछ ड्डप्रेसर्

NYC ि्ग्र 14%

्ा्नसिक सवास्थय िमपयूण्क कलयाणको एक ्हततवपयूण्क 
अशं हो। िािा, िंसककृ ति, र इतिहाि — ्ा्नसिक 
सवास्थयलाई प्रिाव पा्नने कारकहरू — प्रतयेक API पुर्ययौली 
ि्यूहबीच सिन्न हुनछ्न।् िांसककृ तिक रूप्ा िफक्रय िेवा र 
प्रदायकहरूको पहँुचले किकैो सवास्थय सयाहार्ािमबनध 
लाई प्रिाव पाद्कछ।5 API नययूयोक्क  त्नवािीहरूलाई उ्नीहरूको 
प्रा्स्क िािा्ा िुणसिरीय सयाहार्ा पहँुच ्नहु्न िकछ 
र ्डाकटरले िोध्न िक्ेन ्ा्नसिक सवास्थयिमबनधी 
प्रश्नहरू िब ैएसियाली बोलीहरू्ा अ्नुवाद ्नहु्न िकछ।6 
यी िांसककृ तिक वा िाविक ववववधिाले सवास्थय िेवा 

प्रदायकहरूलाई APIs ले ्ा्नसिक सवास्थय ि्सयाहरूको 
बारे्ा बोल्न िक्ेन िररकाका ज्ा्नको क्ी हु्न िकछ 
जिले उ्नीहरूको ्ा्नसिक सवास्थय आवशयकिाहरूको 
िही वयार्या ि्न्क कह्ठ्न हुनछ।7 API नययूयोक्क  
त्नवािीहरूको ज्निंर्या बढदै जाँदा, िांसककृ तिक र िाविक 
रूप्ा उतिरदायी ्ा्नसिक सवास्थय िेवा प्रदा्न ि्नने 
्ा्नसिक सवास्थय काय्कक्र्हरू पररकलप्ना ि्न्कको लारि 
िािा, िंसककृ ति र इतिहािको राम्ो ि्न्क किरी प्रिाववि 
पाद्कछ िन्ेन कुरा बुझ्न आवशयक छ।

आतमहत्ालरे हुर्रे मतृ्ु   
2008-2017 ्ा, APIs बीच आत्हतयाको औिि दर शहरवयापी दर झैँ प्रति 100,000 को 5.4 र्यो। ि्ावप, कोररयाली 
र जापा्नीहरू बीच, यो दर शहरवयापी दर (क्र्श: प्रति 100,000 13.4 र 8.0*) िनदा अरधक छ। आत्हतया दवु ैदक्षिण 
कोररया र जाप्न्ा8 ्कृतयुको एक प्र्ुि कारण हो र API फकशोरहरू्ाझ रचनिाको वविय हो। 

b  प्रति 100,000 ज्निंर्या ि्ायोज्न िरेको उ्ेर दर। िा्नो िंर्याको काय्कक्र्का कारणले 
NHPIs बीचको दर देिाउ्न िफकँदै्न।

U-NS: क् प्रतित्नरधतवका API, ्निोफकएका वयजकिहरू्ा API को रूप्ा रच्ेनका िर अनय 
कु्नै पत्न पुर्ययौली ि्यूहहरू्ा विवीककृ ि ि्न्क ्निकेका अनय िबै िहिािीहरू ि्ावेश िद्कछ।
* िा्नो काय्कक्र्को िंर्याको कारणले िदा्क अ्नु्ा्नको िावधा्नीपयूव्कक वयार्या ि्नु्कहोि।्

25.6

आतमहत्ा दिb

13.4
8.0*

ि्ग्र NYC 5.4

िमपयूण्क एसियाली 5.4

4.3
4.4

2.3
4.8

2.8
2.8

िारिीय
बांगलादेशी

पाफकसिा्नी
रचत्नयाँ

कोररयाली
जापा्नी

फिसलवप्नो
सियि्ना्ी

U-NS  
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सवास्थ् परिणामहरू

उचि िक्तिाप   
उचच रकिचाप आघाि र ्ुटुको रोिका लारि प्र्ुि जोखि् कारक हो। िमपयूण्क NYC को िुल्ना्ा API वयसकहरू्ा उचच 
रकिचापको प्रिार क् हुनछ िर यो API पुर्ययौली ि्यूहहरू्ा अनिर हुनछ। लििि एक तिहाई िारिीय वयसकहरू (31%) 
्ा उचच रकिचाप छ, जो रचत्नया,ँ कोररयाली, क् प्रतित्नरधतव ि्नने दक्षिणपयूववी एसियाली वा क् प्रतित्नरधतव एसियाली 
वयसकहरूको िुल्ना्ा उचच दर हो।

उचि िक्तिाप भएरा व्सरहरू

15%

NYC ि्ग्र 28%
API ि्ग्र 23%

20%

22%*

20%

31%

21%

27%

24%

22%

िारिीय
U-SA 

रचत्नयाँ
कोररयाली

U-EA 
फिसलवप्नो

U-SEA 
NHPI 
U-NS 

U-SA: क् प्रतित्नरधतवका दक्षिण एसियाली वयजकिहरू्ा बंिलादेशी, बंिाली, िुटा्नी, ्ेनपाली, पाफकसिा्नी 
र/वा श्ीलंकालीको रूप्ा रचत्न्ेन िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
U-EA: क् प्रतित्नरधतवका पयूव्क एसियाली वयजकिहरू्ा जापा्नी र/वा ्ङिोसलय्न ि्ेनर रचत्न्ेन िहिािीहरू 

ि्ावेश छ्न।्
U-SEA: क् प्रतित्नरधतवका दक्षिणपयूववी एसियाली वयजकिहरू्ा ब न्ेली, कमबोड्डय्न, इन्डो्ेनसियाली, 
लाओहटय्न, ्लेसियाली, सििंापुर, ्ाई र/वा सियि्ना्ीका रूप्ा रचत्न्ेन िहिािीहरू ि्ावेश छ्न।्
NHPI: ्यूल हवाई त्नवािी र प्रशानि टापयूबािी िबै पुिा्कहरू िँिै विवीककृ ि छ्न।् 

U-NS: क् प्रतित्नरधतवका API, ्निोफकएका वयजकिहरू्ा API को रूप्ा रच्ेनका िर अनय कु्न ैपत्न 

पुर्ययौली ि्यूहहरू्ा विवीककृ ि ि्न्क ्निकेका अनय िबै िहिािीहरू ि्ावेश िद्कछ।
* िा्नो ्न्ु्नाको कारणले िदा्क अ्नु्ा्नको िावधा्नीपयूव्कक वयार्या ि्नु्कहोि।्

क््ानसिरो घटर्ा  
API नययूयोक्क ्ा हु्ेन ्कृतयुको प्र्ुि कारण कयानिर हो। ि्ग्र्ा API ्हहलाहरूलाई NYC ्हहलाहरूको िुल्ना्ा ्ाइरोइ्ड 
कयानिरको उचच दर छ। ि्ग्र NYC िुल्ना्ा API पुरुिहरू्ा कलेजो र पेटको कयानिरको उचच दर छ। 

शीि्क पाँि प्रािरा क््ानसि

85.5

35.1

30.5

24.8

19.0

119.7

30.4

40.5

33.3

30.8

1. सि्न

4. ्लाशय र ्लदवार (#3 NYC)

2. ्ाइरोइ्ड (#5 NYC)

5. ्ा्नव शरीर ििा्कशय र NOS 
(अनय्ा ्निोफकएको) (#4 NYC)

3. िोकिो र ब्ोनकि (#2 NYC)

API
महहला (प्तत 100,000 दि)

NYC

55.2

53.2

36.5

23.0

22.8

56.6

126.1

46.3

18.0

14.9

1. िोकिो र ब्ोनकि (#2 NYC)

4. कलेजो/इनरिाहेपेहटक वपति ्नली

2. पुरुि ग्रन्ी (#1 NYC)

5. पेट

3. ्लाशय र ्लदवार (#3 NYC)

API
पुरुि (प्तत 100,000 दि)

NYC

्डाटा स्ोि: (उचच रकिचाप) NYC सवास्थय वविाि िा्ुदातयक सवास्थय िवनेषिण (Community Health Survey, CHS), 2014-2018; (कयानिर) New York State Cancer Registry, 2012-2016
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स्ोत सािर् ि प्ततिोिक्मता

सामुदात्र सहभागी संसािर्हरू  
•   Apicha िा्ुदातयक सवास्थय केनद्र (Apicha Community Health 

Center)

•   Asian एसियाली अ्ेररकी िंघ (Asian American Federation)

•  Asian ि्ा्निाको लारि अ्ेररकी
•   बंिलादेशी अ्ेररकी िा्ुदातयक ववकाि ि्ा युवा िेवाहरू 

(Bangladeshi American Community Development and 
Youth Services)

•   Charles B. Wang िा्ुदातयक सवास्थय केनद्र (Charles B. Wang 
Community Health Center)

 - िा्ुदातयक िंिाध्नहरू
•   ् ा्नसिक सवास्थयको लारि रचत्नया ँअ्ेररकी पररवारको िमबनध
•   ् ा्नव अरधकारको नययू योक्क  सिटी आयोि
•   Manhattan Community College को New York Borough को 

City University: ि्ुदायिरर एसियाली अ्ेररकी अधयय्नको िव्न
 - जािीय अनयायलप िंिाध्न

•   एसियाली अ्ेररकी बचचा र पररवारहरूको लारि िंि्ठ्न

• िा्ुदातयक सवास्थय िेवा िञजाल (एसिया सवास्थय िेवाहरू)

• िाव्कजत्नक िंि्ठ्नहरूको पररिद
• नययूयोक्क को ि्लङैरिक एसियाली र प्रिानि दवीप वािी पुरुि
• General Human Outreach in the Community, Inc.

• Japanese American Social Services, Inc.

• कोररयाली िा्ुदातयक िेवाहरू
•  ् ेयरको आप्रवािी ्ास्लाको काया्कलय

 - एक ज्निांजर्यकीय सनयापशट: NYC को API आप्रवािी ज्निंर्या
• एसियाली अ्ेररकी सवास्थयको अधयय्नको लारि New York 

University (NYU) Center

• New York University College of Nursing

• ि्ाज िेवाको लारि दक्षिण एसियाली पररिद
•  NYU Langone ्ा Seventh Avenue Family Health Center 

• पयासिफिक आइलयाण्डका एलायनि NYC को िंयुकि षिेत्रहरू

यो ररपोट्कले NYC ्ा एकद् ववववध API ि्ुदायहरूदवारा वि््क ा्न सवास्थय वासिववकिाहरू बुझ्ेन र िमबोध्न ि्नने 
प्रारजमिक चरणलाई प्रतिबबजमबि िद्कछ। हाम्ो िेदिावको इतिहाि्ा का् ि्न्क र APIs ्ात्र ्निई अनय धेरै िी्ानिककृ ि 
ि्ुदायहरूदवारा िोरिएका बहुिांसककृ तिक ि्नावहरूलाई जसवकार ि्नु्क सवास्थय ि्ा कलयाण्ा अि्ा्निाहरूको 
ि्ाधा्न ि्न्क ्हततवपयूण्क छ। 

यदयवप API ि्ुदायहरूले सवास्यका धेरै पषिहरूका िा् िंघि्क िरे िापत्न यी ि्ुदायहरू सवास्थय र कलयाणलाई बढावा 
हद्नका लारि यी चु्नौिीहरूको िा््ना ि्न्क पत्न जोड्डनछ्न।् यी क्ेनकि्नहरू ववशवाि्ा आधाररि ्ेनटवक्क , िा्ाजजक 
िञजालहरू वा ि्ुदाय्ा आधाररि िंस्ाहरू आहदबाट आउ्न िकछ्न।् हा्ीले बलयाक लाइभि मयाटर ितिववरध र 
COVID-19 ज्नसवास्थय सवास्थय आपिकासल्न जसिा वयापक िा्ाजजक ि्ा िाव्कजत्नक सवास्थय काय्कक्र्हरू देिे 
जसि ैयो हाम्ो शहरको सवास्थय लचकदार ब्नाउ्नका लारि स्ोिहरू बाँड्न र एक अका्कलाई ि्््क्न ि्न्क आवशयक छ।

1. Poon O, Squire D, Kodama C, Byrd A, Chan J, Manzano L, et 
al. उचच सशषिा्ा एसियाली अ्ेररकी र प्रशानि दवीप वािीहरू्ा छ्नोट 
िररएको िाहहतय्ा ्ो्डले अलपिंर्यक स््कको आलोच्नात्क 
ि्ीषिा। शकै्षिक अ्नुशनधा्नको ि्ीषिा। 2016; 86:469-502। 

2. Kochhar R, Cilluffo A. अ्ेररका्ा एसियाली बीच आय अि्ा्निा 
अतयारध द्रयूि रूप्ा बहढरहेको छ। 2018: उपलबध िारा्: https://
www.pewsocialtrends.org/2018/07/12/income-inequality-
in-the-u-s-is-rising-most-rapidly-among-asians/। 

3. Tran V. एसियाली अ्ेररकीहरू ्डाटा प्रतित्नरधतव र िा्ाजजक िेवाहरू्ा 
दरारका ्ाधय्बाट क् हँुदैछ्न ्Urban.org: UrbanWire; 2018।

4. Le-Doux C, Stephens KS. शरणा्वी र आप्रवािी िा्ाजजक िेवा हद्न। 
िा्ानय बहु िांसककृ तिक िा्ाजजक काय्क 1992; 2:31-46।

5. Cho H, Kim I, Velez-Ortiz D. लयाहट्नो र एसियाली अ्ेररकीहरू बीच 
्ा्नसिक सवास्थय िेवाको उपयोििँि िमबजनधि कारकहरू। िा्ानय 
िा्ुदातयक ्ा्नसिक सवास्थय। 2014; 50:960-7। 

6. Lee SY, Martins SS, Lee HB. िंयुकि राजय अ्ेररका्ा एसियाली 
अ्ेररकी उपजािीय ि्यूहहरू्ा ्ा्नसिक ववकार र ्ा्नसिक सवास्थय 
िेवाको उपयोि। िा्ानय िा्ुदातयक ्ा्नसिक सवास्थय J. 2015; 
51:153-60। 

7. Purnell TS, Marshall JK, Olorundare I, Stewart RW, Sisson S, 
Gibbs B, et al. िंस्ाको िांसककृ तिक षि्िाको प्रदायक धारणाहरू र 
िा्ाजजक रूप्ा जोखि््ा रहेका ज्निङर्याहरूका लारि बबरा्ी 
केजनद्रि सयाहारलाई लक्षिि ि्नने उ्नीहरूको िीप र वयवहारहरू। िा्ानय 
सवास्थय िेवाको ्नराम्ो िँि हदइयो। 2018; 29:481-96।

8. Kim SY, Kim MH, Kawachi I, Cho Y. दक्षिण कोररया र जापा्न्ा 
आत्हतयाको िुल्नात्क ्हा्ारी ववज्ा्न: उ्ेर, सलङि र आत्हतयाको 
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