
   اور ميںقانونکا  کی بنا پر امتياز خاندانی حيثيت
  
  

   کيا ہے؟(FSDO) قانون امتياز برائے خاندانی حيثيت کا 1:سوال 
 کسی  اس کے تحت ميں منظور کيا گيا تها۔1997 ہے جو قانون امتياز کے خالف ايک FSDO 1:جواب 

کی بنا پر خاندانی حيثيت کے خالف اس کی ، مرد يا عورت شخص يا کسی تنظيم کا کس شخص       
    کا اطالق کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے۔FSDO  ی ہے۔امتياز پرتنا غير قانون       

  
  ميری حفاظت کن پہلوؤں سے ہوتی ہے؟ 2:سوال 
 : آپ کی حفاظت مندرجہ ذيل پہلوؤں سے ہوتی ہے2:جواب 

 روزگار *
 تعليم *
 سامان، سہولتوں يا خدمات کی فراہمی *
 تظامعالقے کی ترتيب و ان *
 مشاورتی انجمنوں کے لئے ووٹ دينے اور منتخب ہونے يا تقرری کی اہليت *
 کلبوں ميں شرکت *
 سرکاری سرگرمياں *

  
  قانون کيوں ضروری تها؟ 3:سوال 
کے ' عمر بڑهنے' ميں ليبر مارکيٹ ميں خواتين کی بڑهتی ہوئی تعداد اور آبادی کی گذشتہ دہائی 3:جواب 

     کہ خاندانی ذمہ داريوں کے حامل نہايت ضروری ہو گيا ہےباعث معاشرے کے لئے يہ        
   آج کل، بچوں اور معمر والدين کی نگہداشت مرد ات کو پورا کيا جائے۔يکارکنان کی ضرور       
 کارکنوں کو کام اور خاندان کے مطالبات ميں  اور خواتين کارکنوں دونوں کی ذمہ داری ہے۔        
  کام اور خاندان کی ذمہ داريوں ميں ے لئے مشکالت ميں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرکهنے  توازن       
پنہاں کشمکش کارکن کی صحت، طرزمعاش کی ترقی، پيداواری صالحيت نيز مقابلًۃ بہتر ہونے        
   کی اہليت کو متاثر کرتی ہے۔       

  
  ؟کيا ہوتی ہے" دانی حيثيتخان" 4:سوال 
   کی نگہداشت کی ذمہ خاندانی رکنراد ہے کہ ايک شخص کسی قريبی  خاندانی حيثيت سے م4:جواب 

   قريبی خاندانی رکن ايسا شخص ہوتا ہے جس کا رشتہ خون، شادی، متنبیٰ داری کا حامل ہے۔      
  ميں شامل ہيں، والدہ، والد، بهائی، بہن، وں خونی رشتہ داريبنانے يا ازواجی تعلق کی بنا پر ہے۔      
 ں، خالہ، پهوپهی چچا، مامو(، چچا، ماموں، کزن ا، بيٹی، دادا، دادی ، نانا، نانی، خالہ، پهوپهیبيٹ      
  شادی کی رشتہ داری قانونی طور پر شادی ، بهانجا اور بهتيجی، بهانجی۔ ، بهتيجا)بيٹی/ کا بيٹا      
ی بنا پر پيدا ہوتی ہيں اور دی ک ازدواجی رشتہ دارياں شاشدہ خاوند اور بيوی کے مابين ہوتی ہے۔      
  ان ميں شامل ہيں، مثًال ساس اور سسر۔      

  
  ؟ کا اطالق ہانگ کانگ کے تمام آجروں پر ہوتا ہےFSDOکيا  5:سوال 
ی مالزمہ اپنا کام کّل/  ہاں، اس کا اطالق ہانگ کانگ کے تمام آجروں پر ہوتا ہے تاوقتيکہ مالزم 5:جواب 

   کانگ سے باہر سرانجام دے۔يا مرکزی طور پر ہانگ      



 

 
    کو کس قسم کے خاندانی حيثيت کے حامل مالزمينميں ايک اچها آجر بننا چاہتا ہوں؛ ميں  6:سوال 

  انتظامات پيش کر سکتا ہوں؟      
 کی ضروريات پورا کرنے کی خاطر مندرجہ ذيل اقدامات خاندانی حيثيت کے حامل مالزمينآپ  6:جواب 

  :ور کر سکتے ہيںکرنے پر غ       
  انتخابی معيار کو اپنائيں۔يکساںشی يا چهانٹی کے لئے  تربيت، سبکدوبهرتی، ترقی، تبادلہ، *

کسی مخصوص کام کے لئے خاندانی حيثيت کے حامل يا غير حامل لوگوں کے بارے ميں  *
جانے بوجهے مفروضے قائم نہ کريں؛ مثًال خاندانی حيثيت کے حامل افراد ايسے کاموں کے 

 ے موزوں نہيں ہوتے جن ميں سفر شامل ہوتا ہے۔لئ

 کے طور پر مشتہر نہ کريں تاوقتيکہ اس کا جواز موجود نہ ہو۔" کل وقتی"عہدوں کو  *

ايک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضروريات کو کم از کم رکهيں اور ان مالزمين کو  *
 ا سامنا ہو۔رعايت دينی چاہئے جنہيں ان ضروريات کو پورا کرنے ميں جائز مشکالت ک

اس بات کی يقين دہانی کريں کہ شفٹ ورک کا انتظام براہ راست يا بالواسطہ امتياز سے مبّرا  *
 ہو۔

کام لينے کے ضمن ميں ) اضافی(اس بات کی يقين دہانی کريں کہ مالزمين کو اوورٹائم  *
 فيصلہ کرنے کی آزادی ہو۔

 جہاں ممکن ہو، جز وقتی کام يا مشترک کام کی پيش کش کريں۔ *

تنخواہ، پينشن، تربيت اور ترقی کے لحاظ سے جزوقتی مالزمين کے ساته منصفانہ برتاؤ  *
 کريں۔

 
 

FSDO اعمال کے تحت غير قانونی  
  

  ؟امتياز کيا ہوتا ہے 7:سوال 
   براہ راست امتياز اور بالواسطہ امتياز–امتياز کی دو اقسام ہيں  7:جواب 

  اس کی خاندانی حيثيت کی بنا پر کسی کے ساتهشخص  تب ہوتا ہے جب کسی براہ راست امتياز      
  کم موافق طريق سے سلوک کيا جاتا ہے۔ مثًال، کسی خاتون کو بچے دوسرے شخص کی نسبت      
 کی پيدائش کے بعد کم موافق کام پر منتقل کر ديا جائے کيونکہ آجر کے خيال ميں ايک خاتون       
  کرنے کے قابل نہيں ہوتی۔ايک شيرخوار بچے کے ساته سفر       

  
  شرط يا تقاضے کا اطالق ہر ايک پر ہوتا ہے  بے جوازیس تب ہوتا ہے جب کبالواسطہ امتياز      
  مثًال، ايک کمپنی  خاندانی حيثيت کے حامل افراد پر اس کا ابتر اثر پڑتا ہے۔ پرليکن عملی طور      
 ئم کريں اور ايک بيوہ جو اپنے چهوٹے چهوٹے کا اصرار ہے کہ اس کے تمام مالزمين اوورٹا      
   نی پهر اس کو پبچوں کی نگہداشت کی ذمہ دار ہے، اس شرط کی تعميل نہيں کر سکتی۔ کم      
 سبکدوش کر ديتی ہے۔ شکايت کنندہ شکوہ کناں ہے کيونکہ ايک واحد والدہ کے طور پر وہ اس       
 ی کہ اگر کمپنی اس بات کا جواز پيش نہيں کر سکتشرط کی تعميل کرنے سے سے قاصر ہے۔       
 واسطہ  بالہ خاندانی حيثيت کی بنا پر يہ شرط پورا کرنی ہوگی، تو يکيوں ہر ايک مالزم کو الزمًا      
  امتياز کی ايک صورت ہوگی۔       



  
  تا ہے؟سک کيا ايک آجر ميری خاندانی حيثيت کی بنا پر مجهے مالزم رکهنے سے انکار کر 8:سوال 
   /  يہ ايک آجر کے لئے غير قانونی ہے کہ وہ مالزمت کے کسی درخواست دہندہ يا مالزم 8:جواب 

 از برتے۔ مثًال، ايک آجر آپ کو ايسے يمالزمہ کے خالف اس کی خاندانی حيثيت کی بنا پر امت       
  شامل ہے کيونکہ وہ عہدے پر مالزم رکهنے سے انکار کرتا ہے جس ميں چين کا بار بار سفر       
 آپ سفر نہيں کر سکتے کيونکہ آپ کو اپنے چهوٹے چهوٹے بچوں ليتا ہے کہ  فرض کر يہ       
  کی نگہداشت کرنا درکار ہے۔       

  
  مجهے ميری خاندانی حيثيت کی بنا پر خدمات يا کيا ايک تعليمی ادارہ يا خدمت کا فراہم کنندہ 9:سوال 

  ؟نے سے انکار کر سکتا ہے فراہم کرسہوليات      
 پر سامان، داي ہے کہ وہ خاندانی حيثيت کی بنیايک خدمت کے فراہم کنندہ کے لئے يہ غير قانون 9:جواب 

  ايک تعليمی ادارے کے لئے يہ غير قانونی ات يا سہوليات فراہم کرنے سے انکار کرے۔مخد       
 يا اس کو خارج ، داخل کرنے سے انکار کرےہے کہ وہ اسی سبب کی بنا پر ايک طالب علم کو       
  کرے۔       

  

 ميری مدد کر سکتا ہے اگر ميرے ساته اس بنا پر  (EOC) کيا کميشن برائے مساوی مواقع 10:سوال 
 کہ ميں نے اپنے ايک شکايت کرنے والے دوست يا رفيق کار کے لئے  برا سلوک کيا جائے       
   مہيا کی تهيں؟گواہی دی تهی يا معلومات       

ہاں، اگر کسی شکايت کنندہ کی مدد کرنے کی بنا پر آپ کے ساته برا سلوک کيا جائے تو آپ     10:جواب 
کی ايک شکايت درج کروا سکتے ہيں۔ اگر ايسا ہوتا ہے، تو قانون کے تحت آپ کی ' مظلوميت'        
  فوری طور پر مطلع کريں جو آپ حفاظت کی جاتی ہے اور آپ کو چاہئے کہ آپ ان افراد کو       
  کے دوست يا رفيق کار کی شکايت سے نپٹ رہے ہوں۔       

  
  ؟ کا اطالق حکومت پر ہوتا ہےFSDOکيا  11:سوال 

 مندرجہ ذيل ) حکومت(کی شرائط کا اطالق حکومت پر ہوتا ہے، ليکن بعدالذکر  FSDO،  ہاں11:جواب 
  :پہلوؤں ميں قانون سے بری الذمہ ہے       

 ؛اميگريشن کے کسی قانون کے تحت سرانجام دی گئی کارروائيوں کے لئے *
 ؛ ميں دخول اور خروج کے موقع پر کانگہانگ *
گئی ورا کرنے کے مقصد سے سرانجام دی کو پديگر موجودہ قانونی شرائط اور تقاضوں  *

 ۔ کے لئےکارروائيوں
  
  

EOC کے پاس ايک شکايت درج کروانا  
  
  

  از برتا جا رہا ہے، تو ميں کيا کر سکتا ہوں؟ي کروں کہ ميرے خالف امتاگر ميں محسوس12:سوال 
  :آپ مندرجہ ميں سے ايک يا زيادہ کارروائياں کر سکتے ہيں12:جواب 

اگر شکايت کا تعلق کام سے ہے، تو آپ اپنی تنظيم کی انتظاميہ کے پاس ايک شکايت درج  *
سی دوسری قسم کی مدد حاصل کروا سکتے ہيں يا اپنے عملے کی تنظيم يا يونين سے ک

 کر سکتے ہيں؛



 آپ سامان، خدمات اگر شکايت کا تعلق سامان، خدمات يا سہوليات کی فراہمی سے ہے، تو *
يا بہتری کی  پاس ايک شکايت درج کروا سکتے ہيں  کےيا سہوليات کے فراہم کنندہ
  درخواست کر سکتے ہيں؛

* EOC کے پاس ايک شکايت درج کروائيں؛ 
 عدالت ميں لے جائيں۔يس کو اپنے ک *

  
 جبکہ واقعہ آپ کے ،جو کچه ہوا ہے اس کو جتنی جلد ممکن ہو سکے ريکارڈ کرنا ياد رکهيں

 يا اپنے کيس کو عدالت ميں لے  گےذہن ميں تازہ ہو۔ اگر آپ کوئی شکايت درج کروانا چاہيں
 کريں گی۔، تو يہ معلومات بعد ميں تفصيالت کو ياد کرنے ميں آپ کی مدد  گےجانا چاہيں

  
 کے پاس اک شکايت کيسے درج کروا سکتا ہوں اور جب ايسا کروں تو کيا ہوتا EOCميں  13:سوال 
 ہے؟ 

 کتے ہيں يا ا چاہئے۔ آپ اس کو خود تحرير کرسايک شکايت کو تحريری طور پر درج کروان 13:جواب 
  کسی کو ايسا کرنے کی اجازت دے سکتے ہيں۔    

  الزمًا شکايت کی تفتيش کرتا ہے اور فيصلہ کرتا EOC کے بعد،ايک شکايت وصول ہونے       
  ہے آيا اس کو منقطع کر ديا جائے يا مصالحت کی جانب پيش قدمی کی جائے۔    

  
 کيا لوگوں کا ايک گروہ ايک اکيلی شکايت درج کروا سکتا ہے؟ 14:سوال 
   کوئی دوسری انجمن ہو سکتی ہے۔افراد کا ايک گروہ ياشکايت کنندہ ايک فرِد واحد،  ہاں، 14:جواب 

  
 کيا ميں کسی شکوہ کناں شخص کی نمائندگی کر سکتا ہوں؟ 15:سوال 
    ايک نمائندہ شکايت کنندہ کو ہاں، آپ ايک شکوہ کناں شخص کی نمائندگی کر سکتے ہيں۔ 15:جواب 

 دکهانا ہوگا کہ شکوہ کناں شخص نے اس کو شکايت درج کروانے کی اجازت دی ہے۔    
  

 اگر ميں ايک شکايت درج کروانا چاہوں، تو مجهے کون سی معلومات فراہم کرنا درکار ہيں؟ 16:سوال 
  :آپ کو درخواست تحريری طور پر دينا ہوگی اور مندرجہ ذيل معلومات مہيا کرنی ہوں گی 16:جواب 

 مشمولہ تفصيالت اور تاريخيں؛ *
 ؛) حيثيت، وغيرہنام، معلوماِت رابطہ، صنف يا ازدواجی(ذاتی معلومات  *
 اور معلوماِت رابطہ؛) شخص يا کمپنی کا نام(کا نام ) عليہان(مدعا عليہ  *
 ؛امتياز کے لئے آپ کے دعوے کی تائيد ميں معلومات *
امتيازی کارروائيوں کے نتيجے ميں اگر آ پ کو کسی نقصان يا جذباتی خلل کا سامنا ہوا  *

 ہو، تو اس کی تفصيالت؛
 يں معلومات۔کے بارے م) گواہان(گواہ  *

 کا عملہ EOCش ہوں، تو ياگر آپ کو ايک تحريری درخواست تيار کرنے مين مشکالت درپ
   آپ کی مدد کر سکتا ہے۔

   

  

  

  



  تفتيش اور مصالحت
  

 کسی شکايت کی تفتيش کيسے کرتا ہے؟ EOC  17:سوال
  ندہ کے  شکايت کنسے قانونی طور پر يہ درکار ہے کہ وہ شکايت کی تفتيش کرے۔ EOC 17:جواب 

  کے پاس تبصرے کے لئے ارسال کرديا جاتا ہے۔) عليہان(لگائے گئے الزامات کو مدعا عليہ    
  اور واہوں کے بيانات لئے جاتے ہيں۔جوابات کو پهر شکايت کنندہ کے پاس بهيجا جاتا ہے۔ گ   
 طع کر ديا يا مقدمے کو منقئزہ موزوں مواد جمع کيا جاتا ہے آيہ ديکهنے کے لئے برائے جا   
  جائے يا مصالحت کی جانب پيش قدمی کی جائے۔ تفتيش کے مرحلے پر جمع کی گئی تمام    
 معلومات کو تيسرے فريقوں سے صيغٔہ راز ميں رکها جاتا ہے ليکن اسے عدالتی کارروائی    
  استعمال کيا جا سکتا ہے۔ںمي   

  
  کو منقطع کر سکتا ہے؟ ميری شکايت کی تفتيش EOCکون سے حاالت ميں   18:سوال

 کسی شکايت کی تفتيش سرانجام نہ دينے يا اسے منقطع کرنے کا فيصلہ تب کرے گا،  EOC 18:جواب 
  :اگر   
  کے تحت غير قانونی نہ ہو؛FSDOشکايت کردہ عمل  *
  شخص کی خواہش نہ ہو کہ تفتيش کو جاری رکها جائے؛ںشکايت کنا *
 ے ہوں؛ ماہ گذر چک12عمل کے کئے جانے کے بعد  *
 ؛ر پر مناسب طريق سے نہ کی جا سکتی ہوشکايت کی پيروی ايک نمائندہ شکايت کے طو *
   فہمی پر مبنی يا مواد کے بغير ہو۔شکايت غير سنجيدہ، باعث کوفت، غلط *

  
اگر ميں محسوس کروں کہ ميرے خالف امتياز برتا گيا ہے، تو کيا شکايت درج کروانے کے   19:سوال

  ہے؟لئے وقت کی کوئی حد
 کے پاس ايک شکايت درج کروانا چاہتے ہيں، تو آپ سے درکار ہے کہ واقعے EOCاگر آپ  19:جواب 

اگر آپ ضلعی عدالت ميں قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہيں تو   ماہ کے اندر ايسا کريں۔12کے        
   ماہ کے اندر ايسا کريں۔24آپ کو چاہئے کہ واقعے کے        

  
    سی کيس کی مصالحت کيسے کرواتا ہے؟ کEOC  20:سوال

 ائل کا معائنہ کريں جن کے نتيجے فريقوں کی اعانت کرتا ہے کہ ان مسمصالحت کنندہ دونوں  20:جواب 
     ميں شکايت پيدا ہوئی، اتفاق کے نکات کی نشان دہی کريں اور تنازعے کے لئے ايک     
 کار ہے کہ پہلے کيس کی تفتيش کرے سے قانونی طور پر در EOCسمجهوتہ تالش کريں۔     
     مصالحت ايک اور پهر مصالحت کے ذريعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔    
  مصالحت کنندہ کسی جانب سے وکيل کے طور پر عمل نہيں کرتا بلکہ رضاکارانہ عمل ہے۔    
  ان ميں معذرت سمجهوتے مختلف ہوتے ہيں اورايک سہولت کار کے طور پر عمل کرتا ہے۔     
   کا ايک خط، مالی معاوضہ، مساوی مواقع کی پاليسيوں کا نفاذ، وغيرہ شامل ہوسکتے ہيں۔    
  سمجهوتوں کے ميثاق معاہدوں کے برابر ہوتے ہيں اور ان کی قانونی طور پر پابندی کرنا     
  ں۔  کا مصالحت کے بارے ميں بروشر پڑهيEOCہوتی ہے۔ مزيد معلومات کے لئے     

  
  



    ميرے لئے کيا کر سکتا ہے؟ EOCاگر مصالحت ناکام ہو جائے تو   21:سوال
اگر شکايت کو مصالحت کے ذريعے حل نہيں کيا جا سکتا، تو آپ عدالت ميں جانے کی خاطر  21:جواب 

 شامل ہيں، قانونی ں کو درخواست دے سکتے ہيں۔ اس اعانت ميEOC قانونی اعانت کے لئے    
   کے وکالء کے ذريعے نمائندگی، بيرونی وکالء کے ذريعے قانونی EOC نا،  مشورہ دي    
کی ايک کميٹی  EOC مناسب خيال کرے۔ EOCنمائندگی يا کسی دوسری قسم کی اعانت جو     
  تمام درخواستوں پر غور کرتی ہے۔    

  

   ہوں؟کے پاس جائے بغير آزادانہ طور پر عدالت ميں جا سکتا  EOC کيا ميں   22:سوال
 قانون کے  براہ راست عدالت ميں جا کر  کے پاس جائے بغيرEOC ہاں، کوئی شخص بهی 22:جواب 

  مطابق ديوانی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے۔    

   
  

 :مزيد معلومات کے لئے، براہ مہربانی رابطہ کريں
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