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 پر  فروغ کے مساوات نسلی
 اقدامات بند منصوبہ اور موجوده

 
 مواقع یکساں برائے کمیشن

)Equal Opportunities Commission ( 
 

 
  یازی امت   یجنس  یںم  1996 یمئ  یاماداره ہے، جس کا ق  ینیآئ   یک) ا EOC(مواقع    یکساںبرائے   یشنکم

) معذورSDOقانون  امت  ی )،  متعلق  (   یازیسے  خاندانDDOقانون  قانون    یازیامت  یثیت ح   ی)، 
)FSDOقانون (  یازیامت   ی)، اور نسلRDO(  یا ال  یںعمل م  یںہانگ کانگ م  یےکو نافذ کرنے کے ل  
 ہے۔  یاگ
 

  بنیادوں   کی  نسل  اور  حیثیت   خاندانی،  معذوری،  فیڈنگ  بریسٹ ،  حمل،  حیثیت   ازدواجی،  جنسی  کمیشن
 ہے۔ عمل   مصروف لیے کے خاتمے کے سلوک امتیازی پر
 

  یاد بن  یاور نسل ک  یمعذوراور    ،یہراسگ  یڈنگف  یسٹ بر  طور پر ہراساں کرنے،  یجنسمقصد    ہمارا
معذور اور معذوری   ین، اور خوات  وںختم کرنا ہے۔ ہم مرد بھی  رسواء و بدنام کرنے کے عمل کو  پر  

 ہیں۔  یتےمواقع کو فروغ د  یانہاور نسل سے قطع نظر، مساو یثیت ح  یخاندانسے محفوظ افراد 
 

EOC  یوروب یئرزاف ینڈ ل یناور م ینینے آئ )Constitutional and Mainland Affairs Bureau, 
CMABرہنما خطوط"    یمساوات کے فروغ سے متعلق انتظام   یکرده "نسل  یطرف سے جار  ی) ک

طرف سے   یک یشنمساوات کے فروغ اور کم  ی نسل  یںہے، جس م  یک یارلسٹ ت یکچ یککے تحت ا
سے متعلق سروسز اور موجوده اور منصوبہ    ی رسائ  یانہخدمات تک مساو  یعوام  یدیفراہم کرده کل

حکام    یمحکموں اور سرکار/یورو ب  یسرکار  یگرد لسٹ،    یکچ  یہہے۔    یاگ  یااقدامات کو اجاگر ک  شده
 اپ   پر  سائٹ   ویب   کی  CMAB  لیے  کے  یرسائ  ی، عوامہمراهکرده فہرست کے    یارطرف سے ت  یک

 ہے۔  گئی دی کر لوڈ 
 
 
 
A. سروسز کی  شکایت اور استفسارات   

 
  قانونی   غیر  تحت   کے   79  اور  78  سیکشن  کے    EOC،  RDO سروسز  متعلقہ

  کرتا   مفاہمت   اور  کرتا  تحقیقات ،  نمڻاتا  کو  شکایات   متعلق  سے  کارروائیوں
 و   بدنامی  اور  ہراساں،  امتیاز  نسلی  تاکہ  ہے  کرتا   فراہم  مدد   متعلقہ  اور

  اور ،  سکے  جا  کیا  کام  لیے  کے  خاتمے  کے  عمل  کے  کرنے  رسوائی
  فروغ   کو  آہنگی  ہم  اور   مواقع  مابین  کے  افراد  کے  گروہوں  نسلی  مختلف

   ہے۔ دیتا
   EOC، RDO افراد  اور فریقین دیگر، حکام عوامی متعلق سے تعمیل کی  

 ہے۔   کرتا فراہم مشورے اور نمڻاتا کو معامالت  کے استفسارات  سے
  شکایات   اور  کرنے  گچھ  پوچھ  سے  طرف  کی  لوگوں  کے  نسل  مختلف  ہم   اقدامات  موجوده

 ہیں۔  بناتے  یقینی  کو رسائی یکساں لیے کے سکنے کرا درج

https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_agpre.htm#A
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   کی   گروپوں  نسلی  مختلف   میں  فراہمی   کی  خدمات   کی   شکایت   اور  تفتیش  
 ہے۔  جاتا رکھا مدنظر کو خدشات   اور حساسیت ، ضروریات 

   کی   زبان  کی  والوں  کرنے  گچھ  پوچھ  اور  شکایات   کے  نسل  مختلف  
  زبانی   اور   تحریری  ہو  ضرورت   جب   لیے  کے  کرنے   پورا  کو  ضروریات 

 ۔  ہیں  جاتی کی فراہم خدمات  کی ترجمے
کا   کام کے مستقبل
 جائزه 

  EOC  خدمات   کی   نمڻنے  سے  شکایت   اور  انکوائری اپنی   سے  باقاعدگی ،
  بڑھانے   کو  رسائی  مساویانہ   کی  خدمات   تک   لوگوں  کے  نسل  مختلف  اور
 گا۔ کرے تعین  اور جائزه سے باقاعدگی کا اقدامات اپنے لیے کے

جو  اقدامات  اضافی 
اڻھائے گئے ہیں یا  
 اڻھائے جائیں گے 

  سے   شکایت   یک  کنندگان  شکایت   اور  گانکنند   استفسارات   کے  نسل  مختلف 
)  complaint handling process - CHP(  کار  طریقہ  کے  نمڻنے
  کے   کرنے  حاصل  سمجھ   فوری  زیاده  کی  کار  طریقہ  کے  مفاہمت   اور/یا

  بہاسا   بشمول  زبانوں  آڻھ  دیگر  عالوه  کے  زبان  انگریزی  اور  چینی  لیے
  اور   ویتنامی،  اردو،  تھائی،  )Tagalog( تگالوگ،  نیپالی،  ہندی،  انڈونیشیا

 کی  مفاہمت   اور  CHP  ساتھ  کے  فراہمی  کی  ڻائڻلز  سب   میں  پنجابی
 ساتھ   ساتھ  کے  اس،  گا  جائے  کیا  نافذالعمل  کو  اقدامات  ساتھ  کے،  ویڈیوز

  شکایت   میں  زبانوں  آڻھ  باال  درج  عالوه  کے  زبان  انگریزی  اور  چینی
 گی۔  جائیں کی فراہم معلومات  CHP لیے کے  دہندگان جواب  اور کنندگان

  لیے  کے  لینے   جائزه  مستقل  کا  اقدامات   اور  پالیسیوں   کی  مساوات   نسلی ،
  کا   شکایات   اور  گچھ  پوچھ  متعلق  سے  گروپوں  نسلی  اور/یا  امور   نسلی

 گا۔  جائے کیا اکڻھا ڈیڻا
    کرده   درخواست   سے  طرف  کی  دہندگان  شکایت   اور  استفسارات  

  کو   ریکارڈ   کے)    عالوه   کے   زبان  انگریزی   اور   چینی(  زبان  خصوصی
 گا۔  جائے رکھا میں نظام کے کرنے اکڻھا ڈیڻا اندرونی

   

B. سروس  ڻریننگ  لیے کے عوام عام 

 دو   کے  تربیت   کو  عوام   ڈویژن  ڻریننگ  اور  ریسرچ ،  پالیسی  اک    EOC سروسز  متعلقہ
  تربیتی   کرده  مخصوص   اور  ڻریننگ  کیلنڈر  یعنی،  ہے  کرتا  پیش  سلسلے
 حکمت   انتظامی  متعلقہ  اور  سازی  قانون  کی  مواقع   مساوی  تاکہ  کورسز

 سکے۔  جا کی فراہم تربیت  میں بارے کے عملی
 میڈیم/وسائل  واال ہونے استعمال میں کورس ڻریننگ   اقدامات  موجوده

 تحت   کے   پروگرام  کیلنڈرڻریننگ  ،EOC  خزاں   موسم  اور  بہار  موسم  
  میں   سیریز  دونوں  ہے۔  کرتا  اہتمام  کا  سیریز  دو  سال  ہر  دوران  کے

 ہیں   جاتے  کیے  پیش  کورس  ڻریننگ  مفت   کے   انگریزی  اور  کینڻونیز
  کینڻونیز   غیر  اور  کینڻونیز  دونوں  کہ  سکے  جا  بنایا  یقینی  یہ  تاکہ

  تربیتی   ہمارے  بغیر   کے  رکاوٹ   کسی  کی  زبان،  لوگ  والے  بولنے
  سکیں۔ لے حصہ میں کورسز

  پر   درخواست   کی  تنظیموں،  تحت   کے  ڻریننگ   کرده  مخصوص 
 ہیں۔   جاتے  کیے فراہم کورسز تربیتی کے انگریزی اور کینڻونیز
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   مندرجات  کے کورسز تربیتی 
 ثقافتوں  ،  مساوات   نسلی  لیے  کے  دینے  فروغ  کو  مساوات   نسلی سب 

 قانونی   غیر  تحت   کے  RDO  اور  جگہ  کی  کامکرنے والی    شاملکو  
  کرده   مخصوص   اور  ڻریننگ  کیلنڈر  موجوده  کو  تصور  کے  اقدامات 
 ہے۔ جاتا کیا شامل ہو  موزوں جب  ذریعے  کے کورسز تربیتی

   رسائی  تک خدمات  تربیتی 
 EOC  تمام   میں  دونوں  انگریزی  اور  چائینیز  پر  سائٹ   ویب   کی 

   ہیں۔ سکتی جا کی حاصل تفصیالت  کی اندراج اور معلومات 
  فارم  اندراج  میں  انگریزی  اور  چائینیز  EOC  پر   سائٹ   ویب   کی  

 ہیں۔  دستیاب 
کا   کام کے مستقبل
 جائزه 

  سال   ہر  جائزه  کا  مندرجات   کے  کورسز  تربیتی  متعلق  سے  مساوات   نسلی  
 گا۔  رہے  جاتا کیا ذریعے کے ڻرینر میں سیریز تربیتی دونوں

   

C. سروس  تربیتی لیے کے لوگوں کے نسل مختلف 

 امتیازی   تک  گروہوں  نسلی)  "یونٹ"(  یونٹ   کا   اقلیتوں  نسلی  کا    EOC سروسز  متعلقہ
  اور   کرنے  نشاندہی کی  ضروریات   کی  تربیت   کی   تحفظ  خالف  کے  سلوک

نسلی    لیے  کے  کرنے  اندازه  کا  ضروریات   کی  زبان  کی  ان گروہوں  ان 
 طہ کرتا ہے۔سے راب

  کے   گروہوں  نسلی  مختلف   تو  ہوا  ممکن  پر  طور  عملی  اور  ضروری  جب    اقدامات  موجوده
 گے:  جائیں کیے فراہم پروگرام تربیتی لیے
 جو  فراہمی  کی  خدمت   راست   براه  ذریعہ  کے  اراکین  کے  عملے 

 ہیں   رکھتے مہارت  میں زبان مطلوبہ کی گروہوں
  ترجمہ  اور/یا  ترجمانی  ذریعے  کے  کنندگان  فراہم  خدمت   بیرونی 

  حوالہ لیے کے خدمات 
 دفاتر  کے  خانے  قونصل  یا  گروہوں  نسلی،  تنظیموں  سرکاری  غیر 

 کرنا  تعاون  میں زبان مطلوبہ ساتھ کے
  کی کام کے مستقبل

 تشخیص 
  کے   گروہوں  نسلی  مختلف  میں  بارے  کے  خدمات   تربیتی  کرده  فراہم  

  کے   رہنماؤں  کے  برادری  نسلی  اور  سرگرمیوں  رسائی  کی  یونٹ   تاثرات 
 گے۔  جائیں کیے اکڻھے میں مالقاتوں باقاعده ساتھ

جو  اقدامات  اضافی
اڻھائے گئے ہیں یا  

 گے اڻھائے جائیں 

  ورک   نیٹ   ہوئے  پھیلتے  کے  یونٹ   اس  ساتھ  کے  برادریوں  نسلی  مختلف  
 کہ  جیسا،  گروہوں  نسلی   والے  آبادی  بڑھتی  لیکن  چھوڻی،  نظر  پیش  کے

  تربیت   مزید   لیے  کے  وغیره  لنکن  سری،  سکھ،  دیشی  بنگلہ،  زبان  افریقی
 گی۔  جائے کی فراہم

   

D.  فراہمی  کی خدمات مناسبزبان کی  لیے کے صارفین  مند  ضرورتسروس کے 
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  کو  رسائی مساوی تک خدمات  کی اس تک لوگوں کے نسل مختلف   EOC سروسز  متعلقہ
  پرعزم   لیے  کے  اپنانے  نظر  نقطہ  عملی   اور  فعال   لیے  کے  بنانے   یقینی
  صارفین   قاصر  سے  کرنے  چیت   بات   یا  پڑھنے  میں  انگریزی/  چینی  ہے۔
  کی   فراہم   خدمات   کی  زبان  مناسب ،  لیے  کے  سہولت   کی  رابطے   ساتھ   کے

 گی۔  جائیں
  کے   قوانین  امتیازی  چار   نافذ   ذریعہ  کے  EOC  اور  معلومات   متعلقہ  دیگر   اقدامات  موجوده

  زبانوں   آڻھ  عالوه  کے  چینی  اور  انگریزی  کتابچے  معلوماتی  میں  بارے
  تگالوگ ،  پنجابی،  نیپالی،  ہندی،  انڈونیشیا  بہاسا  ہیں:  جاتے  کیے  مہیا  میں

)Tagalog(  ،کتابچے  یہ  ویتنامی۔  اور  اردو،  تھائی  EOC  سے  دفتر  کے 
  جب   ہیں۔  سکتے  جا  کیے  لوڈ   ڈاؤن  سے  سائٹ   ویب   کی  EOC  یا  حاصل

 چینی  کا  مواد   والے  دینے   فروغ  تو  ہوا  ممکن  پر  طور  عملی  اور  ضروری
 ہے۔   جاتا کیا ترجمہ میں زبانوں دوسری عالوه کے انگریزی اور

کا   کام کے مستقبل
 جائزه 

  سے  افادیت   کی  امداد   کی  زبان  کرده  فراہم  کو  صارفین   کے  نسلوں  مختلف  
 گا۔  جائے کیا اکڻھا لیے کے بہتری  اور لینے جائزه  مسلسل کا آراء متعلق

   کے   بندی  منصوبہ  کی  وسائل  درکار  اور  ضروریات   کی  خدمات   آئنده  
 اور  خدمت   کی  ترجمہ  اورزبانی  تحریری  لیے  کے  جاننے  میں  بارے
  لیا   جائزه  سے   باقاعدگی  کا  درخواستوں  متعدد   لیے  کے  خدمات   کرده  فراہم

 گا۔  جائے
جو  اقدامات  اضافی 

اڻھائے گئے ہیں یا  
 اڻھائے جائیں گے 

  گروہوں   نسلی  ہوئے  بڑھتے  دوسرے  جیسے  ویتنامی  اور  دیشی  بنگلہ 
  یع وس   کو  پھیالؤ  کے  معلومات   میں  لنکن  سری  اور  دیشی  بنگلہ  کہ  جیسا

  براه   کو  ان  اور  گا  جائے  کیا   ترجمہ  کا  کتابچے  معلوماتی،  لیے  کے  نےکر
 گا۔ سکے جا کیا حاصل سے سائٹ  ویب  کی EOC یا راست 

 
 

  ترجمانی  مفت   میں  زبانوں  مختلف  عالوه  کے  چینی  اور  انگریزی   /  
  طور   مناسب ،  لیے  کے  بڑھانے  آگاہی  کی  دستیابی  کی  خدمات   کی   ترجمے

  ہیں   چکے  جا   کیے  ڈسپلے  پوسڻر  /  نوڻس   نمایاں   میں  البی  کی  EOC  پر
 گے۔  جائیں کیے ڈسپلے پر  سائٹ  ویب  کی EOC اور

    لیے  کے  صارفین  کےخدمت   عملے  الئن  فرنٹ  EOC  کی   زبان  کی  
 کی   افزائی  حوصلہ  لیے  کے  کرانے  متعارف  پر  طور  فعال  کو  خدمت 
  النے   آسانی  مزید   میں  چیت   بات   ساتھ  کے  صارفین  کے  EOC  ہے۔  جاتی
 مترجم   خصوصی  کے  AI،  ہیں  بولتے  نہیں  انگریزی/چینی  جو،  لیے  کے

حسب   کو  ہیں  کرتے  معاونت   میں  زبانوں  36  جو،  )Earbuds(  ایربڈز
 ہے۔   گیا دیا کر دستیاب  لیے  کے استعمال ضرورت 

   ترجمے زبان  اور    کو   درخواستوں  متعدد   لیے  کے   خدمت   کی  تحریری 
  ہے۔ جاتا کیا اکڻھا لیے کے جائزوں کے وسائل اور خدمت 

   EOC   کا   پالیسی  کی  رازداری  اور   بیان  کا   کرنے  اکڻھا  معلومات   ذاتی  کی  
  پر   سائٹ   ویب   کی  EOC  میں   زبان  چینی  اور  انگریزی  اب   جو  بیان

  ترجمہ   میں  زبانوں  نو   عالوه  کے  چائینیز  اور  انگریزی   کا  ان  ہے  دستیاب 
  لوگ   تگا ،  پنجابی،  نیپالی،  ہندی،  بنگالی،  انڈونیشیا  بہاسا   ہے:   گیا  کیا

)Tagalog( ،ویتنامی۔  اور، اردو، تھائی 
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   کے   کام   لیے   کے  کرنے   بندوبست   کا  خدمت   کی  ترجمانی  اور  ترجمہ  
 عملہ   تمام  کہ  سکے  جا  بنایا  یقینی  یہ  تاکہ  گے  جائیں   کیے  تیار  کار  طریقہ

 ً   یقینی  کو  فراہمی  موثر  کی  خدمت   اور  رہے  آگاه  عملہ  الئن  فرنٹ   خصوصا
 سکے۔  جا بنایا

 
  سروسز  اینڈ   پالننگ  کارپوریٹ   ذریعے  کے  چینلز  ذیل  درج  کرم  براه،  لیے  کے  گچھ  پوچھ  یا  آراء

)  Miss Gloria YU(   یو  گلوریا  محترمہ)  عملہ  اور  انتظامیہ(  آفیسر  مواقع  مساویانہ  سینئر  کی  ڈویژن
 –  کریں رابطہ سے

 
 eoc@eoc.org.hk   میل:  ای

 8211 2511 (852)  نمبر:  فون ڻیلی
 8142 2511 (852)  نمبر:  فیکس
SMS  :لوگوں حامل کے مشکالت  میں بولنے /  محروم سے سماعت ( 6972566616538 سروس  

 ) لیے کے
 
 2511  سے  ہم   وه   ہے   ضرورت   کی  مدد   جسمانی  لیے  کے  جانے   آفس  EOC  جنہیں   افراد   معذور •

 ہیں۔ سکتے  کر رابطہ پر 8211
  پر 8211 2511  الئن   ہاٹ   ہماری  کرم  براه،  لیے  کے  استفسارات   عمومی  باہر  سے  اوقات   دفتری •

 چھوڑدیں۔  پیغامات 
 
 

 مواقع یکساں برائے کمیشن
 2022  جوالئی


