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1. पररचय  

वशक्षा हाम्रा बालबावलकाहरूको भविष्यको चािी हो । वशक्षाले र्व्वक्तहरूलाई उनीहरूको क्षमता विकास गनध 

सक्षम बनाउँने मात्रै नभइध, रोजगार जस्ता अन्य क्षेत्रहरूमा उपलवधध हावसल गनध पवन यो महत्िपूर्ध हुन्छ । 

समुदायका सम्पूर्ध सदस्यहरूको गुर्स्तरीय वशक्षामा समान पहुचँ सुवनवितता गनुध भनेको मानि 

संसाधनहरूलाई पूर्ध रूपमा विकास गन े र हाम्रो समुदायको प्रवतस्पधाधत्मकतालाई कायम राख्नको लावग 

आधारभूत कुरा हो । यसका साथ,ै यो समुदायमा समानता र मेलवमलाप हावसल गनधका लावग अत्यािश्यक छ ।  

यस सम्बन्धमा, विद्यालयहरू हाम्रा बालबावलकाहरूको वशक्षा र समग्र विकासको केन्रमा हुन्छन ् । 

विद्यालयहरूले विविध पृष्ठभूवमहरूका बालबावलकाहरूलाई स्िागत गनुधपछध तथा उनीहरूलाई ज्ञान, सामावजक 

अन्तरकिया र असल नागररकको दावयत्ि सवहत वशक्षाले प्रदान गनधसके्न सबै कुराहरूबाट लाभ प्राप्त गनधका लावग 

सक्षम गराउनुपछध । यद्यवप, यो उद्दशे्य विद्यालय, वशक्षाविद,् वशक्षक, अवभभािक तथा विद्याथीहरू सबै एकसाथ 

समािेशी र जातीय रूपमा सामञ्जस्यपूर्ध अध्ययन गने िातािरर् वसजधना गनेतर्ध  वमलरे काम गरे मात्र पूरा गनध 

सककन्छ, जुन उच्च गुर्स्तर र न्यानसंगत वशक्षा िवेलभरी (प्रदान) गनधको लावग महत्त्िपूर्ध हुन्छ ।  

हालैका िषधहरूमा जातीय अल्पसङ््यक विद्याथीहरूका लावग आफ्नो ढोका खोलकेा विद्यालयहरूले सं्या 

बढ्दो छ । अन्य विद्यालयहरूलाई पवन यसमा आरू्हरूलाइध सररक गराउनका लावग जोिदार रूपमा सुझाि 

कदइन्छ ककनभने साँस्कृवतक रूपमा समािेशी विद्यालय िातािरर्ले अल्पसं्यक विद्याथीहरूलाइध मात्र नभएर 

अन्य विद्याथीहरूलाइध पवन उनीहरूको भाषा एक्सपोजरमा विविधता ल्याएर, अन्य मावनसहरूबारे उनीहरूको 

बुझाइलाई मजबुत बनाएर र विश्वर्व्ापी पररपे्रक्ष्य विकास गरेर लाभ पुर् याउँछ । कानूनको पालना गनध आिश्यक 

त छ नै, विद्यालयहरूलाई कानून भन्दा मावथ सोच्न तथा हङकङमा बस्ने अल्पसङ््यक जावतहरू हाम्रो 

समुदायका अवभन्न भाग हुन ् भने्न तथ्यलाई अंगाल्न प्रोत्सावहत गररन्छ । जावत भेदभाि अध्यादशे (RDO) 

विद्यालयमा कसरी लागू हुन्छ भने्न कुरा बुझ्नु र जातीय एकतालाई प्रिर्द्धन गने कुराहरू जातीय अल्पसङ््यक 

विद्याथीहरूलाई भनाध वलन ेविद्यालयहरूमा मात्र सीवमत छैन । हाम्रो समाजका भािी स्तम्भको रूपमा सम्पूर्ध 

विद्याथीहरूलाइध यो ज्ञान तथा दवृिकोर्ले सुसवित गररनुपदधछ ।   

 

2. यो पवुस्तकाल ेके हावसल गन ेलक्ष्य राखकेो छ ?  

यो पुवस्तकाको लक्ष्य भनेको जानकारी प्रदान गने हो । िास्तविक पररवस्थवत तथा उदाहरर्हरूको मद्दतबाट, 

कानूनको र्व्ा्या गररनु मात्रै नभएर प्रयोगात्मक काननू वभत्रका वसर्द्ान्तहरूको र्व्िहाररक पक्षलाइध पवन थप 

स्पि पाररएको छ । विशेषगरी, यो पुवस्तकाका लक्ष्यहरू वनम्नानुसार छन् :  

✐  विद्यालय, वशक्षाविद,् वशक्षक, अवभभािक र विद्याथीहरूलाई जातीय समानताका वसर्द्ान्तहरूको 

बारेमा सूवचत गने तथा  वशक्षा प्रदान गन;े  

✐ सम्पूर्ध सरोकारिालाहरूलाइध यी वसर्द्ान्तहरूलाई अंगालेर तथा वयनको पालना गनधका लावग एकसाथ 

कायध गनध पे्रररत गन;े  

✐  ककन्िरगाटेन, विद्यालय तथा अन्य शैवक्षक संस्थाहरूमा RDO को कसरी लागू हुन्छ भने्न बारेमा र्व्ा्या 

गने; र   

✐  शैवक्षक संस्थाहरूलाई RDO को साथसाथै जातीय समािेशी र एकताका सामान्य वसर्द्ान्तहरूको पालना 

गनधमा मद्दत गनधका लावग उपयोगी सुझािहरू उपलधध गराउने । 
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3. जावत भदेभाि अध्यादशेलाई बुझ्न ककन महत्त्िपरू्ध छ ?  

सन् 2008 मा पाररत गररएको RDO ले जावत, छालाको रङ, िंशज, राविय मूल र जातीय मूलको आधारमा 

हुने भेदभािलाई वनषेवधत गछध । RDO वशक्षा तथा िस्तु, सुविधा र सेिाहरूको प्रािधानको क्षेत्र लगायत अन्य 

क्षेत्रहरूमा लागू हुन्छ । त्यसकारर्, RDO विद्यालय, रटउशन (टुटोररयल) सने्टर, ककन्िरगाटेन, अन्य शवैक्षक 

ससं्थाहरू र बाल स्याहार केन्रहरूमा बाध्यकारी हुन्छ ।  

RDO लाई बुझेर तथा यसको पालना गरेर, विद्यालयहरूले आफ्ना कानूनी दावयत्िहरू पूरा गने तथा 

विद्यालयमा समानता र समािेशीतालाई वसजधना मात्रै गन ेनभइध, विद्यालयहरूले भेदभािसम्बन्धी उजुरीहरू र 

मुद्दामावमलालाइध पवन रोकथाम गनध सक्छन् ।  

अवभभािक र विद्याथीहरूका लावग, यो पुवस्तकाले RDO अन्तगधतका तपाईंका अवधकार तथा 

उत्तरदावयत्िहरूको बारेमा र तपाईं िा तपाईंको बच्चा विरूर्द् जावतको आधारमा भेदभाि गररएको भएमा भन े

त्यसको समाधान गन ेबाटोको बारेमा बुझ्नका लावग मद्दत गछध । विद्यालयहरूका लावग, यसले नीवतहरू तथा 

विविधता तथा समािेशीताको प्रिर्द्धनका उपायहरू तजुधमा गनधका लावग सन्दभधको रूपमा काम गनध सक्दछ जसले 

गदाध विद्याथीहरूमा बहुसाँस्कृवतक िातािरर् विकवसत हुन सक्छ र उनीहरू सर्ल हुन सक्छन् । 

 

4. भेदभाि कवहल ेहुन्छ ?  

A. प्रत्यक्ष भदेभाि  

कुनै र्व्वक्तलाई उसको/उनको जावतको आधारमा कम अनकूुलपूर्ध र्व्िहार गररन्छ भन ेप्रत्यक्ष भेदभाि हुन्छ । 

उदाहरर्का लावग, यकद विद्यालयले जातीय मूलको कारर्ले गदाध विद्याथीलाई भनाध गनध अस्िीकार गने वनर्धय 

गछध भने, यसिाट RDO को उल्लङ्घन हुनसक्छ ।  

(अवभभािक/विद्याथीहरूबाट प्रायः सोवधने प्रश्न #1 हनेुधहोस्)  

कुनै शैवक्षक संस्थानको वजम्मेिार वनकायले जावतको आधारमा कुनै र्व्वक्तलाई भेदभाि गनुध गैर-कानूनी हुन्छ 

भनी RDO को दर्ा 26 ले उल्लेख गछध:  

(a) वनकायले उक्त र्व्वक्तलाई शैवक्षक संस्थानमा विद्याथीको रूपमा भनाध हुनका लावग पेश गरेका सतधहरूको 

आधारमा;  

(b) उक्त र्व्वक्तको संस्थानमा विद्याथीको रूपमा भनाध हुने आिेदनलाइध अस्िीकार गरेमा िा जाना जानी 

आिेदन वलन इन्कार गरेमा; 

(c) उक्त र्व्वक्त संस्थानको विद्याथी भएको खण्िमा :  

(i) उक्त र्व्वक्तलाइध कुन ैलाभ, सुविधा िा सेिाहरूको पहुचँ गन ेतौर-तररकामा िा ती चीजहरूको पहुचँ 

गनधबाट इन्कार गरेमा िा जाना-जानी पहुचँ गनध नकदएमा; िा  

(ii) कुनै र्व्वक्तलाई संस्थानबाट वनष्कासन गरेमा िा उक्त र्व्वक्त उपर अन्य कुनै हानी-नोक्सानी गरेमा ।   
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यकद विद्यालयमा भनाध भएका विद्याथीहरूल ेआफ्नो जावतको आधारमा कम अनुकूल र्व्िहारको समाना गरेमा 

पवन प्रत्यक्ष भेदभाि हुन सक्छ । कम अनुकूल र्व्िहार विद्यालय सहायताको प्रकार िा पहुचँ, विद्याथी  िा 

अवभभािकहरूका अनुरोध िा सोधपूछहरको र्व्िस्थापन (सोधपूछ उपर कारिाइ), विद्यालय 

कियाकलाप/क्लब िा मञ्च (र्ोरमहरू)मा सहभावगता र अनुशासनात्मक कारिाहीहरूको कायाधन्ियनमा हुने 

वभन्नताहरूहरूिाट उत्पन्न हुन सक्छ । उदाहरर्का लावग, यकद कुनै जावतको विद्याथी मावथ उसको जावतको 

कारर्ले गदाध अन्य विद्याथीहरूको तुलनामा किा अनुशासनात्मक कारिाही भएमा, यो कायध RDO अन्तगधत 

जातीय भेदभाि हुन सक्छ ।  

बाल स्याहार केन्र (चाइल्ि केयर सेन्टर)हरू  विद्यालयहरूको रूपमा दताध नगररएको भएता पवन, वयनीहरूलाई 

RDO अन्तगधत सेिा प्रदायक मावनन्छन् । यकद बाल स्याहार केन्रले सम्भावित प्रयोगकताध (सेिाग्राही)लाई 

उसको/उनको जावतको कारर्ले गदाध  सेिा उपलधध गराउन अस्िीकार गरेमा, यो RDO को उल्लङ्घन भएको 

हुन सक्छ ।  

RDO को दर्ा 27 ले िस्तु, सुविधा िा सेिाहरूको प्रािधानसँग सम्बवन्धत कुनै पवन र्व्वक्तले उक्त चीजहरू  

प्राप्त गने खोज्ने (भुक्तानी गरेर िा नगररकन) अको कुनै र्व्वक्तलाई भेदभाि गनुध गैर-कानूनी हो भनी उल्लेख 

गदधछध:  

(a) दोस्रो-उवल्लवखत र्व्वक्त (अको र्व्वक्त)लाई वत मध्ये कुनै पवन उपलधध गराउन अस्िीकार गरेमा िा जाना-

जानी उपलधध नगराएमा;  

(b) दोस्रो-उवल्लवखत र्व्वक्तलाई पवहलो-उल्लेवखत र्व्वक्तको हकमा लागू हुने सामान्य र्व्िहार जस्तै उस्त ै 

गुर्स्तर, उस्त ैतररका तथा उस्तै सतधहरूमा िस्तु, सुविधा िा सेिाहरू उपलधध गराउन अस्िीकार गरेमा िा 

जाना-जानी उपलधध नगराएमा ।  

 

RDO अन्तगधत, नवजकको आर्न्तको जावतको आधारमा गररने भेदभाि पवन गैर-कानूनी हुन्छ । वनकटतम 

आर्न्त भन्नाले र्व्वक्तको जीिन साथी, अवभभािक िा बच्चा, बाजे-बज्यै िा नावत-नावतनी, सहोदर दाजु-भाइ 

िा कददी-बवहनी र िैिावहक सम्बन्धबाट बनेका नाता-गोता (सास-ुससुरा, साला, साली आकद) भने्न बुवझन्छ ।  

 

B. अप्रत्यक्ष भदेभाि  

गैर-जातीय आधारहरूमा न्यायसंगत मान्न  नसककने एउटै आिश्यकता िा सतध (अिस्था) समान रूपमा विवभन्न 

जावतहरूका मावनसहरूमा लागू गररएमा तथा त्यस सतधल ेकुनै वनवित जातीय समूहमा अनुवचत प्रभाि पादधछ 

भने त्यस्तो अिस्थामा अप्रत्यक्ष भेदभाि हुन्छ ककनभने: 

(i) अन्य जातीय समूहहरूका मावनसहरूको अनुपातको तुलनामा उक्त जातीय समूहका मावनसहरूको सानो 

अनुपातले मात्र उक्त आिश्यकता पूरा गनध सके्न भएकाले र/िा (ii) उक्त समूहका मावनसहरूले आिश्यकता पूरा 

गनध नसके्न भएकाले त्यो सतध/अिस्थाले उक्त समूहका र्व्वक्तहरूलाई हावन पुर् याएको हुन्छ ।  

  



5 

 

a) विद्यालयमा भाषा सम्बन्धी आिश्यकता  

RDO अन्तगधत भाषा जावतको पररभाषा अन्तगधत समािेश  छैन र यसले विद्यालयहरूले पठन-पाठनको माध्यम 

पररितधन गनध आिश्यक बनाउँदनै । यद्यवप, मावनसहरूले प्रयोग गने भाषा प्राय: उनीहरूको जावतसँग सम्बवन्धत 

हुने भएकाल,े भाषामा आधाररत र्व्िहारले वनवित जातीय समूहहरूविरुर्द् भेदभाि हुन सक्छ ।  

वशक्षामा अप्रत्यक्ष भेदभाि विद्यालयले प्रत्येक विद्याथी/प्रत्यावश विद्याथीलाई एउटा आम आिश्यकता लाद्दा, 

जुन आिश्यकताल े वनवित जातीय समूहहरूबाट आएका विद्याथीहरूलाई भेदभािपूर्ध प्रभाि पादधछ र त्यो 

आिश्यकता गैर-जातीय आधारमा उवचत नहुन ेहुदँा, हुन सक्छ । भाषासँग सम्बवन्धत अप्रत्यक्ष भेदभाि वनम्न 

पररवस्थवतहरूमा उत्पन्न हुन सक्छ:  

 

 भनाध गदाध भाषा सम्बन्धी आिश्यकता  

कुनै उवचत कारर् विना यकद कुन ै विद्यालयल े सबै आिेदक विद्याथी तथा उनीहरूका अवभभािकहरूलाई 

अन्तिाधताधको दौरान क्यानटोवनज (Cantonese) मा बोल्नुपने आिश्यकतालाइध विद्यालयमा आिेदन कदनका 

लावग पूिध-सतधको रूपमा राखेमा तथा वनवित जावतका मावनसहरू यो आिश्यकताको पालना गनध असक्षम 

भएमा ।  

(विद्यालय/ककन्िरगाटेनहरूबाट प्रायः सोवधने प्रश्न #2 र अवभभािक/विद्याथीहरूबाट प्रायः सोवधने प्रश्न #1    

हनेुधहोस् )  

 

 विद्यालयका सचूनाहरू तथा सञ्चार  

यकद विद्यालयले कुनै उवचत कारर्वबना वचवनयाँ नबोल्ने, नपढ्ने िा नलेख्ने जातीय अल्पसङ््यक 

अवभभािकहरूलाई वचवनयाँ भाषामा मात्र सञ्चार (सूचना)हरू उपलधध गराएमा  ।  

(विद्यालय/ककन्िरगाटेनहरूबाट प्रायः सोवधने प्रश्न #3 र अवभभािक/विद्याथीहरूबाट प्रायः सोवधने प्रश्न #5 

हनेुधहोस् )  

संवक्षप्तमा विद्यालयहरूले प्रत्येक विद्याथीहरूलाई कुनै पवन भाषा अिरोध विना नै अध्ययन गने समान अिसर 

उपलधध छ भनी सुवनवित गनध आिश्यक छ ।  

 

b) धार्मधक अभ्यास (परम्परा) तथा विद्यालयका वनयम  

RDO ले हङकङमा धार्मधक भेदभािलाई समािेश नगने भए तापवन जावत तथा धमधको बीचमा स्पि रेखा कोनध 

प्राय: गाह्रो हुन्छ । धार्मधक तथा सांस्कृवतक परम्पराहरू जातीय पवहचानसँग जोविएका हुन सक्छ । कुन ैधार्मधक 

समूहहरू जो कुनै वनवित जातीय मूल(हरू)का मावनसहरूसँग वनकट रूपमा जोविएका हुन्छन्, उनीहरूका लावग 

जातीय पवहचानमा कवहलकेाही ँ धार्मधक पवहचान पवन समािेश हुन्छ । त्यस्ता अिस्थाहरूमा धार्मधक 

अभ्यासहरूलाई असर पान े कुनै लागू गररएको अिस्था िा आिश्यकताले जावतको आधारमा अप्रत्यक्ष 

भेदभािलाइध वनम्त्याउन सक्छ । विद्यालयको पोशाक सम्बन्धी वनयमहरूल ेविद्याथीहरूको सांस्कृवतक, धार्मधक 

तथा जातीय परम्परालाई ध्यानमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा कानून अन्तगधतका बालबावलकाहरूको जातीय 



6 

 

समानतासँग सम्बवन्धत अवधकारहरू प्रभावित हुन सक्छन् । अवधक जानकारीका लावग, तपाईंले वनम्न वलङ्क 

मार्ध त समान अिसर आयोग (EOC) ले प्रकावशत गरेको “जातीय समानता तथा विद्यालय पोशाक” भने्न 

पुवस्तका हनेुधहोस् :  

 

www.eoc.org.hk/EOC/Upload/booklets/schoolUniform/2014_02.pdf  

 

(विद्यालय/ककन्िरगाटेनहरूबाट प्रायः सोवधने प्रश्न #6, 7 र 8 को तथा अवभभािक/विद्याथीहरूबाट प्रायः सोवधन े

प्रश्न#8 हनेुधहोस्) 

 

5. जातीय दरू्व्धिहार भनकेो के हो ?  

जातीय दरू्व्धिहार भनकेो कुनै पवन र्व्वक्तको जावतको आधारमा उक्त र्व्वक्तलाई गररन े अिाञ्छनीय  कायध 

(र्व्िहार) हो ।  

RDO को दर्ा 38 ले शैवक्षक संस्थानहरूमा हुने दरू्व्धिहारलाई वनषेध गछध । यसल ेवनम्न कायधलाई गैर-कानूनी 

हो भनरे भन्छ:  

(a) कुनै शैवक्षक संस्थानको वजम्मेिार वनकायको र्व्वक्त िा सदस्यले उक्त शैवक्षक संस्थानको विद्याथीलाई िा 

प्रत्यावस-विद्याथी उपर दरू्व्धिहार गने कायध;  

(b) कुन ै शैवक्षक संस्थानको कमधचारील े उक्त शैवक्षक ससं्थानको विद्याथीलाई िा प्रत्याशी-विद्याथीउपर 

दरू्व्धिहार गने कायध; िा  

(c) कुनै शैवक्षक संस्थानको विद्याथी भएको र्व्वक्तले उक्त शैवक्षक संस्थानको विद्याथीलाई िा प्रत्याशी-

विद्याथी उपर दरू्व्धिहार गन ेकायध;  

(d) कुनै शैवक्षक संस्थानको प्रत्याशी-विद्याथी  िा विद्याथी भएको र्व्वक्तले अको वनम्न र्व्वक्त उपर दरू्व्धिहार 

गने कायध –  

(i) संस्थानको वजम्मेिार वनकायको र्व्वक्त िा त्यसको सदस्य; िा  

(ii) संस्थानको कमधचारी सदस्य । 

 

जातीय दरू्व्धिहार दईु प्रकारका हुन्छन् ।  

A. अिाञ्छनीय आचरर्  

यकद विद्यालयको कुन ैएक सदस्यल ेअको र्व्वक्तको जावतको आधारमा िा अको र्व्वक्तको वनकट आर्न्तको 

जावतको आधारमा उक्त र्व्वक्त तर्ध  लवक्षत अिाञ्छनीय आचरर्मा संलग्न भएमा, जहाँ कुन ै वििेकी र्व्वक्त 
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(ररजनेबल पसधन)ले उक्त र्व्वक्तले अपमावनत, हीनताबोध िा भयवभत भएको महसुस गरेको भनी अनुमान गरेको 

पररवस्थवतहरूमा, यस्तो कायध जातीय दरू्व्धिहार हुनसक्छ ।  

जातीय दरू्व्धिहारको कुनै पवन रूप हुनसक्छ - शारीररक, दशृ्यात्मक, वलवखत, अनलाइन, मौवखक िा गैर-मौवखक 

र एउटा घटना पवन जातीय दरू्व्धिहार हुन सक्छ । त्यस्ता कायधहरूका उदाहरर्हरूमा वनम्न कुराहरू समािेश 

हुन सक्छन:्  

 

✐  वगज्याउने नामले बोलाउने, जसलाई वनवित जातीय समूहका र्व्वक्तहरूले अपमानजनक िा अभर मान्न 

सक्छन्;  

✐  जातीय मजाकहरू र/िा कसकैो बोल्ने शैली, रूपरङ िा परम्परागत खानाको बारेमा मजाक गने;  

✐  कुनै वनवित समुदायका मावनसहरूसँग कुराकानी गदाध अपमानजनक भाषा प्रयोग गने ।  



(विद्यालय/ककन्िरगाटेनहरूबाट प्रायः सोवधने प्रश्न #5 र अवभभािक/विद्याथीहरूबाट प्रायः सोवधने प्रश्न #3 र 

#7हनेुधहोस्)

 

B. प्रवतकूल िातािरर्  

विद्यालयको कुनै सदस्य, एक्लै िा अन्य र्व्वक्तहरूसँग वमलेर, अको र्व्वक्तलाई उसको/उनको जावतको आधारमा 

भयवभत बनाउने िातािरर् वसजधना गने कायधमा संलग्न भएमा, त्यसलाई प्रवतकूल िातािरर् भन्न सककन्छ । 

उदाहरर्को लावग, विद्याथीहरूको एक समूहले केही विद्याथीहरूको जावतको आधारमा विद्यालयको खेल 

मैदानको वभत्तामा केही जातीय रूपमा अपमानजनक हुने वचत्र (ग्राकर्टी)हरू बनाउनु िा भयभीत पाने खालका 

सन्दशेहरू कोने कायध गनुध । ग्राकर्टी िा सन्दशेहरूले वसधै कुनै र्व्वक्त विशेष प्रवत लवक्षत नभए तापवन यो कायधल े

उक्त जातीय विशेषका विद्याथीहरूलाई अपमावनत िा हीनताबोध गराउन सक्छ ।  

कवहलेकाही ँकुनै एउटा विद्याथीले सताउने मनसाय िेगर नै अको विद्याथीको बारेमा मजाक गनध सक्छ । यद्यवप, 

जातीय दरू्व्धिहारको गैर-कानूनी कायधको उत्तरदायीत्िका लावग मनसाय सान्दर्भधक तत्त्ि होइन । अपमान गने, 

हीनताबोध गराउने िा भयवभत पाने कुनै मनसाय िा वनयत नभए तापवन दरू्व्धिहारको लावग ऊ उत्तरदायी 

रहन्छ । त्यसकारर् हामीले विद्यालय, ककन्िरगाटेन र टुटोररयल सेन्टरहरूलाई जातीय रूपमा सम्मानजनक 

अध्ययन गने िातािरर् वसजधना गने दवृिकोर्का साथ यो प्रािधानको बारेमा सम्पूर्ध विद्याथीहरू र कमधचारीमा 

सचेतनालाई िृवर्द् गनध सुझाि कदन्छौं ।  

सेिा प्रदायकहरूको रूपमा, बाल स्याहार केन्रहरू पवन RDO को दर्ा 39 ले बाँवधएका हुन्छन्, जसमा बाल 

स्याहार केन्रहरूका कमधचारीले अवभभािक तथा आिेदकहरू सवहतका सेिा प्रयोगकताधहरूउपर दरू्व्धिहार गनुध 

गैर-कानूनी हो भने्न उल्लेख छ ।  
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6. जातीय गालीगलौज भनकेो के हो ?  

RDO को दर्ा 45 ले विद्यालयको कुन ैपवन सदस्यले कुन ैसािधजवनक कियाकलापद्वारा जावतको आधारमा अको 

र्व्वक्त(हरू)को बारेमा घृर्ा रै्लाउने, गम्भीर अपमान गने िा एकदमै भद्दा मजाक उिाउने कायधलाई गैर-कानूनी 

ठहर् याउँछ । सािधजवनक ठाउँमा गररन ेकियाकलापमा अनलाइन पोवस्टङ सवहत सािधजवनक रूपमा गररने कुन ै

पवन प्रकारको सञ्चार िा सिधसाधारर्हरूल ेदखे्ने आचारर् समािेश हुन्छन् ।  

उदाहरर्का लावग, कुनै विद्याथीले इन्टरनेट र्ोरममा भारतीय मूलको एकजना सहपाठीलाई सािधजवनकरूपमा 

मजाक बनाएर अन्य र्व्वक्तहरूलाई कालो छाला भएका मावनसहरूलाई विद्यालय क्याम्पसमा प्रिेश गनधबाट 

शारीररक रूपमा विरोध गनध प्रोत्सावहत गराउँछ भने, यस्तो कायधले अको जातीय समूहका मावनसहरू प्रवत घृर्ा 

वसजधना गरेको कारर्ले जातीय गालीगलौज वनम्त्याउन सक्छ । त्यसैगरी, कुनै जातीय मूलका मावनस, चाह े

वचवनयाँ हुन् िा गैर-वचवनयालँाइध, गम्भीररूपमा मजाक उिाउने पोस्टरहरू सािधजवनकरूपमा प्रदशधन गनुधलाइध 

पवन जातीय गालीगलौज मान्न सककन्छ ।  

 

7. पीवित बनाउन ेकियाद्वारा हुन ेभदेभाि भनकेो के हो?  

यकद कुन ैवशक्षक, विद्यालयको कमधचारी िा विद्याथीले अको वशक्षक, विद्यालयको कमधचारी िा विद्याथीलाई 

उनीहरूले वनम्न कायध गरेको िा गने चाहना भएको कारर्ले गदाध कम-अनुकूल र्व्िहार गरेमा पीवित बनाउन े

कियाद्वारा गररएको  भेदभाि हुनसक्छ:  

✐  RDO अन्तगधतको कायधिाही बढाएको;  

✐  RDO अन्तगधतको कायधिाहीको सम्बन्धमा जानकारी िा (साक्षीको रूपमा)प्रमार् कदएको;  

✐ कुनै र्व्वक्तले RDO को उल्लङ्घन गरेको भनी अवभयोग लगाएको (गलत अवभयोग लगाएको र असल 

वनयत बगेर गररएको बेलामा बाहके); िा  

✐  RDO अन्तगधतको िा RDOलाइध आधार (सन्दभध) मानी गररएका अन्य कायधहरू ।  

 

(अवभभािक/विद्याथीहरूबाट प्रायः सोवधने प्रश्न #7 हनेुधहोस्)  

 

वनम्न उवल्लवखत उदाहरर्हरूले पीवित बनाउन ेकियाद्वारा हुने भेदभािलाई वनम्त्याउन सक्छन् ।  

✐  कुनै विद्याथीले आफ्नो बारेमा RDO अन्तगधत उजुरी गरेको हुनाले कुनै वशक्षकले विद्याथीको लावग 

ररर्रेन्स् (पत्र) लेख्न अस्िीकार गनुध ।  

✐  कुनै वशक्षकले आफ्नो सहपाठीलाई जातीय दरू्व्धिहार गरेको मुद्दामा साक्षीको रूपमा प्रमार् कदएको कुन ै

विद्याथीलाई सोही कारर्ले गदाध आचरर्मा कमजोर ग्रेि कदनु । 
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8. तपाईंल ेभदेभािको सामना गनुधभयो भन ेके-कस्ता कदमहरू चाल्न सककन्छ?  

यकद तपाईंलाइध आफ्नो जावतको कारर्ले गदाध विद्यालय िा बाल स्याहार केन्रमा भेदभािको सामना गनुधपरेको 

भने्न लाग्दछ भन ेतपाईंले विद्यालय िा केन्रको र्व्िस्थापसँग आफ्ना समस्याहरूको बारेमा आिाज उठाउन 

सकु्नहुन्छ । विद्यालय िा केन्रको र्व्िस्थापनले त्यसमा जिार् (प्रवतकिया) कदनुपछध, र सम्भि भएमा उजरुीलाई 

आन्तररक रूपमा समाधान गनुधपछध ।  

तपाईंले EOC मा उजुरी दायर गनध पवन सकु्नहुन्छ । काननूले EOC मा दायर गररने उजुरीहरू वलवखतरूपमा र 

घटना भएको समयबाट 12 मवहनावभत्रमा दायर गनध आिश्यक बनाउँछ । तपाईंले हुलाक, फ्याक्स,् इमेल मार्ध त, 

अनलाइन िा र्व्वक्तगतरूपमा स्ियं EOC मा गएर आफ्नो उजुरी दताध गनध सकु्नहुन्छ । तपाईंलाई भाषा सम्बन्धी 

आिश्यकता (दोभाषे सेिा) छ भन,े EOC ले तपाईंले अनुरोध गनुधभएमा तपाईंलाई दोभाषे उपलधध गराउन 

सके्नछ ।  

यसको अवतररक्त, तपाईंले वजल्ला अदालतमा  भेदभाि विरोधी अध्यादशेहरू अन्तगधत घटना भएको 24 

मवहनावभत्रमा काननूी कायधिाही आरम्भ गनध सकु्नहुन्छ । 

 

9. गरै-काननूी कायधका लावग को उत्तरदायी (वजम्मिेार) हुन्छ ?  

A. विद्याथी/विद्यालय कमधचारी/वशक्षक/ आिेदक-विद्याथीहरू  

यकद विद्याथी(हरू)/विद्यालय कमधचारी/वशक्षक/ आिेदक-विद्याथीहरूल ेकुन ैभेदभाि विरोधी अध्यादशेहरूको 

उल्लघंन गरेमा उनीहरू आरू्ले गरेका कायधका लावग र्व्वक्तगतरूपमा आरै् उत्तरदायी हुनेछन् ।   

 

B. विद्यालय प्रशासकहरू/सयंुक्त र्व्िस्थापन सवमवत (IMC)  

विद्यालय प्रशासकहरू र/िा IMC लाई आफ्ना कमधचारीहरूले गरेका भेदभािका गैर-काननूी कायध िा 

दरू्व्धिहारको बारेमा केही थाहा नभए पवन िा उनीहरूले सो कायध गनध स्िीकृती नकदएको भए तापवन विद्यालयले 

आफ्ना कमधचारीहरूलाई त्यसो गनधबाट रोक्नका लावग उवचत कदमहरू अपनाएको छ भनी दखेाउन सक्दाको 

अिस्था बाहके, विद्यालय प्रशासकहरू र/िा IMC आफ्ना कमधचारीहरूले गरेका उक्त कायधहरूका लावग 

वभक्याररयस्ली (स्थानापन्न रूपमा) उत्तरदायी हुन सक्छन् । विद्यालय कमधचारीहरूमा वशक्षक, रटवचङ 

एवसस्टेन्ट, कायाधलयका क्लकध , चौकीदार, आकद समािेश हुन्छन् । प्रवशक्षक, सामावजक कायधकताध र 

वशक्षकहरूलाई पवन विद्यालयका एजेन्टहरू मावनन सककन्छ र विद्यालय प्रशासकहरू/IMC ले आफ्ना 

एजेन्टहरूले गरेका कुनै भेदभाि िा दरू्व्धिहार (उत्पीिन)को लावग स्थानापन्न उत्तरदावयत्ि िहन गनुधपनेछ ।   

विद्याथी, अवभभािक, विद्यालय कमधचारी र सम्पूर्ध जातीय समूहहरूका आिेदकहरू जावतको आधारमा हुन े

दरू्व्धिहारबाट मुक्त हुने कुराको हकदार हुन्छन् । यकद उनीहरूले कुन ैभेदभािपूर्ध कायधलाई विद्यालय प्रशासकहरू 

र/िा IMC को ध्यानाकषधर्मा ल्याएमा, विद्यालयलाई उक्त कायधलाई रोक्नका लावग र्व्ािहाररक कदमहरू चाल्न 

र जातीय रूपमा प्रवतकूल िातािरर् वसजधना हुने अिस्था रोकथाम गनध सुझाि कदइन्छ ।  
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10. भदेभाि िा दरू्व्धिहारको उजरुी  EOC मा गररयो भन ेके हुन्छ ?  

EOC ले मुद्दाको मूल्याङ्कन गनेछ र उजुरी उपर अनुसन्धान गनध सक्छ तथा मध्यस्तताद्वारा मुद्दाको समाधान 

गनधका लावग प्रयत्न गनेछ । यकद सम्झौता िा समाधान गनध असर्ल भएमा, उजुरीकताधले EOC बाट कानूनी 

सहायताको लावग आिेदन कदन सके्न छन् । उजुरीको मेररटमा आधाररत भएर, काननूी सहायता केस-िाइ-

केसको आधारमा वनर्धय गररन्छ ।  

EOC मा मदु्दा दायर गन े 

 

(2) मलू्याकंन 

 यो EOC को क्षेत्रावधकार अन्तगधत पछध ? 

 EOC ले अनुसन्धान गनुधपछध ? 

वशघ्र मध्यस्तता 

(3) अनसुन्धान  

(4) मध्यस्तता  

(5) मदु्दा समाप्त 

उजुरीकताधले कानूनी 

सहायताका लावग 

वनिेदन कदन सके्नछन ्

असर्ल 

गैरकानूनी कायध हुन सके्न सम्भािना 

अनुसन्धान (बन्द) 

सर्ल 

पदैन 

(1) वलवखत उजरुी 

सर्ल 

पछध  

असर्ल 

 गैरकानूनी कायध नभएको 

 मुद्दामा तुक नभएको 
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11. मलै ेमध्यस्तता मार्ध त कस्तो प्रकारको समाधान प्राप्त गनध सक्छु ?  

पक्षहरूले सम्झौताका सतधहरू प्रस्ताि गनध र वतनीहरूको बारेमा छलर्ल गनध सक्छन् । यसमा के-के समािेश 

गनध सककन्छ भने्न बारे केही उदाहरर्हरू यसप्रकार छन:्  

✐ क्षमायाचना; 

✐ विद्यालयमा भनाध; 

✐ आर्थधक क्षवतपूर्तध; 

✐ कमधचारीका लावग प्रवशक्षर् सञ्चालन िा र्व्िस्था गने िचनबर्द्ता; र/िा  

✐ संस्थाका नीवत िा कायधविवधहरूको पररितधन गने बचनिर्द्ता ।  

यकद तपाईंलाई हङकङका भेदभाि विरोधी अध्यादशेहरू अन्तगधतका आफ्ना अवधकारहरू, EOC को 

उजुरी-ह्याण्िल गने कायधविवध र/िा प्रवशक्षर् तथा परामशध सेिाहरूको बारेमा थप जानकारी चावहएमा, 

कृपया EOC लाइध इमेल eoc@eoc.org.hk िा र्ोन 2511 8211 मार्ध त सम्पकध  गनुधहोस ्। EOC को 

कायाधलय सोमबारदवेख शुिबारसम्म वबहान 8:45 बजेदवेख बेलुकी 5:45 बजेसम्म खुला रहन्छ । अनुरोध 

गररएमा दोभाषे सेिाहरूको र्व्िस्था गररन सककनेछ, जुन दोभाषेहरूको उपलधधतामा भर पनेछ । 

तपाईंले EOC को िेबसाइट तथा अनलाइन स्रोतहरू वनम्न ललंकमा पाउनुहुनेछः :  

www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=a%20world%20of

%20colours 
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12. प्रायः सोवधन ेप्रश्नहरू  

विद्यालय/ककन्िरगाटेनहरूबाट  

1. भनाध नीवत  

सिालः एक विद्यालयको वहसाबले हामीसँग विद्याथीहरू  छनौट गनधको लावग मापदण्ि वनधाधरर् गने अवधकार 

वनवहत हुन्छ । यी मापदण्िहरूले RDOको उल्लङ्घन गदनैन् भनेर हामीले कसरी सुवनवित गनध सक्छौ ?  

जिार्: विद्यालयले विद्याथीहरू छनौट लावग मापदण्ि वनधाधरर् गदाध, त्यस्तो मापदण्िले जावत िा भाषाको 

आधारमा कुन ैपवन आिेदकलाई छाट्ने कायध (वस्िन आउट) गदनै भनी सुवनवित गनध आिश्यक हुन्छ, होइन 

भने तपाईंले कुनै जावतका आिेदकहरू विरूर्द् भेदभाि गनध सकु्नहुनेछ । विद्यालयले गनध आिश्यक कुरा के 

हो भने यसले उवचत औवचत्यहरूद्वारा समर्थधत छनौटका समान आधारहरू वसजधना गरेर सम्पूर्ध 

अवभभािकहरूलाई यी आधारहरूको बारेमा सूवचत गनुधपछध जसको कारर् उनीहरूले आफ्नो आिेदन 

स्िीकृत नभएको खण्िमा सो को कारर्हरू तथा औवचत्य बारे बुझ्न सक्दछन् ।   

2. भाषा आिश्यकता  

सिालः यकद हामीसँग कुन ैक्यान्टोवनज नबोल्न ेआिेदक भएमा, के ककन्िरगाटेनहरूल ेभनाध अन्तरिाताधको भाषा 

पररितधन गनुधपछध ? 

जिार्: ककन्िरगाटेन भनेको कुनै पवन बच्चाको लावग र्व्िवस्थत वशक्षा कदने पवहलो चरर् हो र यो नै उनीहरूको 

भाषाका सीपहरूलाई मलजल गरी हुकाधउन े उत्कृि समय हो । हङकङमा मातृभाषा जे भएता पवन हरेक 

बच्चालाई वचवनया ँर अंग्रेजी भाषा वसक्नका लावग समान अिसरहरू कदइनुपछध । शैवक्षक प्रर्ालीमा प्रिेश 

गनुधअवघका उनीहरूको भाषासम्बन्धी सीप (ज्ञान) ककन्िरगाटेनमा भनाध हुनबाट िवञ्चत गने कारक तत्त्िको 

रूपमा हुनु हुदँनै ।  

 यद्यवप RDOले विद्यालयहरूलाइध पठनपाठनको समयमा पठनपाठनको माध्यमलाइध पररितधन गनध 

आिश्यक नबनाए तापवन, RDO मा अन्तरिाताधमा प्रयोग गररने भाषाको बारेमा कुनै विशेष छुट 

(अपिाद) छैन । यकद ककन्िरगाटेनहरूले कुनै न्यायसगंत कारर् वबना गैर-वचवनयाँ आिेदकहरूलाई 

क्यान्टोवनज बोल्न नजाने्न आधारमा अन्तरिाताधका लावग इन्कार गरेमा िा वचवनयाँ आिदकेहरूिाट अंग्रेजी 

बोल्न नजाने्न कारर्ल ेआिेदन वलन अस्िीकार गरे भने ककन्िरगाटेनहरूले अप्रत्यक्ष भेदभािका उजुरी र 

मुद्दाहरूको खेपु्न पने हुनसक्छ । त्यसकारर् ककन्िरगाटेनलाई छनौट िा वस्िवनङ गदाध बच्चाको वसके्न 

उत्पे्ररर्ा, अरू बच्चासँगको अन्तरकिया आकदलाई अिलोकन गने अन्य मूल्याङ्कनका तररकाहरू प्रयोग गनध 

सझुाि कदइन्छ । भाषा अिरोधको कारर्ले यकद आिेदकहरूलाई वनदशेकहरू बुझ्नको लावग करठनाइ 

भएमा, विद्यालयहरूलाई अनुकूलता, जस्तो की दोभाषकेो र्व्िस्था गन ेअथिा पररिार सदस्यहरूलाई 

आिेदकहरूलाई र्व्ा्या गनध अनुमवत कदने आकद जस्ता प्रबन्ध वमलाउन प्रोत्सावहत गररन्छ ।  

(खण्ि 4B(a) अप्रत्यक्ष भेदभाि -भनाध गदाध भाषा सम्बन्धी आिश्यकता हनेुधहोस)्  

3. क्यान्टोवनज नबझु्न ेअवभभािकहरूसगँ कुराकानी (सञ्चार)   

सिालः हामी वचवनयाँ भाषा पठनपाठनको माध्यम भएको विद्यालय हौं र अवभभािकहरूका लावग हाम्रा सम्पूर्ध 

विद्यालयका सूचनाहरू वचवनयाँ भाषामा लेवखन्छन् । वचवनया ँ भाषा बोल्न र पढ्न नसके्न 

अवभभािकहरूसँग हामी कसरी सञ्चार (कुराकानी) गनध सक्छौं ?  

जिार्: विद्यालयहरूले वचवनयाँ-भाषा नबोल्ने अवभभािकहरूलाई आफ्नो बच्चाको वशक्षामा िढी संलग्न हुनका 

लावग उनीहरूले सामना गरेका बाधाहरूलाई हटाउन विवभन्न तररकाहरू खोज्न सक्छन् । तपाईंल े
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अवभभािकहरूलाई वद्वभावषक सूचनाहरू (अंग्रेजी र वचवनयाँ) पठाउने बारे विचार गनध सकु्नहुन्छ । िैकवल्पक 

रूपमा, तपाईंले अवभभािकहरूलाइध मौवखक रूपमा सचूनाहरूको बारेमा बताउनका लावग एकजना 

विद्यालयको कमधचारीलाई अह्यउन सकु्नहुन्छ । वशक्षा धयूरोले विद्यालयहरूले वचवनयाँ भाषा नबोल्न े

अवभभािकहरूसँग सञ्चारलाई बवलयो बनाउनका लावग जातीय अल्पसङ््यक रटवचङ एवसस्टेन्ट वनयुवक्त 

गनध िा अनुिाद सेिा खररद मध्ये जुन उपयुक्त हुन्छ, सो गनधका लावग अनुदान सहायताको बढोत्तरी गरेको 

छ । गृह मावमला विभाग (Home Affairs Department) (िेबसाइट: 

www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html) द्वारा 

अनुदान प्राप्त दोभाषे सेिा जस्ता सामुदावयक स्रोतहरू पवन वचवनया-ँभाषा नबोल्न ेअवभभािकहरूसँग 

कुराकानी गनधका लावग मद्दतगार हुन सक्छ ।  

(खण्ि 4B(a) अप्रत्यक्ष भेदभाि - विद्यालयका सचूना तथा सञ्चार हनेुधहोस्)  

 

4. अनुशासनका कारिाही  

सिालः यकद जातीय अल्पसङ््यक विद्याथील े विद्यालयका वनयमहरूको उल्लङ्घन गरेमा, हामीले उक्त 

विद्याथीलाइध कायधिाही गरेमा के हामी मावथ जावतिादको आरोप लगाइन्छ त ?  

जिार्: तपाईंले कुनै विद्याथी कुनै विशेष जावतको भएको भनी नछुट्टाइकन विद्यालयको अनुशासन नीवत अनसुार 

वनयम उल्लङ्घन गने कुनै पवन विद्याथी मावथ अनुशासनको कायधिाही गनध सकु्नहुन्छ । असल अभ्यासको 

रूपमा, विद्यालयको नीवतले विद्याथीहरूलाई असािधानीपूिधक (अन्जानमा) भेदभाि गदनै भनी सुवनवित 

गनुधपछध । वशक्षा र्व्ूरोद्वारा जारी गररएको विद्याथी अनुशासनको मागधदशधन अन्तगधत, विद्यालयहरू 

विद्याथीहरूका समस्याग्रस्त र्व्िहारहरूलाई सम्हाल्नका लावग वनष्पक्ष र एकरूपता अपनाउनुपछध, जबकी 

उनीहरूको मयाधदालाइध पवन रक्षा गनुध जरुरी हुन्छ । कुनै पवन कायधिाहीको अवन्तम उद्दशे्य भनेको 

विद्याथीहरूलाई बदनामी, हीनताबोध र मजाकको अनुभूवत वबना नै आरू्ल े गरेका कायधहरू प्रवत 

वजम्मेिारी वलनेतर्ध  मागधदशधन गने हो ।  

5. जातीय दरू्व्धिहार (उत्पीिन)  

सिालः दईुिटा र्रक जातीय समुदायका विद्याथीहरूले एक अकाधको जावतको गैरवजम्मेबार मजाक उिाउँछन् भन,े 

मैले त्यसलाई जातीय दरू्व्धिहारसम्म बढ्न कदनबाट रोक्नका लावग के गनध सक्छु ?  

जिार्:  विद्यालय र वशक्षकहरूले विद्याथीहरू माझ आपसी सम्मान र बुझाइका मूल्य-मान्यताहरूलाई बढािा 

कदनुपछध । यो अिस्थामा उनीहरूले विद्याथीहरूलाई जावतको आधारमा एक अकोको बारेमा मजाक गन े

कायधले अपमान दशाधउने हुनाले त्यसो नगनध भनी वसकाउनु पछध । कसैको जावतको मजाक गनाधल ेजातीय 

दरू्व्धिहार को रूप वलन  सक्छ जसको लावग उनीहरूले कानूनी उत्तरदावयत्ि िहन गनुधपने हुनसक्छ भनी 

सम्पूर्ध विद्याथीहरूलाई सम्झाउनका लावग पवन विद्यालयलाई सुझाि कदइन्छ ।  

 हामी विद्यालयलाई भेदभाि तथा दरू्व्धिहारसँग सम्बवन्धत समस्याहरूलाई हनेध (ह्याण्िल गनध)का लावग 

विद्यालयलाइध समान अिसर नीवत तथा वशक्षक तथा स्टार्का लावग भेदभाि र दरू्व्धिहार सम्बन्धी 

घटनाहरू ककनारा लगाउनका लावग स्पि कायधविवधहरू विकास गनध र विद्यालयमा रोकथाममूलक भेदभाि 

र दरू्व्धिहार विरोधी उपायहरू घोषर्ा गनध हामी कदन्छौं । विद्यालयले त्यस्ता सम्पूर्ध विषयिस्तुहरूलाई 

ह्याण्िल गनधका लावग वजम्मेिारी र्व्वक्तको रूपमा कुनै कमधचारीलाई वनयुक्त गनध पवन सक्छ । यसरी 

विद्यालयले समान रूपमा भेदभाि िा दरू्व्धिहार (उत्पीिन)का उजुरीहरू मावथ कायधिाही गनध सक्छ । यस 
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सम्बन्धमा EOC ले समान अिसरहरूमा विद्यालयका नीवतहरू तथा मागधदशधनहरू वसजधना गनधका लावग 

परामशध सेिा तथा प्रवशक्षर्हरू उपलधध गराउन सक्छ ।  

(खण्ि 5A जातीय दरू्व्धिहार (उत्पीिन) भनेको के हो ? –अिाञ्छनीय आचरर् हनेुधहोस्) 

6. धार्मधक अभ्यास तथा विद्यालयको पोशाक नीवत  

सिालः केही विद्याथीहरूको पगरी (टबाधन) िा वहजाब जस्तो विशेष प्रकारको कपिा िा अवतररक्त िस्त ुलगाउन े

धार्मधक अभ्यास छ भने के विद्यालयले आफ्नो पोशक नीवतलाई पररमाजधन गनध आिश्यक हुन्छ ?  

जिार्:  RDO अन्तगधत धमधलाई वनषवेधत आधार माननँदनै । यद्यवप, केही धमधहरू वनवित जावतका मावनसहरूसँग 

वनकटरूपमा गाँवसएका हुन्छन् । यस सम्बन्धमा, हामी  विद्यालयलाई विद्याथीहरूका जातीय, सांस्कृवतक 

र धार्मधक अभ्यासहरूलाई सम्मान गरी उवचत अनकूुलन (प्रबन्ध) प्रदान गनध सुझाि कदन्छौं । 

विद्यालयहरूल ेआफ्ना नीवतहरूले विद्याथीहरूलाइध उनीहरूको धार्मधक अभ्यासहरू विरुर्द् जान आिश्यक 

बनाउने छैन र यी नीवतहरूिाट शैवक्षक र वसकाइका अिसरहरको पहुचँ समेत गरी विद्याथीहरूका 

आधारभूत अवधकारहरू प्रभावित हुनेछैन भनी सुवनवित गनुधपछध । आधारभूत वसर्द्ान्तहरू भनेका विद्याथी 

र अवभभािकहरूसँग वनकट सम्बाद कायम राख्ने, सम्भि भएसम्म धार्मधक समुदायका नेता िा 

सदस्यहरूसँग परामशध गन ेर विकल्पहरूको खोजी गने लगायत पारदशी ढङ्गबाट अनुकूलनहरू सम्बन्धी  

वनर्धय गने कायधहरू हुन ्। विस्तृत वििरर्हरूको लावग, कृपया यस विषयसम्बन्धी EOC ले  जारी गरेको 

पुवस्तका (तलको ललंकमा उपलधध छ) पढ्नुहोस्: जातीय समानता तथा विद्यालय पोशाक 

www.eoc.org.hk/EOC/Upload/booklets/schoolUniform/2014_02.pdf  

(खण्ि 4B(b) अप्रत्यक्ष भेदभाि – धार्मधक अभ्यास (परम्परा) तथा विद्यालयका वनयम हनेुधहोस्)  

7. धार्मधक कियाकलापहरू  

 

सिालः  यकद विद्याथील े विद्यालय सम्प्रदायले भन्दा वभन्न धार्मधक अभ्यास गने र आफ्नो धमधको अभ्यासको 

सम्बन्धमा विद्यालयसँग विशेष अनुरोध गरेमा, जस्तै विद्यालय समयमा प्राथधना गनधका लावग ब्रके 

(समय)को अनुरोध गरेमा, विद्यालयले यस्ता अनरुोधहरूको कसरी प्रबन्ध गनध सक्छ ?  

जिार्:  विद्यालयले विद्याथीहरूका सांस्कृवतक, धार्मधक तथा जातीय परम्परालाई सम्मान गनध तथा वतनीहरूलाई 

ध्यानमा राख्न उपयुक्त हुन्छ । प्रश्न न.ं 7 मा उल्लेख गररएका वसर्द्ान्तहरूका आधारमा, विद्याथीहरू, 

उनीहरूका अवभभािकहरू तथा नेताहरू िा धार्मधक समुदायका सदस्यहरूसँग उनीहरूको धार्मधक 

आिश्यकताहरूको सम्बन्धमा कुन ै पवन प्रकारको उवचत अनुकूलन प्रदान गन े वनर्धय गनुधभन्दा पवहल े

परामशध गनध सुझाि कदइन्छ ।  

(खण्ि 4B(b) अप्रत्यक्ष भेदभाि – धार्मधक अभ्यास (परम्परा) तथा विद्यालयका वनयम हनेुधहोस्)  

8. धार्मधक उत्सिहरू  

सिालः हरेक िषध किसमस मनाउने विद्यालयको प्रचलन रवह आएको छ । यकद हामीले किवस्चयन नभएका जातीय 

अल्पसङ््यक विद्याथीहरूलाई भनाध गर् यौं भन ेहामील ेहाम्रो विद्यालयमा किसमस मनाउने तररकामा 

पररितधन गनुधपछध?  
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जिार्: विद्यालयहरू किसमस िा अन्य कुनै धार्मधक वबदाहरू मनाउने तररकाहरू छनोट गनध स्ितन्त्र हुन्छन् । 

यद्यवप सम्भि हुदँासम्म विवभन्न धमधका विद्याथीहरूका आिश्यकताहरूको प्रबन्ध वमलाउन सुझाि    

कदइन्छ । उत्सि मनाउन ेबेलामा, विद्यालयमा अन्य कुनै धार्मधक आस्था भएका यकद कुनै विद्याथीहरू छन ्

भने उनीहरूको धार्मधक बन्दजेहरूको बारेमा अिगत हुनका लावग तथा कुनै प्रकारले लवचलो हुन 

उदाहरर्को लावग, खानाको र्व्िस्था, धार्मधक कियाकलापहरू आकदको प्रबन्ध गनधको लावग हामी 

विद्यालयहरूलाई सुझाि कदन्छौं । हामी विद्यालयहरूलाइध आफ्ना विद्याथीहरूमा सचेतना बढाउन तथा 

जातीय र धार्मधक स्िीकायधतालाई प्रिर्द्धन गनधका लावग विवभन्न धार्मधक अभ्यास र उत्सिहरूको बारेमा 

वशक्षा कदन पवन प्रोत्सावहत गछौं ।  

(खण्ि 4B(b) अप्रत्यक्ष भेदभाि –धार्मधक अभ्यास (परम्परा) तथा विद्यालयका वनयम हनेुधहोस् ) 

 

9. उजरुीको सम्बोधन  

सिालः हामीले विद्याथी िा अवभभािकबाट भेदभािपूर्ध र्व्िहारको बारेमा उजरुी प्राप्त गर् यौं भन ेविद्यालयले के 

गनध सक्छ ?  

जिार्:  प्रश्न नं. 5 मा उल्लेख गररए अनुसार, हामीले वशक्षकहरूलाई भेदभाि र उत्पीिन सवहत समान 

अिसरहरूसँग सम्बवन्धत समस्याहरूको समाधान गनध स्पि कायधविवधहरू सवहतको समान अिसर नीवत 

विकास गनध विद्यालयलाई सझुाि कदन्छौं, जसकारर् वशक्षक र विद्यालय र्व्िस्थापनल ेत्यस्ता उजुरीलाई 

न्यायसंगत तररकाले र्व्िस्थापन गनध सक्छन् । विद्यालयलाई भेदभाि र उत्पीिनको उजुरी  प्रमावर्त हुन्छ 

िा हुदँनै र त्यस्तो पररवस्थवतलाई सुधार गनध कुन ैकदमहरू चाल्न सककन्छ िा सककँदनै भनी ध्यानपूिधक 

हनेध सुझाि कदइन्छ । केही पररवस्थवतहरूमा, विद्यालयले केही अभ्यासहरूमा पररितधन, प्रवशक्षर् मार्ध त 

विद्याथी र वशक्षकहरूको सचेतनामा िृवर्द्, आदी जस्ता स-साना अनुकूलन (प्रबन्ध) गरेर त्यस्ता 

पररवस्थवतहरूको समाधान गनध सक्छ । 

 

10. RDO सब ैजावतलाई लाग ूहुन े  

सिालः के RDO ले अल्पसङ््यक समुदायहरूलाई मात्र जातीय भेदभािबाट संरक्षर् प्रदान गछध ? के हङकङको 

वचवनयाँ विद्याथी, वशक्षक िा कमधचारीले जातीय भेदभाि िा उत्पीिनको दाबी गनध सक्छन् ?  

जिार्: RDO हङकङका सबैजनालाई उनीहरूको जावत, रङ, िंशज, राविय मूल र जातीय मूल, जे भएता पवन 

लागू हुन्छ । RDOले र्व्वक्तको जावतको आधारमा हुन ेजातीय भेदभािबाट संरक्षर् प्रदान गछध । त्यसकारर् 

यकद हङकङमा बस्ने वचवनयाँ र्व्वक्तलाई ऊ वचवनयाँ भएको कारर्ले भेदभाि गररन्छ भन,े यो  जातीय 

भेदभाि ठहररन े छ । उदाहरर्को लावग, विद्यालयको स्पोटध (खेलकुद) रटमहरूले गैर-वचवनया ँ

विद्याथीहरूलाई मात्र नाम दताध गनध अनुमवत कदएमा यो जातीय भेदभािको मुद्दा हुनसक्छ ।  
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13. प्रायः सोवधन ेप्रश्नहरू 

अवभभािकहरू/विद्याथीहरूबाट 

1. भनाध 

सिालः म र मेरो छोरी दबुै कर्वलवपनो मूलका हौं । हामी कुनै एक ककन्िरगाटेनमा भनाधका लावग वनिेदन कदन 

गएका वथयौं । हाम्रो हाउभाउ (रूपरङ) दखेेर, सोधपूछ (ररसेप्शन)मा भएको कमधचारीले हामीलाई तपाईं 

मध्ये कोही क्यान्टोवनज बोल्नुहुन्छ भनेर सोधे । जब हामीले हामी क्यान्टोवनज बोल्न जान्दनैौं भनी जिार् 

कददँा हामीलाई अको ककन्िरगाटेनमा जान भवनयो । यो अस्िीकार िास्तिमै द:ुखदायी वथयो । यो 

पररवस्थवतमा हामीले के गनध सक्छौं ?  

जिार्: विद्यालयमा भनाध हुनका लावग कुनै न्यायसंगत आधार वबना भाषा आिश्यकता लागू गरेमा RDO को 

उल्लङ्घन हुनसक्छ । यकद तपाईंले त्यस्तो पररवस्थवतको सामना गनुधभयो भन े तपाईंले विद्यालय 

प्रशासकसँग कुरा गरी आफ्नो समस्या उहाहँरूलाई राख्न सकु्नहुन्छ । तपाईंलाइध अझै पवन आफ्नो जावतको 

कारर्ले विद्यालयद्वारा भेदभाि गररएको हो भने्न लाग्छ भन े तपाईंले EOC मा उजुरी दायर गनध    

सकु्नहुन्छ ।  

(खण्ि 4A प्रत्यक्ष भेदभाि र खण्ि 4B(b) अप्रत्यक्ष भेदभाि - भनाध गदाध भाषा सम्बन्धी आिश्यकता हनेुधहोस्)  

2. विद्यालय सहायता  

सिालः मेरा सबै पाररिाररक सदस्यहरू हङकङमा बस्न ेपाककस्तानी  हुन् । मेरो छोरा भनाध भएको विद्यालयल े

मलाई वचवनयाँ भाषा नबोल्ने विद्याथीहरूका लावग वसकाई (लर्निंग) सहायताका स्रोतहरू अवत सीवमत 

छन् भन्यो र मलाई धेरै सहायता भएको विद्यालयमा आफ्नो छोरालाइध लैजान वसर्ाररस गर् यो । मैले उक्त 

सुझािको पालना गनुधपछध ?  

जिार्: वशक्षा धयूरोले वचवनयाँ भाषा नबोल्ने विद्याथीहरूलाई वचवनयाँ भाषाको गहन वसकाइका लावग 

विद्यालयहरूलाई आफ्नो सहायता िृवर्द् गरेको छ । धेरै विद्यालयहरूल ेवशक्षा धयरूोबाट प्राप्त थप अनुदान 

विवभन्न दायराका सहायता उपायहरू कायाधन्ियन गनध प्रयोग गछधन् जस्तो कक पुल-आउट लेसन, स्कूलपवछ 

वसकेका कुराहरूलाइध एकीकृत गने (एफ्टर-स्कूल कन्सोवलिसेन), थप वशक्षर् कमधचारी आकद । कुनै वनर्धय 

गनुधअवघ विद्यालयले सरकारी सहायता कसरी प्रयोग गछध भने्न बारेमा स्पि हुन र आफ्नो बच्चाका वचवनया ँ

भाषा वसके्न आिश्यकता र त्यससँग सम्बर्द् कारक तत्िहरू, जस्तो कक गहन (सघन) िातािरर्, उनीहरूका 

सामावजक समायोजन, आकद को बारेमा स्पि हुन तपाईंलाई सुझाि कदइन्छ । साथसाथ,ै यकद विद्यालयल े

यो कारर् दखेाएर तपाईंको बाच्चालाइध भनाध गनध अस्िीकार गछध िा स्थवगत गछध भन,े त्यो जातीय 

भेदभािको विषय हुन सके्नछ र तपाईंले वशक्षा धयूरो र/िा EOC मा उजुरी दायर गनध सकु्नहुन्छ । 

3. अपमानजनक नाम (शधद) प्रयोग गन े 

सिालः मेरो पररिार भारतीय मूलको हो । मेरो छोरा विद्यालयबाट रूद ैर्र्कध यो र आफ्नो सहपाठीले जातीय 

रूपमा अपमानजनक शधदको प्रयोग गरी आरू्प्रवत मजाक गर् यो भनी भन्यो । के यो जातीय दरू्व्धिहार 

(उत्पीिन) हो र यस विषयमा  मैले के गनध सक्छु ?  

जिार्: यकद कुन ै विद्याथील ेतपाईंको छोराको मजाक उिाएमा र जातीय रूपमा अपमानजनक शधदको प्रयोग 

गरेमा, र उक्त कुरा तपाईंको छोरालाइध दरू्व्धिहारपूर्ध, अपमानजनक िा भयभीत गराउने खालको लागेमा, 
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यसलाई जातीय उत्पीिनको रूपमा वलन सककन्छ । तपाईंलाई यो विषयलाइध वशक्षक/विद्यालयको 

ध्यानाकषधर् गराउन सुझाि कदइन्छ, ताकी वशक्षक/विद्यालयले सम्बवन्धत विद्याथी र अरू विद्याथीहरूलाइध 

जातीय उत्पीिनको बारेमा वशवक्षत बनाउन र रे्रर त्यस्ता प्रकारका घटनाहरू हुनबाट रोकथाम गनध 

सके्नछन् । यकद त्यसरी अपमानजनक नाम/शव्द प्रयोग गने िम चवलरहमेा तपाईंले EOC मा उजुरी दायर 

गनध सकु्नहुन्छ ।  

(खण्ि 5A  जातीय दरू्व्धिहार (उत्पीिन) भनेको के हो ? –अिाञ्छनीय आचरर् हनेुधहोस्)   

 

4. सामावजक अन्तरकिया  

सिालः म र मेरी छोरी दबुै थाई मूलका हौं । मेरी छोरील ेविद्यालयमा आरू्सँग कोही पवन खेल्न चाहन्नन् र आरू्ल े

एक्लो महसुस गछुध भनरे भवन्छन् । के यो समस्या (विषय) कानून अन्तगधत पछध ?  

जिार्: विद्याथीहरू बीचमा हुने मावथको समस्या र यस्तै ककवसमका र्व्िहारहरूले RDO अन्तगधत कुनै जातीय 

भेदभाि भएको भने्न अवनिायध छैन ककनभने यहाँ अरू विद्याथीहरू उनीसँग खेल्न नचाहनुको कारर् जावत 

हो भने्न कुनै स्पि संकेत छैन । यद्यवप तपाईंलाई यो विषयमा वशक्षकको ध्यानाकषधर् गराउन सुझाि कदइन्छ, 

ताकी वशक्षकल ेतपाईंको बच्चालाई विद्यालयमा अझ राम्रोसँग घुलवमल हुनलाइध मद्दत गनध सके्नछन् । 

5. भाषा  

सिालः मेरो श्रीमान् र म दबुै वचवनयाँ होइनौं र दबुैले वचवनयाँ भाषा पढ्न र लेख्न जान्दनैौं । मेरी छोरी वचवनया ँ

भाषा पठनपाठनको माध्यम भएको विद्यालयमा भनाध भएकी वछन् । विद्यालयका सबै पत्राचारहरू वचवनया ँ

भाषामा हुन्छन् । हामीलाई विद्यालयसँग सम्बन्ध बनाउन र के पत्राचार (सूचना) गररएको छ भने्न थाहा 

पाउन करठनाइ भइरहकेो छ । यस बारेमा म के गनध सक्छु भने्न बारे म जान्न चाहन्छु ।  

जिार्: विद्यालयले तपाईंलाई विद्यालयको जानकारीहरू पहुचँ गन ेकुनै माध्यम (उपाय) उपलधध गराउनुपछध । 

हामी विद्यालयल ेमहत्त्िपूर्ध सूचनाहरूको बारेमा वलवखत िा मौवखक रूपमा जानकारी गराउन कुनै उपाय 

रे्ला पानध सक्छ कक भनी हनेध वशक्षकसँग कुराकानी गनध तपाईंलाई सुझाि कदन्छौं । वशक्षा धयूरोले जातीय 

अल्पसङ््यक सहायकहरूको वनयुवक्त िा उपयुक्त भए अनुसारका अनुिाद सेिाहरू खररद गरेर वचवनया ँ

भाषा नबोल्ने अवभभािकहरूसँग विद्यालयहरूको कुराकानीलाई सुदढृ बनाउनका लावग विद्यालयहरूको 

अनुदान सहायतालाई पररष्कृत गरेको छ । अल्पकालीन सहायताको लावग, तपाईंले सरकारद्वारा अनुदान 

प्राप्त र गैसस (गैर-सरकारी ससं्था)द्वारा जातीय अल्पसं्यकका लावग सञ्चावलत सहायता सेिा केन्रहरूबाट 

सहायता वलन सकु्नहुन्छ, जस मध्ये केहील ेअवभभािकहरूका लावग दोभाषे र अनुिाद सेिाहरू उपलधध 

गराउँछन् । वयनीहरूको सूची सरकारको जावत सम्बन्ध एकाइको िेबसाइटमा रे्ला पानध सककन्छ  

www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html. 

यकद विद्यालयले तपाईंलाई जानकारी प्राप्त गन े िैकवल्पक तररका उपलधध गराउन  अस्िीकार गरेमा, 

तपाईंले RDO अन्तगधत उजुरी दताध  गनध सककने सम्भािनाको बारेमा छलर्ल गनध EOC लाई सम्पकध  गनध 

सकु्नहुन्छ ।  

(खण्ि 4B(a) अप्रत्यक्ष भेदभाि - विद्यालयका सचूना तथा सञ्चार हनेुधहोस्)  
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6. आचरर् सम्िन्धी उजरुी  

सिालः मेरो छोरी र म जातीय अल्पसङ््यक समुदायका हौं । मेरो छोरीको वशक्षकले छोरीले बारम्बार विद्यालयका 

वनयमहरूको उल्लङ्घन गरेको हुनाल ेउनलाई अको विद्यालयमा भनाध गनध सुझाि कदवन्छन् । मैले यसको 

सम्िन्धमा के गनध सक्छु ?  

जिार्: तपाईंलाई आफ्नो छोरीको आचरर्को सम्बन्धमा विद्यालयसँग कुराकानी गनध तथा सम्भावित सुधारको 

मागध खोज्न सुझाि कदइन्छ । परामशधदाता, सामावजक कायधकताध, शैवक्षक मनोिैज्ञावनकहरू आकद जस्ता 

पेशाकमीहरूलाइध पवन यस कायधमा संलग्न हुन सकु्नहुनेछ । जे सकैु भएता पवन, विद्यालयले तपाईंको छोरीलाई 

वनशाना बनाउनु हुदँनै िा उवचत औवचत्य वबना तपाईंलाई विद्यालयबाट छोरीलाइध वनकाल्नका लावग आग्रह 

गनुध हुदँनै । यकद तपाइिंलाइध वशक्षक िा विद्यालयद्वारा उनको जावतको कारर्ले उनीलाइध कम-अनुकूलपूर्ध 

तररकाल ेर्व्िहार गररएको छ भने्न लाग्छ भने, तपाईंले EOC मा उजुरी दायर गनध सकु्नहुन्छ ।  

7. जातीय रूकढिादी-धारर्ा   

सिालः मेरो वशक्षकल ेमेरो जावतका विद्याथीहरू अरू जावतका विद्याथीहरू भन्दा धेरै कि कदने र कम मेहनती 

हुन्छन् भनी उल्लेख गरे । यो भनाइप्रवत मलाई असहज महसुस भयो । मैले यसको लावग के गनध सक्छु ? के 

यो भेदभाि हो ?  

जिार्: यकद तपाईंको वशक्षकले कुनै वनवित जावतको बारेमा रटप्पर्ी गरेमा, यहाँको सन्दभधमा तपाइिंको जावतको 

बारेमा, जुन रटप्पर्ी तपाईंलाई आपवत्तजनक लाग्छ र जसले तपाइिंलाइध अपमावनत, हीनताबोध िा भयभीत 

भएको महसुस गराउँछ भने, यो जातीय उत्पीिन हुन सक्छ । हामी तपाईंलाई यो विषयको बारेमा आफ्ना 

अवभभािक र/िा सम्बवन्धत वशक्षक समक्ष कुरा राख्न र उक्त रटप्पर्ीले  तपाईंलाई कवत असहज महससु भएको 

छ भने्न बारेमा उहाँलाई बयान गनध सुझाि कदन्छौं । यकद यस्ता रटप्पर्ीहरू गनध रोककएन भने र वशक्षकल े

तपाईंलाई तारो बनाउन थाले भने, तपाईंले विद्यालय र्व्िस्थापन िा प्रधानाध्यापकसँग कुराकानी गनध र 

EOC सँग जातीय उत्पीिन र पीवित बनाउने कियाद्वारा भेदभाि गररएको सम्बन्धमा परामशध गनध     

सकु्नहुन्छ ।  

(खण्ि 5A जातीय दरू्व्धिहार (उत्पीिन) भनेको के हो ? – अिाञ्छनीय आचरर् तथा खण्ि 7 पीवित बनाउन े

कियाद्वारा हुन ेभेदभाि भनकेो के हो ? हनेुधहोस्) 

 

8. विद्यालयमा घलुवमल हुन े 

सिालः अवभभािकको रूपमा मैले मूलधारको स्कूलमा मेरो जातीय अल्पसङ््यक बच्चालाई घुलवमल हुनमा मद्दत 

गनध के-के गनध सक्छु ?  

जिार्: अवभभािकको रूपमा तपाईंलाई विद्यालयका नीवत तथा वनयमनहरूको बारेमा थाहा हुनुपछध र 

विशेषगरी यकद तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको बारेमा कुन ै अनुकूलन (प्रबन्ध) आिश्यक पछध भने पवहले न ै

विद्यालयसँग कुराकानी गनुधपछध । उदाहरर्को लावग, यकद तपाईंको बच्चाले किा िा वहजाब लगाउनुपछध भन,े 

सुरुमा नै विद्यालयलाई यसको बारेमा बताउन तपाईंलाई सुझाि कदइन्छ । अन्य पररवस्थवतहरूमा, जस्त ै

तपाईंको बच्चा प्राथधना सभामा उपवस्थत हुन असमथध हुने भएमा िा धार्मधक कारर्हरूले गदाध खाना सम्बन्धी 

कुनै आिश्यकता भएमा, यसको बारेमा विकल्पहरू खोज्न विद्यालयसँग छलर्ल गनुधपछध ।  
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 विद्यालय र वशक्षकहरूसँग सकारात्मक सम्बन्धहरू विकवसत गनध अग्रसर हुन अवभभािकहरूलाई सुझाि 

कदइन्छ । उदाहरर्को लावग, आफ्नो बच्चाको वशक्षाको सम्बन्धमा आफ्नो प्रवतबर्द्तालाई स्पिरूपमा दशाधउन 

अवभभािकहरू अवभभािक-वशक्षक संघ (पेरेन्ट-रटचर एशोवसएसन)मा सहभागी हुन ेिा अवभभािक कदिस 

िा विद्यालयमा गररने अन्य गवतविवधहरूमा उपवस्थत हुन सकु्नहुन्छ । यसका साथसाथ,ै आफ्नो बच्चा िा 

विद्यालयको बारेमा तपाईंसँग भएका कुनै विशेष सरोकारको बारेमा प्रश्नहरू सोध्न नवहचककचाउनुहोस् ।   

 यकद तपाईंको बच्चाले आरू्लाई असहज महसुस भएको कुनै घटना िा पररवस्थवतको बारेमा बताएमा, यसको 

बारेमा वशक्षकको ध्यानाकषधर् गराउन तपाईंलाई सुझाि कदइन्छ, ताकी उक्त पररवस्थवतलाई सम्बोधन गनध 

सककयोस् ।   

(खण्ि 4B(b) अप्रत्यक्ष भेदभाि – धार्मधक अभ्यास (परम्परा)तथा विद्यालयका वनयम हनेुधहोस्)  

 

14. सझुाइएका अभ्यासहरू 

यी विद्यालयमा स्िस्थ बहु-सांस्कृवतक िातािरर्लाई प्रिर्द्धन गन ेसम्बन्धी केही सुझािहरू हुन ्जसले जुनसकैु जावत, 

जातीयता र रङको भएता पवन, सबै विद्याथीहरू बीच पढाइको राम्रो िातािरर् वसजधना गनध सक्छन् ।  

 

A. विद्यालयहरूका लावग:  

1.  भेदभािलाई उन्मूलन गनेतर्ध  विद्यालयको प्रवतबर्द्तालाई दशाधउने खालका समान अिसरहरूका नीवतहरू 

वनमाधर् गनुधहोस,् भेदभािलाई रोकथाम गनध र घुलवमल र समािेशीतालाई बढािा कदन अग्रसकिय 

उपायहरू अपनाउनुहोस् र वलङ्ग, अपांगता, पाररिाररक वस्थवत र जावतमा मात्र सीवमत नभइध अन्य 

क्षेत्रहरूसँग सम्बवन्धत भेदभाि र दरू्व्धिहार (उत्पीिन)का उजुरीहरूलाई सम्हाल्ने वनदवेशकाहरू उपलधध 

गराउनुहोस ्।  

2.  सांस्कृवतक सचतेना, संिेदनवशलता र रूकढिादी-धारर्ा हटाउने सम्बन्धी प्रवशक्षर् सबै कमधचारी, 

वशक्षकहरूका साथसाथै विद्याथीहरूलाई कदनुहोस् । आफ्ना कमधचारी र वशक्षकहरूलाई जातीय 

अल्पसङ््यक विद्याथीका अवभभािकहरूसँग कुराकानी गनधका लावग साधारर्तया साधारर् अंग्रेजी पयाधप्त 

हुन्छ भनी स्मरर् गराउँद ैउनीहरूलाइध अवभभािकहरूसँग कुराकानी गनध प्रोत्सावहत गनुधहोस् ।  

3.  विद्याथी र अवभभािकहरूको वशक्षा, सेिा र सूचनाहरूमा पहुचँ होस ् भने्न सुवनवित गनध दोभाषेको 

साथसाथै अन्य प्रकारका अनकूुलनहरूको प्रयोगलाई प्रिर्द्धन गनुधहोस् ।  

4.  विवभन्न जातीय पृष्ठभूवम भएका विद्याथीहरूका बीचमा अन्य संस्कृवत र धमधहरूप्रवत सचेतना जगाउन र 

वतनीहरूको सम्मान गने भािना विकास गनध प्रोत्सावहत गन े खालका कियाकलापहरूको आयोजना   

गनुधहोस् । त्यस्ता कियाकलापहरूले विद्याथीहरूलाई क्षमतािान बनाउँछन् र वतनीहरूकाबीचमा केतुको 

काम गनेछन् ।  

5.  सम्भि भएसम्म वचवनया ँर गरै-वचवनया ँविद्याथीहरू सँगसँगै पढ्नको लावग एकीकृत कक्षाहरूको र्व्िस्था 

गनुधहोस् । 



20 

 

6.  अन्तरकियालाई प्रिर्द्धन गनध र विवभन्न जातीय/सांस्कृवतक समूहका (विद्याथीहरू) बीचको आदनप्रदानलाइध 

प्रिर्द्धन गनध कक्षा, खेलकुद रटम र विद्यालय स्तरीय गवतविवधहरूमा जानाजानी जातीय समूहका 

विद्याथीहरू वमसाउनहुोस् । 

7.  समाचार पत्र, पोस्टरहरू आकद जस्ता विद्यालयका आन्तररक तथा बाह्य समाग्रीहरूमा विवभन्न जातीय 

अल्पसङ््यक पृष्ठभूवमका विद्याथीहरूले हावसल गरेका उपलवधध र योगदानहरूलाई प्रिर्द्धन गनुधहोस् । 

8. विद्यालयका सब ैनीवतहरू एकनास, समान र सिै क्षेत्रमा लागू गररएका छन ्भनी सुवनवित गनुधहोस् । 

अपिादहरू राख्नु पन ेठाउँमा कायधविवध र वनयमहरू समान तररकाल ेलागू गररएका छन् भनी सुवनवित 

गनुधहोस् । 

9.  सम्भि हुनेसम्म, विद्यालयको विवभन्न अंग तथा कायधिमहरूमा जातीय अल्पसङ््यक अवभभािकहरूको 

संलग्नतालाइध रोके्न अिरोधहरूलाइध हटाउनहुोस्, जस्तो कक विद्यालयका कायधिमहरूको बारेमा वद्वभावषक 

(अंग्रेजी र वचवनया भाषामा) सूचनाहरू जारी गन,े अवभभािक कदिसमा दोभाषेको र्व्िस्था वमलाउन े

र/िा विद्याथी-वशक्षक संघको वद्वभावषक बैठकहरू आयोजना गने । 

 

B. अवभभािकहरूका लावग:  

1.  अवभभािक र विद्यालयहरूले अरूको संस्कृवतहरूको परस्पर (आपसी) मूल्य-मान्यताहरूलाई बच्चाको मन 

मवस्तष्कमा बसाउनका लावग सान ैउमेरदवेख सँगसँग ैकायध गनुधपछध, ककन्िरगाटेन िा प्राथवमक विद्यालय 

चरर्बाटै गनध एकदमै उपयुक्त हुन्छ । 

2.  अवभभािकहरूले उनीहरू आर्ैं  रोल मोिल बनेर तथा विद्यालय र समुदायमा सकिय भूवमका खेल्न र 

आफ्ना नानीहरूलाई िृहत ्समाजमा घुलवमल हुनका लावग प्रोत्साहन गनध सक्दछन्, उदाहरर्को लावग 

अवभभािक कदिसमा उपवस्थत हुने, पररिारका लावग गररएका विद्यालय गवतविवधहरूमा सहभागी हुन े

र/िा अवभभािक वशक्षक संघ (प्यारेन्ट- रटचर एसोवसएसन) मा सहभागी हुने । 

3.  अवभभािकहरूले बालबावलकाहरूका पढाइ/वसकाई र सामावजक विकासका आिश्यकताहरूलाई 

अग्रसकिय रूपमा सम्बोधन गनध आफ्ना बालबावलकाहरू र विद्यालयसँग खुला रूपमा कुराकानी        

गनुधपछध ।  
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15. उपयोगी वलङ्क तथा सम्पकध हरू  

वशक्षा धयरूो  

•गैर-वचवनयाँ भाषी विद्याथीको लावग सहायता सेिा: 3540 7447 

• क्षेत्रीय कायाधलयहरू  

▪ न्यू टेररटोररज् िेस्टः : 2437 7272  

▪ न्यू टेररटोररज् इस्टः 2639 4876  

▪ कोलुन: 3698 4108  

▪ हङकङ आइल्यान्ि: 2863 4646  

• वलङ्क: www.edb.gov.hk/ncs  

हङकङ किवस्चयन सर्भधस – वचयर (CHEER) 

• वन:शुल्क टेवलर्ोन दोभाषे सेिा:  

▪ बहासा इन्िोनेवसया, तगालग र थाइ, सोधपूछ नम्बर: 3755 6811  

▪ वहन्दी र नेपाली, सोधपूछ नम्बर: 3755 6822  

▪ पन्जाबी र उदूध, सोधपूछ नम्बर: 3755 6833  

• वलङ्क: www.hkcs.org/gcb/cheer/cheer-e.html#3  

गहृ मावमला  विभाग (Home Affairs Department) – रेस ररलने्स ्एकाई (Race Relations Unit)  

• वलङ्क: www.had.gov.hk/rru/english/home/index.html 

अस्िीकरर् (विस्क्लमेर):  

यो पुवस्तका साधारर् सुझाि कदने उद्दशे्यको लावग हो । यसमा काननूी शवक्त छैन र यो कुनै पवन विशेष वस्थवतमा 

कानूनी सुझािको तात्पयधको लावग होइन ।  
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यकद तपाईंलाई हङकङका भदेभाि विरोधी अध्यादशेहरू अन्तगधतका आफ्ना अवधकारहरू र EOC का उजरुी-हने े

कायधविवधको बारेमा थप जानकारी चावहएमा, कृपया वनम्न ठेगानामा सम्पकध  गनुधहोस्:  

 

 

 

समान अिसर आयोग  

16/F, 41 Heung Yip Road   

Wong Chuk Hang   

हङकङ  

सोधपूछ: 2511 8211  

फ्याक्स: 2511 8142  

इमेल: eoc@eoc.org.hk  

SMS सेिा मार्ध त सोधपूछ (श्रिर् शवक्त कमजोर भएका / बोलीमा करठनाइ भएका मावनसहरूको लावग): 

6972566616538  

िेबसाइट: www.eoc.org.hk  

 

 

 

 

 

(दोभाषे सेिा अनुरोध गररएमा  र्व्िस्था गररन सककनेछ, जुन उपलधधतामा भर पनेछ) 


