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1. บทน า 
การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญส าหรับอนาคตของ
ลูกหลานของเรา การศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยให้
บุคคลสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ แต่
ยังเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุผลในด้านอื่น ๆ 
เช่นการจ้างงาน การสร้างความมั่นใจเรื่องการ
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
ส าหรับสมาชิกในชุมชนทุกคนเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มท่ี และ
รักษาความสามารถในการแข่งขันของสังคม
ของเรา นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุ
ถึงความเท่าเทียมและความสามัคคีในสังคม 

 

ใน เรื่ อ งนี้ โ ร ง เรี ยน เป็ น หั วใจส าคัญ ท าง
การศึกษาและการพัฒนาโดยรวมของเด็ก ๆ 
โรง เรี ยน ค วรให้ ก าร ต้ อน รั บ เด็ ก  ๆ  จ าก
หลากหลายภูมิหลังและช่วยให้พวกเขาได้รับ
ประโยชน์ จากทุกสิ่ งทุกอย่ าง ท่ีการศึกษา
สามารถให้ได้ รวมถึงความรู้ การปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดี อย่างไรก็ตาม 
วัตถุประสงค์นี้สามารถท าให้ส าเร็จได้ในกรณีท่ี
โรงเรียน  นักการศึกษา ครู  ผู้ปกครองและ
นักเรียนท างานร่วมกันเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม
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การเรียนรู้ท่ีมีความกลมกลืนครอบคลุมและตาม
เชื้อชาติซึ่งมีความส าคัญในการมอบการศึกษา
คุณภาพดีและเท่าเทียมกัน 

 

ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา มีโรงเรียนท่ีเปิดประตูรับ
ชนกลุ่มน้อยเพ่ิมข้ึน ขอแนะน าให้โรงเรียนอื่น ๆ 
เข้าร่วมกลุ่มของพวกเขา เพราะสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักเรียน
ชนกลุ่มน้อยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักเรียนคนอื่น 
ๆ ด้วยการเรียนรู้ด้านภาษาของพวกเขา ท าให้
เข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นและพัฒนามุมมองของโลก 
ในขณะท่ีการปฏิบั ติตามกฎหมายเป็นเรื่อง
ส าคัญโรงเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้คิ ด
นอกเหนือกฎหมายและยอมรับว่าชนกลุ่มน้อยท่ี
อาศัยอยู่ในฮ่องกงเป็นส่วนส าคัญของสังคมของ
เรา ท าความเข้าใจว่ากฎหมายว่าด้วยการเลือก

ปฏิบั ติทางเชื้ อชาติ (RDO) ถูกน ามาใช้ใน

โรงเรียนและการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเชื้อ
ชาติไม่จ ากัดเฉพาะโรงเรียนท่ียอมรับนักเรียน
ชนกลุ่มน้อยเท่านั้น นักเรียนทุกคนเป็นเสาหลัก
ในอนาคตของสังคมเรา จึงควรมีความรู้และ
ทัศนคติเหล่านี้ 
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2. หนงัสือเลม่นีม้จีดุมุง่หมายใดให้

บรรล?ุ  
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือการให้ความรู้ 
จากสถานการณ์จริงและตัวอย่าง ไม่เพียงแค่
อธิบายด้วยกฎหมายแต่พูดถึงหลักการท่ีอยู่
เบื้องหลังกฎหมายในบริบทของการปฏิบัติซึ่งท า
ให้ได้รับค าชี้แจงเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้มีดังต่อไปนี้: 
✐ แจ้งและให้ความรู้แก่โรงเรียน นักการศึกษา 
ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับหลักความ
เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ  
✐ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
กลุ่มให้ท างานร่วมกันในการโอบอุ้มและยึดมั่น
ในหลักการเหล่านี้ 

✐ อธิบายการใช้ RDO ในโรงเรียนอนุบาล 

โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และ 
✐ ให้ค าแนะน า ท่ี เป็นประโยชน์ เพ่ื อช่ วย

สถาบันการศึกษาให้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ RDO 

ตลอดจนหลั กการ ท่ั วไปในการ รวมและ
ผสมผสานกันของเช้ือชาติ 
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3. ท าไมการท าความเขา้ใจ

เกีย่วกบักฎหมายการเลอืก
ปฏบิตัทิางเชือ้ชาตจิงึส าคญั?  
RDO ซึ่งได้รับการผ่านร่างในปี  2008 ห้าม

ไม่ให้มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ สีผิว เช้ือสาย ชาติ

ก าเนิดและชาติพันธุ์ RDO มีผลบังคับใช้กันใน

ด้านการศึกษาและการจัดหาสินค้า สิ่งอ านวย

ความสะดวกและบริการ ดังนั้น RDO จึงมีผล

ผูกพันกับโรงเรียน ศูนย์แนะแนว โรงเรียน
อนุบาล สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และศูนย์ดูแล
เด็ก 

การท าความเข้าใจและยึดมั่นใน RDO ไม่

เพียงแต่โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าท่ี
ทางกฎหมายของตนและสร้างความเสมอภาค
และการรวมเข้าไว้ในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยัง
สามารถป้องกันการร้องเรียนและการฟ้องร้อง
เรื่องการเลือกปฏิบัติได้ 

ส าหรับผู้ปกครองและนักเรียนหนังสือเล่มนี้จะ
ช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิและภาระหน้าท่ีของคุณ

ภายใต้ RDO และช่องทางในการแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณหรือลูกหลานของคุณถูกเลือกปฏิบัติบน
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พ้ืนฐานด้านเช้ือชาติ ส าหรับโรงเรียน จะใช้เป็น
ข้อมูลอ้ างอิ งในการก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการส่งเสริมความหลากหลายและ
การรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งนักเรียนสามารถพัฒนา
และเติ บ โตในสภาพแวดล้ อมแบบหลาย
วัฒนธรรมได้ 

 

4. เมือ่ใดทีก่ารเลอืกปฏบิตัเิกดิขึน้? 

ก. การเลอืกปฏิบตัทิางตรง  

การเลือกปฏิบัติทางตรงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับ
การปฏิบัติในทางท่ีไม่ดีเนื่องจากเชื้อชาติของ
เขา/เธอ ตัวอย่างเช่น ถ้าโรงเรียนตัดสินใจท่ีจะ
ปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียนเนื่องจากเชื้อ

ชาติของตน นี่อาจเป็นการละเมิด RDO 

(ดูค าถามท่ีพบบ่อย # 1 จากผู้ปกครอง / 

นักเรียน)  
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มาตรา 26 ของ RDO ระบุว่าเป็นการกระท าท่ีไม่

ชอบด้วยกฎหมายส าหรับผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบของ
สถานศึกษาท่ีจะเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเนื่องจากเชื้อ
ชาติของเขา/เธอ: 

(ก) ในเงื่อนไขท่ีข้อเสนอนี้อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้า

สถานประกอบการในฐานะนักเรียน 

(ข) โดยปฏิเสธหรือจงใจละเว้นท่ีจะยอมรับใบสมัคร

ส าหรับการเข้าศึกษาของบุคคลนั้นในฐานะนักเรียน
คนหนึ่ง 

(ค) บุคคลที่เป็นนักเรียนของสถานประกอบการ: 

(i) เป็นไปในลักษณะการช่วยบุคคลให้ เข้ าถึ ง

ประโยชน์ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการ หรือ
โดยการปฏิเสธหรือจงใจละเว้นการเข้าถึงของบุคคล
นั้น หรือ 

(ii) โดยการขับไล่บุคคลออกจากสถานประกอบการ

หรือท าให้เขาหรือเธอเกิดความเสียหายอื่น ๆ 

 

การเลือกปฏิบัติทางตรงอาจเกิดขึ้นได้หากนักเรียนท่ี
เข้าเรียนในโรงเรียนได้รับการดูแลท่ีไม่ค่อยดี
เนื่องจากเชื้อชาติของพวกเขา การดูแลท่ีไม่ดีอาจ
เกิดจากประเภทความช่วยเหลือหรือการเข้าถึงความ
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ช่วยเหลือของโรงเรียนท่ีต่างออกไป ในการจัดการ
เรื่องค าขอหรือการสอบถามจากนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม / สโมสร
หรือกระทู้ของโรงเรียน และในการใช้มาตรการทาง
วินัย ตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนคนหนึ่งจากชนชาติใด
ชนชาติหนึ่งโดยเฉพาะได้รับการลงโทษทางวินัยท่ี
รุนแรงเมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่น ๆ เนื่องจากเชื้อ
ชาติของเขา/เธออาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ

ชาติภายใต้ RDO  

แม้ว่าศูนย์ดูแลเด็กจะไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็น

โรงเรียน แต่จะถือว่าเป็นผู้ให้บริการภายใต้ RDO 

หากศูนย์ดูแลเด็กเล็กปฏิเสธท่ีจะให้บริการแก่ผู้ใช้ท่ี
สนใจเนื่องจากเชื้อชาติของเขา/เธอ การกระท านี้

อาจเป็นการละเมิด RDO 

 

มาตรา 27 ของ RDO ระบุว่าเป็นการกระท าท่ีผิด

กฎหมายส าหรับผู้ใดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้า 
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลอื่น ท่ีพยายามแสวงหาหรือใช้สิ่ งของ  สิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือบริการเหล่านั้น (โดยมีการ
ช าระเงินหรือไม่ก็ตาม) 

(ก) โดยการปฏิเสธหรือจงใจละเว้นที่จะให้บริการแก่
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บุคคลที่สองที่กล่าวถึง 

(ข) โดยการปฏิเสธหรือจงใจละเว้นที่จะให้สินค้า สิ่ง

อ านวยความสะดวกหรือบริการท่ีมีคุณภาพแก่บุคคล
ท่ีสองที่กล่าวถึง ด้วยมารยาทและเงื่อนไขท่ี
คล้ายคลึงกันตามปกติในกรณีของบุคคลแรกท่ี
กล่าวถึง 

 

ภายใต้ RDO การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติของญาติ

สนิทก็ผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน  ญาติสนิท

หมายถึงคู่สมรส บิดามารดาหรือบุตรหลาน ปู่ย่าตา

ยายหรือหลาน พ่ีน้อง และญาติโดยการสมรส 

 

ข. การเลอืกปฏิบตัทิางอ้อม  

การเลือกปฏิบัติทางอ้อมเกิดขึ้นเมื่อข้อก าหนดหรือ
เงื่อนไขไม่เหมือนกัน ซึ่งไม่สามารถใช้เหตุผลท่ี
ไม่ใช่เชื้อชาติได้ มีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับ
ผู้คนจากชาติพันธุ์อื่น แต่มีผลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ใด

ชาติพันธุ์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างไม่เป็นธรรมเพราะ (i) 

มีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมาจากกลุ่มเชื้อชาติสามารถ



11 

 

ตอบสนองความต้องการดังกล่าวเม่ือเทียบกับสัดส่วน

ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ และ / หรือ (ii) เงื่อนไขนี้เป็น

ความเสียหายแก่บุคคลในกลุ่มนั้นเพราะไม่สามารถ
บรรลุได้ 

 

ก) ขอ้ก าหนดดา้นภาษาในโรงเรยีน  

ภายใต้ RDO ภาษาไม่ครอบคลุมภายใต้ค านิยาม

ของเชื้อชาติและโรงเรียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนสื่อ
การสอน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาษาท่ีใช้มัก
เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติของพวกเขา การปฏิบัติบน
พ้ืนฐานด้านภาษาอาจเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบาง
กลุ่มเช้ือชาติได ้

การเลือกปฏิบั ติทางอ้อมในด้านการศึกษาอาจ
เกิดขึ้ นได้ เมื่ อโรงเรียนก าหนดข้อก าหนดใน
คณะกรรมการเกี่ยวกับนักเรียนทุกคน / นักเรียนท่ี
สนใจ แต่จะมีผลต่อการเลือกปฏิบัติต่อผู้ ท่ีมาจาก
กลุ่มเชื้อชาติบางกลุ่มและความต้องการดังกล่าว
ไม่ใช่เหตุผลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ การเลือก
ปฏิบั ติทางอ้อมท่ี เกี่ ยวกับภาษาอาจเกิดขึ้ นใน
สถานการณ์ต่อไปนี้: 
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  ขอ้ก าหนดเรือ่งภาษาระหวา่งการรับเข้า
เรยีน 

หากโรงเรียนต้องการ ในกรณีท่ีไม่มีเหตุอันสมควร
ผู้ สมัครเข้ าเรียนและผู้ ปกครองทุกคน ต้องพูด
ภาษาจีนกวางตุ้งในระหว่างการสัมภาษณ์อันเป็น
ข้อก าหนดเบื้องต้นส าหรับการสมัครเข้าเรียนใน
โรงเรียน และผู้คนบางเช้ือชาติไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดนี้ได้ 

(ดูค าถามท่ีพบบ่อย # 2 จากโรงเรียน / โรงเรียน

อนุบาลและค าถามท่ีพบบ่อย # 1 จากผู้ปกครอง / 

นักเรียน) 

 

 ประกาศโรงเรยีนและการสือ่สาร 

ถ้าโรงเรียนสื่อสารด้วยภาษาจีนเพียงอย่างเดียวกับ
ผู้ปกครองชนกลุ่มน้อยท่ีไม่พูด  อ่านหรือเขียน
ภาษาจีนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(ดูค าถามท่ีพบบ่อย # 3 จากโรงเรียน / โรงเรียน

อนุบาลและ FAQ # 5 จากผู้ปกครอง / นักเรียน)  

ในระยะสั้นโรงเรียนต้องท าให้แน่ใจว่านักเรียนทุก
คนมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการเรียนรู้โดยไม่มี
อุปสรรคทางภาษาใด ๆ 
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ข. การปฏบิตัิทางศาสนาและกฎของโรงเรยีน 

แม้ว่า RDO จะไม่ครอบคลุมถึงการเลือกปฏิบัติทาง

ศาสนาในฮ่องกง การขีดเส้นแบ่งระหว่างเชื้อชาติ
และศาสนาเป็นเรื่องยาก การปฏิบัติทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอาจเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ 
ในบางกลุ่มศาสนาท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ท่ีมี
เช้ือชาติใดเชื้อชาติหนึ่งโดยเฉพาะ ลักษณะทางเชื้อ
ชาติบางครั้งอาจรวมถึงอัตลักษณ์ทางศาสนา ใน
กรณีดังกล่าว เงื่อนไขท่ีก าหนดหรือข้อก าหนดท่ีมี
ผลต่อการปฏิบัติทางศาสนาอาจเป็นการเลือกปฏิบัติ
ทางอ้อมบนฐานของเช้ือชาติ มันจะเป็นการเหมาะสม
หากโรงเรียนก าหนดกฎเพ่ือเคารพและค านึงถึงการ
ปฏิบั ติทางวัฒนธรรม ศาสนาและเชื้อชาติของ
นักเรียน มิฉะนั้น สิทธิของเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับความ
เท่าเทียมทางเชื้ อชาติตามกฎหมายอาจได้รับ
ผลกระทบ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม คุณสามารถดู
ได้ท่ีหนังสือ "ความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและชุด
นักเรียน" ท่ีเผยแพร่โดยคณะกรรมการสิทธิความ

เท่าเทียม (EOC) ผ่านทางลิงก์ต่อไปนี้: 

www.eoc.org.hk/EOC/Upload/booklets/school

Uniform/2014_02.pdf  
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(ดูค าถามท่ีพบบ่อย # 6, 7 และ 8 จากโรงเรียน / 

โรงเรียนอนุบาลและ ค าถามท่ีพบบ่อย  # 8 จาก

ผู้ปกครอง / นักเรียน) 

5. การลว่งละเมิดทางเชือ้ชาตคิอื

อะไร? 
การล่วงละเมิดทางเชื้อชาติเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ปรารถนาต่อบุคคลอื่นบนพ้ืนฐานทางเชื้อชาติของ
เขา/เธอ 

มาตรา 38 ของ RDO ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดใน

สถานศึกษา ระบุว่าเป็นการผิดกฎหมายส าหรับ: 

(ก)บุคคลท่ีเป็นหรือเป็นสมาชิกของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบของสถาบันการศึกษาเพ่ือล่วงละเมิด
บุคคลท่ีประสงค์จะเป็นหรือเป็นนักเรียนของสถาน
ประกอบการ 

(ข )บุ ค ค ล ท่ี เป็ น ส ม า ชิ ก ใ น ที ม ง า น ข อ ง

สถาบันการศึกษาเพ่ือล่วงละเมิดบุคคลท่ีประสงค์จะ
เป็นหรือเป็นนักเรียนของสถานประกอบการ หรือ 

(ค)บุคคลท่ีเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษาเพ่ือ

ล่วงละเมิดบุคคลท่ีประสงค์จะเป็นหรือเป็นนักเรียน
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ของสถานประกอบการ 

(ง)บุคคลท่ีประสงค์จะเป็นหรือเป็นนักเรียนของ

สถาบันการศึกษาเพื่อล่วงละเมิดบุคคล - 

(i)บุคคลท่ีเป็นหรือเป็นสมาชิกของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบในการจัดต้ัง หรือ 

(ii)บุคคลท่ี เป็นสมาชิกของพนักงานของสถาน

ประกอบการ 

 

การล่วงละเมิดทางเชื้อชาติมีสองประเภท 

ก. พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึปรารถนา 

หากสมาชิกคนใดในโรงเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ปรารถนาต่อบุคคลอื่นบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติของ
บุคคลอื่นหรือญาติสนิทของบุคคลอื่นในกรณีท่ีวิญญู
ชนคาดว่าบุคคลอื่นจะไม่พอใจหรือถูกท าให้โกรธ 
ท าให้อับอายหรือถูกข่มขู่โดยพฤติกรรมดังกล่าว นี่
อาจเป็นการล่วงละเมิดทางเชื้อชาติ 

การล่วงละเมิดทางเช้ือชาติอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ภาพ เขียน วาจาหรือวัจ
นภาษา หรือแม้กระท่ังเหตุการณ์เดียวอาจถือเป็น
การล่วงละเมิดทางเชื้อชาติได้ ตัวอย่างของการ
กระท าดังกล่าวอาจรวมถึง: 
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✐ มีส่วนร่วมในการเรียกชื่อซึ่งบุคคลในบาง
กลุ่มเช้ือชาติอาจพบว่าไม่ชอบหรือไม่สุภาพ 

✐ ท าเรื่องเชื้อชาติให้เป็นเรื่องตลกและ / หรือ
ล้อเลียนเกี่ยวกับส าเนียง รูปลักษณ์หรืออาหาร
แบบดั้งเดิมของใครบางคน 

✐ ใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมในการสื่อสารกับคน
จากบางกลุ่มเช้ือชาติ 

(ดูค าถามท่ีพบบ่อย # 5 จากโรงเรียน / โรงเรียน

อนุบาลและค าถามท่ีพบบ่อย  # 3 & 7 จาก

ผู้ปกครอง / นักเรียน)  

 

ข. สภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เปน็มติร 

ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่ งของโรงเรียน  จะเป็น
นักเรียนเพียงคนเดียวหรือร่วมกับบุคคลอื่นท า
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีข่มขู่บุคคลอื่น
บนพ้ืนฐานทางเชื้อชาติของเขา/เธอ นี่อาจถือเป็น
สภาพแวดล้อมท่ีไม่ เป็นมิตร ตัวอย่างเช่น  กลุ่ม
นักเรียนวาดภาพกราฟฟิตีท่ีไม่เหมาะสมต่อเชื้อชาติ
หรือเขียนข้อความข่มขู่บนผนังในสนามเด็กเล่นของ
โรงเรียนบนพื้นฐานทางเชื้อชาติของนักเรียนบางคน 
เรื่องนี้อาจท าให้นักเรียนของเชื้อชาตินั้นรู้สึกโกรธ
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หรือถูกข่มขู่ ถึงแม้ว่ากราฟฟิตีหรือข้อความจะไม่มุ่ง
เป้าหมายไปที่นักเรียนคนใดก็ตาม 

บางครั้งนักเรียนอาจล้อเลียนเกี่ยวกับนักเรียนคนอื่น
โดยไม่ได้ต้ังใจท่ีจะล่วงละเมิด อย่างไรก็ตามเจตนา
ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาถึงการรับผิด
ในการกระท าท่ีผิดกฎหมายการล่วงละเมิดทางเชื้อ
ชาติ มีความรับผิดส าหรับการล่วงละเมิดแม้ว่าจะไม่มี
เจตนาหรือแรงจูงใจในการท าให้โกรธ อับอายหรือ
ข่มขู่  ดังนั้นเราขอแนะน าให้โรงเรียนโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์การเรียนรู้สร้างจิตส านึกให้กับ
นักเรียนและพนักงานทุกคนเกี่ยวกับข้อนี้เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีให้เกียรติเชื้อชาติอื่น 

ในฐานะผู้ ให้บริการศูนย์ดูแลเด็กจะผูกมัดตาม

มาตรา  39 ของ  RDO ซึ่ งร ะบุ ว่ า เป็ น เรื่ อ งผิ ด

กฎหมายส าหรับเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ดูแลเด็กท่ีล่วง
ละเมิดผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ปกครองและผู้สมัคร 

 

6. การว่ารา้ยทางเชือ้ชาตคิอือะไร? 

มาตรา 45 ของ RDO เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับ

สมาชิกของโรงเรียน ท่ีท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ปลุกระดมความเกลียดชัง ดูหมิ่นอย่างรุนแรงหรือ
การเยาะเย้ยอย่างรุนแรงต่อบุคคลอื่นบนพ้ืนฐานทาง
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เชื้อชาติ กิจกรรมในท่ีสาธารณะรวมถึงรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารท้ังหมดต่อสาธารณชน หรือด าเนินการ
โดยบุคคลทั่วไปซึ่งรวมถึงการโพสต์ทางออนไลน์ 

ตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนไปท่ีกระทู้ในอินเทอร์เน็ต ดู
ถูกเพ่ือนนักเรียนท่ีมาจากประเทศอินเดีย และชักจูง
ให้ผู้อื่นขัดขวางคนท่ีมีผิวคล้ าจากการเข้าไปใน
โรงเรียน อาจท าให้เกิดการรังเกียจทางเชื้อชาติโดย
การปลุกระดมความเกลียดชังต่อกลุ่มคนเชื้อชาติอื่น  
ในท านองเดียวกัน การแปะโปสเตอร์ในท่ีสาธารณะ
ซึ่งเป็นการล้อเลียนอย่างรุนแรงต่อเชื้อชาติบางเชื้อ
ชาติโดยไม่ค านึงว่าจะเป็นคนจีนหรือไม่ใช่คนจีนก็
ตาม อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการกล่าวร้ายต่อเชื้อ
ชาติได ้

 

7. การเลอืกปฏบิตัโิดยการตกเป็น

เหยือ่คอือะไร?  
การเลือกปฏิบัติโดยการตกเป็นเหยื่ออาจเกิดขึ้นได้
หากครู เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนหรือนักเรียนปฏิบัติ
ต่อครูคนอื่น พนักงานของโรงเรียนหรือนักเรียนไม่
ค่อยดีนักด้วยเหตุผลว่าเขา/เธอต้ังใจจะ: 

✐ ด าเนินการภายใต้ RDO 
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✐ ให้ ข้ อ มู ล ห รื อ ห ลั ก ฐ าน เกี่ ย ว กั บ ก า ร

ด าเนินการภายใต้ RDO 

✐ กล่าวหาว่ามีคนฝ่าฝืน RDO (ยกเว้นกรณีท่ี

ข้อกล่าวหาเป็นเท็จและไม่ได้กระท าโดยสุจริต) 
หรือ 

✐ ท าอย่างอื่นภายใต้หรือโดยการอ้างอิงถึง 

RDO 

(ดู ค าถ าม ท่ีพบบ่ อย  # 7 จากผู้ ปกครอง  / 

นักเรียน)  

 

ตัวอย่างต่อไปนี้อาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยการ
ตกเป็นเหยื่อ 

✐ ครูปฏิเสธท่ีจะเขียนหนังสืออ้างอิงส าหรับ
นักเรียนเพราะเขา / เธอได้ร้องเรียนต่อครู

ภายใต้ RDO 

✐ นักเรียนได้รับเกรดท่ีไม่ดีในงานท่ีท าเพียง
ล าพังเพราะเขา / เธอได้ให้หลักฐานพยานใน
กรณีท่ีครูของเขา / เธอได้ถูกกล่าวหาว่าท าร้าย
ทางเช้ือชาติเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
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8. คณุต้องท าอยา่งไรหากต้อง

เผชญิกบัการเลอืกปฏบิตัิ? 
ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกเลือกปฏิบัติในโรงเรียนหรือ
ศูนย์ดูแลเด็กเนื่องจากเชื้อชาติของคุณ คุณอาจจะ
ยกประเด็น เหล่านี้ ขึ้ น ให้ทางฝ่ ายบริหารของ
โรงเรียนหรือศูนย์ทราบ ผู้บริหารโรงเรียนหรือศูนย์
ควรตอบกลับและหากท าได้ให้แก้ไขข้อร้องเรียน
เป็นการภายใน 

คุณอาจยื่นค าร้องต่อ EOC กฎหมายก าหนดไว้ว่า

การร้องเรียนท่ียื่นต่อศูนย์ EOC ต้องเป็นลายลักษณ์

อักษรและภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีเหตุการณ์

เกิดขึ้น คุณสามารถส่งค าร้องเรียนของคุณเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไปทางไปรษณีย์  แฟกซ์  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์หรือด้วยตัวเอง หากคุณ

ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา EOC สามารถจัด

ล่ามให้แก่คุณได้เม่ือมีการร้องขอ 

นอกจากนี้คุณอาจเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมาย

ภายใน 24 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ภายใต้กฎหมายการเลือกปฏิบัติต่อศาลแขวง 
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9. ใครเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่การ

กระท าที่มชิอบดว้ยกฎหมาย? 

ก. นกัเรยีน / เจา้หน้าทีโ่รงเรียน / คร ู/ 

นกัเรยีนผู้สมคัรเรยีน  

นักเรียน / เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน / ครู / นักเรียนผู้สมัคร
เรียนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
หากฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกปฏิบัติ 

 

ข. ผู้บรหิารโรงเรยีน / คณะกรรมการบรหิาร 

(IMC)  

ผู้ บ ริ ห ารโรง เรี ยน แล ะ  / ห รื อ  IMC อาจ ต้ อ ง

รับผิดชอบต่อการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดท่ี
ผิดกฎหมายของพนักงานแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้
หรือไม่อนุมั ติการกระท าเว้นเสียแต่ว่าโรงเรียน
สามารถแสดงให้เห็นว่าได้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี
เหมาะสมเพ่ือป้องกันพนักงานจากการท าเช่นนั้น 
ลูกจ้างของโรงเรียนคือ ครู ผู้ช่วยครู พนักงานใน
ส านักงานท่ัวไป ภารโรง ฯลฯ ผู้ให้บริการเช่นโค้ช 
นักสังคมสงเคราะห์และครูสอนพิเศษอาจได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียน และผู้บริหาร
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โรงเรียน / IMC จะต้องรับผิดชอบในการเลือกปฏิบัติ

หรือการล่วงละเมิดท่ีกระท าโดยตัวแทนของพวกเขา 

นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนและ
ผู้สมัครทุกกลุ่มเชื้อชาติมีสิทธิ์ ท่ีจะปลอดจากการ
คุกคามทางเชื้อชาติ หากพวกเขาแจ้งแก่ผู้บริหาร

โรงเรียนและ / หรือ IMC เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ

บางอย่าง โรงเรียนควรท าตามขั้นตอนท่ีเป็นไปได้ท่ี
จ ะห ยุ ด ก า ร ก ร ะท า แ ล ะป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ เกิ ด
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นมิตรต่อเชื้อชาติขึ้น 

 

10. จะเกดิอะไรขึน้เมื่อมกีาร

ร้องเรยีนเรือ่งการเลอืกปฏบิตัิ

หรอืการลว่งละเมิดตอ่ EOC? 

EOC จะประเมินค าร้องและอาจตรวจสอบการ

ร้องเรียน และพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาโดยการ
ประนีประนอม หากไม่สามารถหาข้อยุ ติได้  ผู้
ร้องเรียนอาจขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก

ทาง EOC ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อร้องเรียน 

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจะ
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
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 การรอ้งเรียนตอ่ EOC 

(2) การประเมิน: 

 อยู่ภายใต้เขตอ านาจของ EOC หรือไม่? 

 EOC ควรตรวจสอบ? 

การประนีประนอม

ช่วงต้น 

ใช่ 

(3) การสอบสวน

Conciliation 

(4) การ

ประนีประนอม 

(5) ปิดคด ี 

ผู้ร้องเรียนอาจ

ขอความ

ช่วยเหลือด้าน

กฎหมาย 

ไม่ประสบ

ความส าเร็จ 

อาจจะเป็นการกระท าที่

ผิดกฎหมายConciliation 
ไม่ประสบ

ความส าเร็จ 

 
ยุติ 

 ไม่มีการกระท าที่ผิด

กฎหมาย 

 ขาดสาระ 

ส าเร็จ 

ไม่ 

(1) เขียนค าร้อง 

ส าเร็จ 
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11. ขอ้ตกลงประเภทใดที่ฉนัจะ

ไดร้บัจากการประนปีระนอม? 

คู่ สัญญาสามารถเสนอและเจรจาเงื่อนไข
ข้อตกลง ตัวอย่างของสิ่งท่ีสามารถรวมไว้ใน
ข้อตกลง: 

 

✐ การขอโทษ 

✐ เข้าเรียนในโรงเรียน 

✐ ช าระราคาเป็นเงินสด 

✐ ด าเนินการหรือจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน 
และ / หรือ 

✐ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้ันตอน
ขององค์กร 

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิของ
คุณภายใต้กฎหมายของฮ่องกงท่ีเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ขั้นตอนการร้องทุกข์
และ / หรือบริการให้ค าปรึกษาและการฝึกอบรม

ข อ ง  EOC โ ป ร ด ติ ด ต่ อ  EOC ท่ี 
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eoc@eoc.org.hk ห รื อ  2511 8211 ศู น ย์ 

EOC เปิดให้บริการต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8: 

45 น. ถึง 17:45 น. บริการล่ามสามารถให้ได้

เมื่อมีการร้องขอ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ล่าม 

คุณ สามารถ เยี่ ย มชม เว็ บ ไซ ต์  EOC และ

แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ท่ี :

www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showc

ontent.aspx?content=a%20world%20of%2

0colours 
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12. ค าถามทีพ่บบอ่ย 

จากโรงเรียน / โรงเรยีนอนบุาล 

1. นโยบายการรบัสมคัร 

Q:   ในฐานะโรงเรียน  เรามีสิทธิ ท่ีจะก าหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน เราจะแน่ใจ

ได ้อย่างไรว่าเกณฑ์เหล่านี้ไม่ขัดต่อ RDO? 

A:   เมื่อโรงเรียนก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก

นักเรียน คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้คัดผู้สมัครออกโดยขึ้นอยู่
กับเชื้อชาติหรือภาษา การกระท าดังกล่าวอาจ
ท าให้คุณเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครบางเชื้อชาติ 
สิ่งท่ีโรงเรียนต้องท าคือการสร้างเกณฑ์การ
คั ด เลื อก ท่ี สอดคล้ อ งกั น โดยมี เห ตุ ผ ล ท่ี
เหมาะสมสนับสนุนและแจ้งให้ผู้ปกครองทุกคน
ทราบเกี่ยวกับเกณฑ์เหล่านี้  เพ่ือให้พวกเขา
เข้าใจเหตุผลและค าชี้แจงเหตุผลหากใบสมัคร
ของตนไมไ่ด้รับการยอมรับ 
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2. ขอ้ก าหนดดา้นภาษา 

Q:  โรงเรียนอนุบาลต้องเปลี่ยนภาษาในการ

รับเข้าศึกษาหากมีผู้สมัครท่ีไม่ได้พูดภาษาจีน

กวางตุ้งหรือไม่? 

A:   อนุบาลเป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาอย่าง

เป็นระบบส าหรับเด็กทุกคน และเป็นเวลาท่ีดี
ท่ีสุดในการพัฒนาทักษะด้านภาษาของพวก
เขา เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน
ในการเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษใน
ฮ่องกงโดยไม่ค านึงถึงภาษาแม่ของพวกเขา 
ทักษะทางภาษาของพวกเขาก่อนท่ีจะเข้าสู่
ระบบการศึกษาไม่ควรเป็นปัจจัยท่ีจะกันพวก
เขาออกจากการเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล 

 แม้ว่า RDO ไม่ก าหนดให้โรงเรียนเปลี่ยนสื่อ

ในการเรียนการสอน แต่ก็ไม่มีข้อยกเว้น

เฉพ าะใน  RDO เรื่ อ งภ าษ า ท่ี ใช้ ในการ

สัมภาษณ์ โรงเรียนอนุบาลอาจยังคงเผชิญกับ
ข้อร้องเรียนการเลือกปฏิบัติทางอ้อมและการ
ด าเนินคดี หากพวกเขาไม่มีเหตุผลท่ีดีพอใน
การปฏิเสธท่ีจะสัมภาษณ์ผู้สมัครท่ีไม่ได้พูด
ภาษาจีนเพราะพวกเขาไม่สามารถพูดภาษาจีน
กวางตุ้งได้ หรือปฏิเสธใบสมัครจากผู้สมัคร
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ชาวจีน เนื่ องจากพวกเขาไม่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ โรงเรียนอนุบาลควรตรวจคัด
กรองโดยใช้วิธีการประเมินอื่น ๆ เช่น  การ
สังเกตแรงจูงใจในการเรียนรู้ของเด็ก การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้นหากผู้สมัครมีปัญหา
ในการท าความเข้าใจค าแนะน า เนื่องจาก
อุปสรรคด้านภาษา โรงเรียนควรจัดหาล่าม
หรืออนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวแปลให้
ผู้สมัครฟัง ฯลฯ 

(ดูหัวข้อ 4B (a) การเลือกปฏิบัติทางอ้อม – การ

ก าหนดภาษาระหว่างการรับเข้าเรียน) 

3. การสือ่สารกบัผู้ปกครองทีไ่มเ่ข้าใจ

ภาษาจนีกวางตุง้ 

Q:    เราเป็นโรงเรียนท่ีสอนด้วยภาษาจีนและ

ประกาศจากทางโรงเรียนท้ังหมดของเราท่ีแจ้ง
ต่อผู้ปกครองจะเขียนเป็นภาษาจีน เราจะ
สื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างไรหากพวกเขา

ไม่ได้พูดหรืออ่านภาษาจีน? 

A:    โรงเรียนอาจหาวิธี ต่ างๆเพ่ื อช่ วยขจัด

อุปสรรคท่ีผู้ปกครองท่ีพูดภาษาจีนไม่ได้ให้ได้
มีส่วนร่วมมากขึ้นในการศึกษาของบุตรหลาน
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ของตน คุณอาจพิจารณาส่งหนังสือสองภาษา 
(อังกฤษและจีน) ไปให้ผู้ปกครอง หรืออีกวิธี
หนึ่ง คุณสามารถขอให้พนักงานของโรงเรียน
สักคนสื่ อสารกับผู้ ปกครองด้วยวาจาเพ่ือ
อธิบายเรื่องท่ีประกาศ ส านักการศึกษาได้เพ่ิม
เงินทุนสนับสนุนส าหรับโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง
การสื่อสารกับผู้ปกครองท่ีพูดภาษาจีนไม่ได้
ผ่านการนัดหมายกับผู้ช่วยของชนกลุ่มน้อย
หรือจัดหาบริการแปลตามความเหมาะสม 
ทรัพยากรของชุมชน เช่นบริการล่ามท่ีได้รับ
ทุ น จ าก ก รมกิ จ ก ารภ าย ใน  (เว็ บ ไซ ต์ : 

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

/programmes_comm_sscem.html) อ า จ

เป็นประโยชน์ในการสื่อสารกับผู้ปกครองท่ี
ไม่ได้พูดภาษาจีน 

(ดูหัวข้อ 4B (a) การเลือกปฏิบัติทางอ้อม - ประกาศ

และการสื่อสารของโรงเรียน) 

4. การลงโทษทางวนิยั 

Q:  หากนักเรียนจากชนกลุ่มน้อยฝ่าฝืนกฎของ

โรงเรียน เราจะถูกกล่าวหาว่าเหยียดผิวหรือไม่

ถ้าเราลงโทษเขา/เธอ? 
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A:   คุณสามารถใช้กฎระเบียบกับนักเรียนท่ีละเมิด

กฎของโรงเรียนได้ตามนโยบายทางวินัยของ
โรงเรียน ตราบเท่าท่ีคุณไม่ได้แยกนักเรียนออก
เพียงเพราะเขามาจากการเชื้อชาติบางเชื้อชาติ 
ในฐานะท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่านโยบายของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่ต้ังใจต่อนักเรียน ภายใต้
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียนท่ี
ออกโดยส านักการศึกษา โรงเรียนควรมีความ
เป็นธรรมและสอดคล้องกันในการจัดการกับ
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนักเรียน ในขณะท่ี
ศักดิ์ศรีของนักเรียนต้องได้รับการปกป้อง 
จุดประสงค์สูงสุดของการแทรกแซงคือการ
แนะน าให้นักเรียนรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนโดยไม่รู้สึกอับอายขายหน้าและน่าหัวเราะ
เยาะ 

5. การลว่งละเมดิทางเชือ้ชาติ 

Q:  ถ้านักเรียนท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยสองเชื้อชาติต่าง

ล้อเลียนเรื่องเชื้อชาติของแต่ละฝ่าย ฉันจะท า
อย่างไรเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรังควานทาง

เช้ือชาติ? 
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A:  โรงเรียนและครูควรให้ความส าคัญกับการ

เคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง
นักเรียน ในกรณีนี้  ครูควรสอนให้นักเรียน
ไม่ให้ใช้เชื้อชาติมาเป็นเรื่องตลกล้อเลียนกัน 
เนื่องจากมันจะแสดงว่าไม่เคารพซึ่งกันและกัน 
โรงเรียนควรเตือนนักเรียนทุกคนท่ีล้อเลียน
เกี่ยวกับเชื้อชาติของใครบางคนว่ามันอาจ
กลายเป็นการล่วงละเมิดทางเชื้อชาติซึ่งอาจ
ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 เราแนะน าให้โรงเรียนพัฒนานโยบายเกี่ยวกับ
สิทธิความเท่าเทียมกัน และมีขั้นตอนท่ีชัดเจน
ส าหรับครูและเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับปัญหา
ท่ีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด 
และประกาศมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ
และการป้องกันการล่วงละเมิดในโรงเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถมอบหมายให้
พนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดการเรื่องดังกล่าวท้ังหมด ด้วยวิธีนี้ โรงเรียน
สามารถจัดการกับค าร้องเรียนเรื่องการเลือก
ปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดได้อย่างสอดคล้อง ใน

ส่วนนี้  EOC สามารถให้ค าปรึกษาและการ

ฝึกอบรมในการก าหนดนโยบายโรงเรียนและ
แนวทางในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกัน 
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(ดูส่วนท่ี 5A การล่วงละเมิดทางเชื้อชาติคืออะไร? - 

พฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา) 

6. การปฏิบตัทิางศาสนาและนโยบายชดุ

นกัเรยีน 

Q:  โรงเรียนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายชุด

เครื่องแบบหรือไม่ หากการปฏิบัติทางศาสนา
ของนั ก เรียนบางคน ต้องสวมเสื้ อผ้ าหรือ
อุปกรณ์เสริมบางชนิดเช่นผ้าโพกศีรษะหรือ

ฮิญาบ? 

A:  ศาสนาไม่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้ RDO 

อย่างไรก็ตามบางศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับผู้คนในเชื้อชาติหนึ่ง ในเรื่องนี้เราขอแนะน า
ให้โรงเรียนเคารพและจัดหาท่ีพักท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปฏิบัติด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและ
ศาสนาของนักเรียน โรงเรียนควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่านโยบายของพวกเขาไม่ได้ก าหนดให้
นักเรียนท าผิดต่อหลักปฏิบัติทางศาสนาของ
นักเรียน และจะไม่กระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของนักเรียน รวมถึงการเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาและการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได้ หลักการพ้ืนฐานคือการสื่อสารอย่างใกล้ชิด
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กับนักเรียนและผู้ปกครอง ปรึกษาผู้น าหรือ
สมาชิกจากชุมชนทางศาสนาเมื่อใดก็ตามท่ี
เป็นไปได้ และหาทางเลือกรวมถึงการอ านวย
ค วามส ะด วกด้ ว ย วิ ธี ท่ี โป ร่ ง ใ ส  ส าห รั บ

รายละเอียดโปรดอ่านคู่มือของ EOC เกี่ยวกับ

เรื่องนี้ : ความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและชุด
นั ก เ รี ย น ท่ี 

www.eoc.org.hk/EOC/Upload/booklets/sc

hoolUniform/2014_02.pdf  

(ดูหัวข้อ 4B (b) การเลือกปฏิบั ติทางอ้อม - การ

ปฏิบัติทางศาสนาและกฎของโรงเรียน) 

 

7. กิจกรรมทางศาสนา  

 

Q:  หากนักเรียนปฏิบัติตามศาสนาท่ีต่างไปจาก

ศาสนาของโรงเรียนและมีข้อเรียกร้องพิเศษ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามศาสนาของตนเช่น ขอ
เวลา พั กในช่ ว ง เวล า เรี ยน เพ่ื อ สวดมน ต์ 
โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการ

เหล่านี้ได้อย่างไร? 
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A:  โรงเรียนควรเคารพและค านึงถึงหลักปฏิบัติ

ทางวัฒ นธรรม  ศาสนาและเชื้ อชาติของ

นักเรียน ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในค าถามท่ี 7 

โรงเรียนควรปรึกษานักเรียนผู้ปกครองและผู้น า
หรือสมาชิกจากชุมชนศาสนาเกี่ยวกับความ
ต้องการทางศาสนาของตนก่อนที่จะตัดสินใจว่า
ควรอ านวยความสะดวกอย่างไรให้เหมาะสม 

(ดูหัวข้อ 4B (b) การเลือกปฏิบั ติทางอ้อม - การ

ปฏิบัติทางศาสนาและกฎของโรงเรียน)  

8. งานเฉลมิฉลองทางศาสนา 

Q:  โรงเรียนได้จัดเฉลิมฉลองคริสต์มาสเป็น

ประจ าทุกปี เราต้องเปลี่ยนวิธีการท่ีเราเฉลิม
ฉลองคริสต์มาสท่ีโรงเรียนของเรา  ถ้าเรา
ยอมรับชนกลุ่มน้อยท่ีไม่อาจเป็นคริสเตียนด้วย

หรือไม่? 

A:  โรงเรียนมีอิสระท่ีจะเลือกวิธีการเฉลิมฉลอง

คริสต์มาสหรือวันหยุดทางศาสนาอื่น ๆ อย่างไร
ก็ตามควรท่ีจะตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนจากศาสนาอื่นเมื่อใดก็ตามท่ีเป็นไปได้ 
ในระหว่างการเฉลิมฉลอง เราขอแนะน าให้
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โรงเรียนตระหนักถึงข้อจ ากัดทางศาสนาของ
นักเรียนท่ีมีความเชื่อทางศาสนาอื่น ๆ หากมี
นักเรียนท่ีมีความเชื่อทางศาสนาอื่น ๆ และ
ความยืดหยุ่นบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เรื่องการ
จัดอาหาร การจัดกิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ 
นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้โรงเรียนสอน
นักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศาสนาและการ
เฉลิมฉลองท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้รับรู้เพ่ิมขึ้น
และส่งเสริมการยอมรับทางเชื้อชาติและศาสนา 

(ดูหัวข้อ 4B (b) การเลือกปฏิบั ติทางอ้อม - การ

ปฏิบัติทางศาสนาและกฎของโรงเรียน) 

 

9. การจดัการค ารอ้งเรยีน

Q:   โรงเรียนสามารถท าอะไรได้บ้างหากได้รับ

การร้องเรียนจากนักเรียนหรือผู้ ปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ? 

A:  ตาม ท่ี ระบุ ไว้ ในข้ อ  5  เราขอแนะน าให้

โรงเรียนพัฒนานโยบายด้านสิทธิความเท่า
เทียมกัน โดยมีขั้นตอนท่ีชัดเจนส าหรับครูใน
การจัดการปัญหาท่ีเกี่ยวกับสิทธิความเท่าเทียม
กัน รวมถึงการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด 
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เพ่ือให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนสามารถรับมือ
กับข้อร้องเรียนดังกล่าวได้อย่างสอดคล้อง 
โรงเรียนควรศึกษาค าร้องเรียนเรื่องการเลือก
ปฏิบัติและการล่วงละเมิดอย่างละเอียด เพ่ือดูว่า
ค าร้องเรียนได้รับการพิสูจน์แล้วหรือไม่และ
สามารถด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม่ 
ในบางสถานการณ์ โรงเรียนอาจสามารถแก้ไข
สถานการณ์ด้วยการอ านวยความสะดวกนิด
หน่อย เช่นการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติบางอย่าง 
การท าให้นักเรียนและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน
ตระหนักโดยผ่านการฝึกอบรมเป็นต้น 

10. การประยุกตใ์ช ้RDO กับทุกเชือ้ชาต ิ

Q:   RDO ให้การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ

ทางเชื้อชาติเฉพาะกับชนกลุ่มน้อยเท่านั้นใช่

ไหม? นักเรียนชาวจีน ครูหรือพนักงานชาว

ฮ่องกงสามารถร้องเรียนการเลือกปฏิบัติทาง

เช้ือชาติหรือการล่วงละเมิดได้หรือไม่? 

A:    RDO มีผลบังคับใช้กับทุกคนในฮ่องกงไม่ว่า

จะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย ชาติก าเนิดและ

ชาติพันธุ์ใดก็ตาม RDO ให้การคุ้มครองจาก

การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติบนพื้นฐานของเชื้อ
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ชาติ ดังนั้นถ้าชาวจีนฮ่องกงคนหนึ่งถูกเลือก
ปฏิบัติเพราะเขาเป็นคนจีนก็จะเป็นการเลือก
ปฏิบัติทางเช้ือชาติ ตัวอย่างเช่น ถ้าทีมกีฬาของ
โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนท่ีไม่ใช่ชาวจีน
ลงทะเบียนเท่านั้น นี่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติ
ท า ง เ ชื้ อ ช า ติ



38 

 

13. ค าถามทีพ่บบอ่ย 

จากผูป้กครอง / นกัเรยีน 

1. การรับสมคัร 

Q:  ท้ังลูกสาวและฉันเป็นชาวฟิลิปปินส์ เราเข้าไป

ท่ีโรงเรียนอนุบาลเพ่ือขอเข้าเรียน เจ้าหน้าท่ี
ของแผนกต้อนรับถามเราว่าเราพูดภาษา
กวางตุ้งหรือไม่ เมื่อเราตอบว่าเราไม่ได้พูด
ภาษาจีนกวางตุ้ง เขาบอกให้เราไปท่ีโรงเรียน
อนุบาลอื่น การปฏิเสธครั้งนี้เจ็บปวดมาก เรา

สามารถท าอะไรได้บ้างในกรณีนี้? 

A:  การก าหนดภาษาในการรับเข้าเรียนของ

โรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลสมควรอาจเป็นการ

ละเมิด RDO หากคุณพบสถานการณ์ เช่นนี้ 

คุณอาจคุยกับผู้บริหารโรงเรียนและแจ้งปัญหา
ของคุณให้พวกเขาทราบ หากคุณยังรู้สึกถูก
เลือกปฏิบัติโดยโรงเรียนเนื่องจากเชื้อชาติของ

คุณ คุณสามารถยื่นค าร้องต่อ EOC ได ้
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(ดูหัวข้อ 4A การเลือกปฏิบัติทางตรงและหมวด 4B 

(a) การเลือกปฏิบัติทางอ้อม – ข้อก าหนดด้านภาษา

ระหว่างการรับเข้าเรียน)  

2. ความชว่ยเหลอืจากโรงเรยีน 

Q:  สมาชิกในครอบครัวท้ังหมดของฉันคือฮ่องกง

ปากีสถาน โรงเรียนซึ่งลูกชายของฉันได้รับการ
จัดสรรท่ีให้บอกว่าทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนท่ีพูดภาษาจีนไม่ได้มี
จ ากัด และแนะน าให้ฉันส่งเขาไปท่ีโรงเรียนอื่น
ท่ีมีการสนับสนุนมากกว่า  ฉันควรท าตาม

ค าแนะน าหรือไม่? 

A:    EOC.ส านักการศึกษาได้ให้การสนับสนุน

โรงเรียนในการให้ความรู้ภาษาจีนอย่างเข้มข้น
ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ได้พูดภาษาจีน โรงเรียน
หลายแห่งใช้เงินสนับสนุนเพ่ิมเติมจากส านัก
การศึกษาเพ่ือใช้มาตรการสนับสนุนต่างๆ เช่น 
บทเรียนกลุ่มเล็ก การทบทวนหลังเลิกเรียน ครู
สอนพิ เศษ  เป็น ต้น  คุณ ควรชี้ แจงกับทาง
โรงเรียนถึ งวิธีการใช้ประโยชน์จากการ
สนับสนุนของรัฐบาล และพิจารณาความ
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ต้องการในการเรียนรู้ของลูกชายของคุณ และ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเช่น สภาพแวดล้อมท่ีจดจ่อ
เพ่ือการเรียนรู้ภาษาจีน ความสามารถในการ
ปรับ ตัวทางสั งคมของเขา ฯลฯ ก่ อน ท่ีจะ
ตัดสินใจ อย่างไรก็ตามหากโรงเรียนปฏิเสธ
หรือยกเลิกการลงทะเบียนของบุตรของคุณด้วย
เหตุผลนี้ อาจมีปัญหาเรื่องเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติและคุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อส านัก

การศึกษาและ / หรือ EOC ได ้

3. การเรยีกชือ่ 

Q:   ครอบครัวของฉันเป็นชาวอินเดียโดยก าเนิด 

ลูกชายของฉันกลับจากโรงเรียนแล้วร้องไห้
และบอกว่าเพ่ือนร่วมช้ันของเขาล้อเขาโดยการ
เรียกเขาด้วยค าท่ีดูถูกเชื้อชาติ นี่เป็นการล่วง
ละเมิดทางเชื้อชาติหรือไม่และฉันสามารถท า

อะไรได้บ้าง? 

A:    ถ้านักเรียนล้อเลียนลูกชายของคุณและใช้ค า

ท่ีดูถูกเชื้อชาติซึ่งท าให้ลูกชายของคุณรู้สึกไม่
พอใจ อับอายหรือถูกข่มขู่ อาจท าให้เกิดการ
ล่วงละเมิดทางเช้ือชาติได้ คุณควรน าเรื่องนี้ไป
แจ้ งให้ ค รู  / โรงเรี ยนทราบ  เพ่ื อให้ ค รู  / 
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โรงเรียนสามารถให้ความรู้แก่นั ก เรียน ท่ี
เกี่ยวข้องและคนอื่น ๆ เกี่ยวกับการล่วงละเมิด
ท าง เชื้ อช า ติ แล ะป้ อ งกั น สถานการณ์ ท่ี
คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นอีกครั้ง หากการเรียกชื่อ
ดั งกล่ าวยั งคงมี อยู่  คุณ สามารถยื่ น เรื่ อ ง

ร้องเรียนต่อ EOC ได้ 

(ดูส่วนท่ี 5A การล่วงละเมิดทางเชื้อชาติคืออะไร? - 

พฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา)  

 

4. ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

Q:   ท้ังลูกสาวและฉันเป็นคนไทย ลูกสาวบอกว่า

ไม่มีใครอยากเล่นกับเธอในโรงเรียนและเธอ
รู้สึกโดดเดี่ยว นี่ เป็นปัญหาภายใต้กฎหมาย

หรือไม่? 

A:    สถานการณ์ข้างต้นและพฤติกรรมแบบ

เดียวกันระหว่างนักเรียนอาจไม่จ าเป็นต้องเป็น

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายใต้ RDO เนื่องจากไม่มีการ

ระบุอย่างชัดเจนว่าเชื้อชาติเป็นเหตุผลส าหรับ
นักเรียนคนอื่น ๆ ท่ีไม่เล่นกับเด็ก อย่างไรก็ตาม 
เราขอแนะน าให้คุณแจ้งเรื่องนี้ให้ครูทราบ
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เพ่ื อให้ ครูช่ วยลูกของคุณ ปรับ ตัว เข้ ากั บ
โรงเรียนได้ดีขึ้น 

5. ภาษา 

Q:   สามีและฉันไม่ใช่คนจีนและเราท้ังคู่ ไม่

สามารถอ่านหรือเขียนภาษาจีนได้ ลูกสาวของ
ฉันเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีใช้ภาษาจีนในการ
เรียนการสอน การติดต่อของโรงเรียนท้ังหมด
เป็นภาษาจีน เป็นเรื่องยากส าหรับเราท่ีจะติดต่อ
กับโรงเรียนและเข้าใจว่าก าลังสื่อสารเรื่องใด
กัน ฉันต้องการทราบว่าฉันสามารถท าอะไรได้
บ้าง 

A: โรงเรียนควรหาวิธีการเข้ าถึ งข้อมูลของ

โรงเรียนให้คุณ เราขอแนะน าให้คุณคุยกับครู
เพ่ือดูว่าโรงเรียนสามารถหาวิธีแจ้งให้คุณ
ทราบเกี่ยวกับประกาศส าคัญไม่ว่าจะเป็นการ
เขียนหรือโดยวาจาก็ตาม ส านักการศึกษาได้
เพ่ิมเงินทุนสนับสนุนส าหรับโรงเรียนเพ่ือท าให้
การสื่อสารกับผู้ปกครองท่ีพูดภาษาจีนไม่ได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านทางผู้ช่วยของชน
กลุ่มน้อยหรือจัดหาบริการแปลตามความ
เหมาะสม ส าหรับความช่วยเหลือในระยะสั้น 
คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ
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สนับสนุนชนกลุ่ มน้ อย ท่ี รัฐบาลได้ ให้ เงิน
ช่วยเหลือไว้และด าเนินการโดยองค์กรพัฒนา
เอกชน ซึ่งบางแห่งอาจให้บริการล่ามและการ
แปลส าหรับผู้ปกครอง สามารถดูรายชื่อได้จาก
เว็บไซต์ของหน่วยงานความสัมพันธ์ด้านเชื้อ
ชาติของรัฐบาล   

        

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

programmes_comm_sscem.html. 

  

หากโรงเรียนปฏิเสธท่ีจะเสนอทางเลือกอื่นใน

การรับข้อมูล คุณสามารถติดต่อ EOC เพ่ือ

หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยื่นค า

ร้องเรียนภายใต้ RDO 

(ดูหัวข้อ 4B (a) การเลือกปฏิบัติทางอ้อม - ประกาศ

และการสื่อสารของโรงเรียน)  

6. การรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัพฤตกิรรม 

Q:   ลูกสาวและฉันเป็นชนกลุ่มน้อย ครูของเธอ

บ่นว่าเธอละเมิดกฎของโรงเรียนเป็นครั้งคราว
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และแนะน าให้ฉันลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน

อื่น ฉันสามารถท าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้าง? 

A: คุณควรติดต่อกับโรงเรียนและส ารวจแนวทางท่ี

เป็นไปได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกสาวของ
คุณ อาจมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่นท่ีปรึกษา 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาด้านการศึกษา 
ฯลฯ มาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าในกรณีใดโรงเรียนไม่
ควรแยกลูกสาวของคุณออกไป หรือขอให้คุณ
ถอนเธอออกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถ้าคุณ
รู้สึกว่าครูของเธอหรือโรงเรียนไม่ได้ให้การ
ดูแลเธอดีนักเนื่องจากเชื้อชาติของเธอ คุณอาจ

ยื่นค าร้องตอ่ EOC ได ้

7. ทศันคตเิกีย่วกับเชือ้ชาติ 

Q:    ครูของฉันกล่าวว่านักเรียนจากเชื้อชาติของ

ฉันสร้างปัญหาและไม่ค่อยขยันเท่ากับนักเรียน
จากชาติพันธุ์อื่น ฉันรู้สึกอึดอัดกับข้อความนี้ 

ฉันสามารถท าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้าง? นี่

ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่? 

A:    ถ้าครูของคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบาง

เช้ือชาติ ในกรณีนี้คุณซึ่งเป็นผู้ถูกท าให้รู้สึกไม่
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พอใจ อับอายหรือถูกข่มขู่อาจท าให้เกิดการ
ล่วงละเมิดทางเชื้อชาติได้ เราขอแนะน าให้คุณ
แจ้ ง เรื่ อ งนี้ กั บ ผู้ ปกครองและ / ห รื อครู ท่ี
เกี่ยวข้อง และอธิบายว่าคุณรู้สึกอึดอัดกับความ
คิดเห็นของเขา/เธออย่างไร หากความคิดเห็นนี้
ยั งไม่ ห ยุ ด และค รู เริ่ ม เลื อกคุณ  คุณ อาจ
พิจารณาคุยกับผู้บริหารโรงเรียนหรือครูใหญ่

และปรึกษา EOC เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทาง

เช้ือชาติและการตกเป็นเหยื่อ 

(ดูส่วนท่ี 5A การล่วงละเมิดทางเชื้อชาติคืออะไร? - 

พฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาและข้อท่ี 7 การเลือก

ปฏิบั ติโดยการตกเป็น เหยื่อการเลือกปฏิบั ติคือ

อะไร?)  

 

8. การปรบัตวัเขา้กบัโรงเรียน 

Q:     ในฐานะผู้ปกครอง ฉันสามารถท าอย่างไร

ได้บ้างเพ่ือช่วยลูกชนกลุ่มน้อยของฉันให้
ปรับตัวเข้ากับในโรงเรียนหลักได้? 

A:    ใน ฐ าน ะผู้ ป กค รอ งคุ ณ จ า เป็ น ต้ อ งรู้

กฎระเบียบของโรงเรียนและส่ือสารกับโรงเรียน
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ในช่วงแรกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกของคุณ
ต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง ตัวอย่างเช่น 
หากบุตรของท่านต้องสวมคาร่าหรือฮิญาบ 
ท่ านควรแจ้ ง เรื่ อ งนี้ กั บท างโรง เรี ยน ใน
ช่วงแรกๆ ในสถานการณ์อื่น ๆ เช่นบุตรหลาน
ของคุณไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมิสซาหรือมี
ความต้องการอาหารบางอย่างเนื่องจากเหตุผล
ทางศาสนา ควรปรึกษากับทางโรงเรียนเพ่ือ
หาทางเลือก 

 ผู้ ป กครองควรมี ส่ วน ร่ วมในการพัฒ น า
ความสัมพันธ์กับโรงเรียนและครู ตัวอย่างเช่น 
ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสมาคมครู-ผู้ปกครอง
หรือเข้าร่วมงานวันผู้ปกครองหรือกิจกรรมของ
โรงเรียนอื่น  ๆ เพ่ื อแสดงให้ เห็ นถึ งความ
รับผิดชอบของคุณต่อการศึกษาของบุตรหลาน
อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้อย่าลังเลท่ีจะถาม
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีคุณกังวลเกี่ยวกับบุตร
หลานของคุณหรือโรงเรียน 

 หากบุตรของท่านเคยกล่าวถึงเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีท าให้เขาไม่สบายใจ คุณควร
แจ้งให้ครูทราบเพ่ือให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์
นั้นได ้
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(ดูหัวข้อ 4B (b) การเลือกปฏิบั ติทางอ้อม - การ

ปฏิบัติทางศาสนาและกฎของโรงเรียน) 

 

 

 

14. แนวทางทีแ่นะน า 

ข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมท่ีดีในโรงเรียนซึ่ง
สามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูให้กับ
นักเรียนทุกคนโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์
และสผีิว 

 

ก. ส าหรบัโรงเรยีน:  

1. ก าหนดนโยบายด้านสิทธิท่ีเท่าเทียมกันใน

โรงเรียน  เพ่ื อสะท้ อนถึ งความมุ่ งมั่ นของ
โรงเรียนในการก าจัดการเลือกปฏิบั ติ  ใช้
มาตรการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการเลือกปฏิบัติและ
เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและให้
แนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในด้าน
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ต่างๆ แต่ไม่  จ ากัด เฉพาะเพศ ความพิการ 
สถานะครอบครัวและเช้ือชาติ 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ครู ตลอดจน

นักเรียนท้ังหมดเกี่ยวกับการตระหนักรู้ ความ
อ่อนไหวและหลีกเลี่ยงการคิดแบบเหมารวม
เรื่องวัฒนธรรม ส่งเสริมให้พนักงานและครู
สื่อสารกับผู้ปกครองของชนกลุ่มน้อย โดยคอย
เตือนพวกเขาว่าภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ก็
เพียงพอส าหรับการสื่อสารกับพวกเขา 

3. ส่งเสริมการใช้ล่ามความรวมถึงสิ่งอ านวย

ความสะดวกอื่นๆ เพ่ือให้มั่นใจว่านักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าถึงการศึกษา บริการและข้อมูล 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของ

นักเรียนท่ีมีพ้ืนเพทางเชื้อชาติท่ีแตกต่างกัน 
เพ่ื อสร้างจิตส านึ กและให้ความเคารพ ต่อ
วัฒนธรรมและศาสนาอื่น ๆ กิจกรรมดังกล่าวจะ
ช่วยนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พวกเขา 

5. มีชั้นเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนชาว

จีนและนักเรียนท่ีไม่ได้พูดภาษาจีนให้เรียน
ร่วมกันเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
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6. ผสมผสานกลุ่มเชื้อชาติเข้าด้วยกันในชั้น

เรียน ในทีมกีฬาและกิจกรรมในโรงเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนใน
กลุ่มเช้ือชาติ / วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

7. ส่งเสริมความส าเร็จและผลงานของนักเรียนท่ี

มีเชื้อชาติต่างกันในสิ่งต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกของโรงเรียน เช่น  จดหมายข่ าว 
โปสเตอร์เป็นต้น 

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายโรงเรียน

ท้ังหมดถูกน าไปใช้อย่างเท่าเทียมกัน สม่ าเสมอ
และท่ัวถึง เมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อยกเว้น จะต้องท า
ให้แน่ใจว่ามีการใช้ขั้นตอนและกฎระเบียบท่ี
สอดคล้องกัน 

9. ในขอบเขตท่ีเป็นไปได้ ให้ขจัดอุปสรรคใน

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชนกลุ่มน้อยใน
โรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ เช่นออกประกาศ
สองภาษาส าหรับกิจกรรมของโรงเรียน จัดให้มี
ล่ามส าหรับวันผู้ปกครองและ / หรือการประชุม
สมาคมครูและผู้ปกครองแบบสองภาษา 
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ข. ส าหรบัผูป้กครอง:  

1. ผู้ปกครองและโรงเรียนควรท างานร่วมกัน

เพ่ือปลูกฝังค่านิยมในการเคารพผู้อื่นท่ีมาจาก
ต่างวัฒนธรรมต้ังแต่อายุยังน้อย เหมาะส าหรับ
ในชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา 

2. ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมให้บุตรหลานของ

ตนเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ได้
โดยการเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนและชุมชนเช่น เข้าร่วมวันผู้ปกครอง 
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนส าหรับครอบครัวและ 
/ หรือเข้าร่วมในสมาคมครูและผู้ปกครอง 

3. ผู้ปกครองควรมีการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับ

เด็กและโรงเรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของเด็ก ๆ ในการเรียนรู้และการพัฒนาทาง
สังคม 
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15. ลงิคแ์ละทีอ่ยูต่ดิตอ่ทีเ่ปน็ประโยชน์  

ส านกัการศกึษา  

•บริการให้ความช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่ไมได้พูด

ภาษาจีน : 3540 7447 

• ส านักงานภูมิภาค  

▪ เขตดินแดนใหม่ตะวันตก: 2437 7272  

▪ เขตดินแดนใหม่ตะวันตก: 2639 4876  

▪ เกาลูน: 3698 4108  

▪ เกาะฮ่องกง: 2863 4646  

• ลิงค:์ www.edb.gov.hk/ncs  

Hong Kong Christian Service - Centre for Harmony and 

Enhancement of Ethnic Minority Residents (CHEER)  

• บริการล่ามทางโทรศัพท์ฟรี:  

▪ ภาษาอินโดนีเซีย ตากาล็อก ไทยและสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีหมายเลข:           3755 6811  

▪ ฮินดูและเนปาล สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี   

หมายเลข: 3755 6822  
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▪ ปัญจาบและอูรดู สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

หมายเลข: 3755 6833  

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

Home Affairs Department – Race Relations Unit  

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

 

 

สงวนสิทธิ:์  

หนังสือเล่มนี้จัดท าขึ้นให้ค าแนะน าทั่วไป ไม่ได้มีผล
บังคับใช้ตามกฎหมายและไม่ได้เป็นค าแนะน าด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์ใด ๆ 
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หากคุณต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณ
ภายใต้กฎหมายฮ่องกงท่ีเกี่ยวกับการต่อต้านการ
เลือกปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องเรียนขอ 

EOC โปรดติดต่อ: 

 

Equal Opportunities Commission  

16/F, 41 Heung Yip Road   

Wong Chuk Hang  

Hong Kong  

ติดต่อสอบถาม: 2511 8211  

แฟกซ์: 2511 8142  

อีเมล์: eoc@eoc.org.hk  

สอบถามข้อมูลผ่าน SMS (ส าหรับผู้ท่ีมีปัญหา

ทางด้านการได้ยิน / การพูด): 6972566616538  

เว็บไซต์: www.eoc.org.hk  
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(สามารถจัดบริการล่ามได้เม่ือแจ้งความประสงค์ 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของล่าม) 


