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 یمترام یںم قوانینسلوک کے  یازیامت غیر

 

 یں؟ہ یںکس بارے م یمترام

 2021 قانون (یمسلوک )ترم یازیامت یاور جنس 2020 (یمسلوک کا قانون )متفرق ترام یازیامت

 ی یازامت یجن کے نام جنس یں،ک یمترام یںم ینسلوک کےقوان یازیامت یرغنے موجودہ چار  ("آرڈیننس )"

 یاور نسل (FSDO) انونق یازیامت یثیتح ی، خاندان(DDO) انونق یازیامت ی، معذور(SDO) انونق

 جا سکے۔ یاسے تحفظ کو بڑھا یسلوک اور ہراسگ یازیتاکہ امت یں، ہ(RDO) انونق یازیامت

 

 کب سے نافذ العمل ہوئے؟ یننسآرڈ یہ

سلوک اور  یازیامت دودھ پالنے پر یںکو نفاذ ہوا، جس م 2020جون  19تمام شقوں کا  یک یننسآرڈ

 ۔یکو نافذ ہوں گ 2021جون  19جو  یں،دفعات شامل نہ تھ یک یہراسگ

 

 یں؟ہ یگئ یک یمترام یاکے تحت ک یننسآرڈ

 چھاتی کا دودھ پالنے  ی،ہراسگ یسلوک کے ساتھ ساتھ جنس یازیامت یاور نسل یجنس، معذور یمترام یہ

پر  یادوںبن یاور نسل ک یمعذور یںمختلف پہلووں م ردہ ذیل میں بیان ک اور ی،ہراسگ یک ینخوات یوال

 ۔ہے یاگ یاسے تحفظ کو بہتر بنا یہراسگ

 

 یسلوک، ہراسگ یازیکو براہ راست اور بالواسطہ امت ینخوات یوال  کا دودھ پالنے چھاتی 

انتظام اور  یم؛تعل ی؛فراہم یاور خدمات ک یاتسہول یاء،؛ اشساتھ مالزمت کے شعبوں یاور ساتھ ہ

  جانے کے خالف تحفظ کرنا۔ ایاظلم کا نشانہ بن میںافعال  حکومتیز  اور احاطوں کے تصرف؛ کلب

 

 ےحاالت کا احاطہ کرت یسےاور ہراساں کرنے سے متعلق دفعات ا سلوک یازیامت دودھ پالنے پر 

 جہاں:  یںہ
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 مشغول ہے؛ یںبچے کو دودھ پالنے کے عمل م یکخاتون جو ا یکا -

 مشغول ہے؛ اور یںکے عمل م ینےخاتون جو دودھ نکال کر د یکا -

کر  یںنہ یساوہ اس وقت ا یکنہے، ل یکا دودھ پالت یخاتون جو اپنے بچے کو اپنا چھات یکا -

 ہے۔ یاگ یاسلوک سے متعلقہ فعل کا ارتکاب ک یازیجس وقت امت ی،رہ

 

 

 

 DDO, SDO  اور  RDO  ی،کو جنس عمومی جائے کار  کام کرنے والے افراد کوکے تحت 

 نہ  قتعل یکوئ اسے تحفظ فراہم کرنا، جہاں پر مالزمت ک گیہراس یاور نسل ی، معذور  دودھ پالنے

 ۔ ، رضاکار اور انٹرنزکنسائنمنٹکہ  یسا، جہو

 رضاکارانہ طور پر کام کرے۔ یرکے بغ یثیتح یمالزم ک یاآجر  یشخص جو کس یساا یکا – رضاکار یکا

ساتھ رکھے، مگر وہ دوسرے  یےشخص جسے دوسرا شخص انٹرنشپ کے ل یساا یکا – انٹرن یکا

  شخص کا مالزم نہ ہو۔

ورانہ  یشہپ یکس یلتکم یہے، جس ک یہدوران یساا یککام کے وقت کے ا یفتعر یک "انٹرنشپ" یکا

عرصہ شامل ہوتا ہے، جسے  یگرکام کا د یا ی؛شاگرد یںہے اور اس م یضرور یےکے ل یتاہل یمیتعل یا

 جاتا ہے۔ یاک یانعام طور پر انٹرنشپ کے طور پر ب

 

 DDO  اورRDO پر گاہکوں  یادبن یاور نسل ک یکے تحت خدمات کے فراہم کنندگان کو معذور

رجسٹر شدہ  یںافعال ہانگ کانگ م یسےبشمول جب ا ینا،سے تحفظ د یہراسگ یازیجانب سے امت یک

گئے  یےفراہم ک یںابتداء م یہ: یںنوٹ کر)ملک ہوں۔   یرونپر واقع ہوں، بے شک وہ ب یوںجہازوں اور کشت

اور خدمات کے فراہم  یاتسہول یاء،کے تحت، اش RDOاور  SDO، DDOتحفظ ہے۔  یتحفظ کے عالوہ اضاف

سے تحفظ رہا ہے۔   یشہسے ہم یہراسگ یاور نسل یمعذور ی،جنس یجانب سے گاہکوں ک یکنندگان ک

کے  یہراسگ یجانب سے جنس یاور خدمات کے فراہم کنندگان کو کسٹمرز ک یاتسہول یاء،اش یںم 2014

افعال ہانگ کانگ کے  یسےبے شک ا ی،تھ یگئ یک یمترم یدمز یںم SDO یےخالف تحفظ فراہم کرنے کے ل

 (ملک ہوئے ہوں۔ یرونجہاز پر ب یرجسٹر شدہ جہاز اور بحر
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RDO ی،ہراسگ یاور نسل یازامت یکے تحت عوام کو الزام لگا کر بال واسطہ اور بالواسطہ نسل 

گروہ کا رکن ہونے کا  یمخصوص نسل یکس یامخصوص نسل سے ہونے  یشخص پر کس یکس یعنی

 ۔یفراہم یتحفظ ک یےالزام لگائے جانے، سے بچانے کے ل

 

RDO یسے تحفظ ک یہراسگ ینسل یا یازامت یشخص کو براہ راست نسل یکے تحت کس 

 یاطور پر ہراساں ک یپر نسل یادبن ینسل ک یک یساتھ یکس یاجہاں ان کے ساتھ برا سلوک ہو  ی،فراہم

 جائے۔

 

پر ساتھ  یادوںبن یلوگھر یقیاس شخص کے ساتھ حق یات؛ح یکشخص کا شر یکس یںاس م – یساتھ

اس شخص کے  یارشتہ دار؛ اس شخص کا نگہداشت کنندہ؛  یشخص؛ اس شخص کا کوئ یرہنے واال کوئ

  شخص شامل ہے۔ یتعلق رکھنے واال کوئ یحیتفر یاکے  یلوںکھ ی،ساتھ کاروبار

مجاز افسر؛  یکا کوئ یپارٹمنٹڈ یلفیئرسوشل و یلفیئر،آف سوشل و یکٹرڈائر یںاس م –نگہداشت کنندہ 

 شخص شامل ہے۔ یبھ یکردہ کوئ یانب یںم 6 یڈولکے ش RDOاور 

 

SDO  اورDDO ک ک ینکے تحت کلبز کے ارا  یک یہانتظام یکلبز ک یاکو کلبز  یناور ممکنہ ارا

 ۔یفراہم یجانے سے تحفظ ک یےپر ہراساں ک یادبن یک یاور معذور  دودھ پالنے جانب سے جنس، 

 

SDO، FSDO  اورRDO یوںکارروائ یکے افعال کے خالف عدالت یازکے تحت بال واسطہ امت 

سلوک کے ارادے کے تقاضوں کو  یازیشرط کے طور پر امت یگیپش یےکے ل یفراہم یک یتالف یںم

 منسوخ کرنا۔
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 یں؟ہ یمل سکت یسےمعلومات ک یدکے متعلق مز یمکے تحت ترام یننسمجھے اس آرڈ 

 جا سکتا ہے: یکھاد یہاںکا مکمل مواد  یننسآرڈ

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf 

https://www.elegislation.gov.hk/hk/2021/3!en 

 

ہے، جو  یاک یارت یسلسلہ بھ یککا ا یکے حوالے سے رہنمائ یمنے ترام (EOCمواقع ) یکساںبرائے  یشنکم

EOC سائٹ  یبو یکwww.eoc.org.hk ۔ یںہ یابپر دست 

 

 

 درج کرا سکتا ہوں؟ یسےک یتشکا یکا یکے پاس بھ EOC یںم

 یںم ینسلوک کے چار قوان یازیامت یرکردہ غ یانلگتا ہے کہ ان کے ساتھ ب یںشخص، جنہ یساا یبھ یکوئ

طور پر  یریکو تحر EOCہے، تو وہ  یہوئ یبدنام یا یسلوک، ہراسگ یازیکے مطابق امت یقےکردہ طر یانب

 :یںاستعمال کر سکتے ہ یقہطر یکسے ا یںم یلدرج ذاور  یںدرخواست دے سکتے ہ

 

 سائٹ پر آن الئن فارم یبو EOC    ڈاک یعہخط بذر 

 یںدفتر م EOCبذات خود       یکسف 

 (یلئے)صرف استفسارات ک یلیفونٹ 

 SMS جانب سے  یمشکالت کے حامل لوگوں ک یںسروس )سماعت کا نقص/بول چال م

 (استفسارات کے لئے

 

 فارم یآن الئن انکوائرسے متعلقہ پوچھ گچھ:  نیسلوک کےقوان یازیامت ریغ

 فارم تیآن الئن شکا: تیمتعلقہ شکاسے  نیسلوک کےقوان یازیامت ریغ

EOC آن الئن فارم: تیخدمات سے متعلق پوچھ گچھ اور شکا یک 

 

  

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf
https://www.elegislation.gov.hk/hk/2021/3!en
http://www.eoc.org.hk/
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquiries.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/ContactUsOnlineForm.aspx
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EOC یںسے رابطہ کر 

  (استفسارات کے لئے ی)صرف عموم 8211 2511 (852)  :  یلیفونٹ

 8142 2511 (852)  :  یکسف

  .Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong 41 /16  پتہ:  

  (استفسارات کے لئے ی)صرف عموم eoc@eoc.org.hk :  یلم یا

مشکالت کے حامل لوگوں  یں)سماعت کا نقص/بول چال م 6972566616538سروس:  یسا یما یسا

 (جانب سے پوچھ گچھ کے لئے یک

کے لئے،  یاتاستفسارات اور شکا یںسلوک کے بارے م یازیکے تحت امت نیسلوک کےقوان یازیامت ریغ

  (۔یںمذکورہ باال آن الئن فارموں کو استعمال کر یبرائے مہربان

 

 

 

 

 (Equal Opportunities Commission) برائے  یکساں مواقع  یشنکم 

 2021 یلاپر

 

 

 ۔یےجانا چاہئ یاک یںمشورے کا متبادل تصور نہ یکتابچہ صرف حوالہ کے لئے ہے اور اسے قانون یہنوٹ: 

 

 


