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  رمساوات کے فروغ پ ینسل

 ہ اقداماتزموجودہ اور مجو

 برائے یکساں مواقع یشنکم

 

 

 قانون  یازیامت یجنس یںم 1996 ی، جو مئہے ہادار یقانون یکا( EOC) برائے یکساں مواقع یشنکم

(SDOمعذور ،)قانون یازیامت ی (DDOخاندان ،)قانون  یازیامت یثیتح ی (FSDO اور ،)یسلن 

 ہے۔ یاگ یاقائم ک ۔ یںے ہانگ کانگ می( کو نافذ کرنے کے لRDO)  قانون یازیامت

 

 یادوںبن یاور نسل ک یثیتح ی، خاندان یمعذور بریسٹ فیڈنگ، ، حمل ، یثیتح ی، ازدواج یجنس یشنکم

 کام کرتا ہے۔ے یسلوک کے خاتمے کے ل یازیپر امت

 

رنا کرنے کو ختم ک بدنامطور پر ہراساں کرنے ، اور  یپر جنس یادبن یاور نسل ک یہمارا مقصد معذور

 تیثیح یاور خاندان یںہ یرکے بغ یمعذور اور جو معذور ین، ان افراد کے ماب ینہے۔ ہم مرد اور خوات

 ۔ یںہ یتےمساوات کو فروغ د یمواقع ک ینکے ماب ،اور نسل سے قطع نظر

 

 

 

A. خدمات یک یتاور شکا پوچھ گچھ  

 

 یوںکارروائ یقانون یرکے تحت غ 79اور  78 یکشنکے س   EOC RDO متعلقہ خدمات 

اور مفاہمت کرتا ہے اور متعلقہ  یقاتکو نمٹاتا ، تحق یاتسے متعلق شکا

ے کے خاتمے ک یبدنام، ہراساں اور  یازامت یمدد فراہم کرتا ہے تاکہ نسل

مواقع  نابیافراد کے م کے گروہوں ینسل مختلفجاسکے ، اور یاے کام کیل

 ے۔ ہ اتیکو فروغ د یاور ہم آہنگ

   EOC RDO اد اور افر یقوںفر یگرحکام ، د یسے متعلق عوام یلتعم یک

 ہے۔ مشورے فراہم کرتااور  تانمٹا معامالت کوکے  پوچھ گچھسے 

 یاتسے پوچھ گچھ کرنے اور شکا طرف یک نسل کے لوگوں مختلفہم    موجودہ اقدامات

 ۔یںبناتے ہ یقینیکو  یرسائ یکساںے یدرج کرنے کے ل

   یک گروہوں یمختلف نسل یںم یفراہم یخدمات ک یک یتاور شکا یشتفت 

 اور خدشات کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ یت، حساس یاتضرور

   یزبان ک یکرنے والوں ک پوچھ گچھ اور تاینسل کے شکا مختلف 

 یزبان اور یریے جب ضرورت ہوتحریکو پورا کرنے کے ل یاتضرور

 ۔ یںہ یجات یخدمات فراہم ک یترجمے ک

مستقبل کے کام کا 

 جائزہ

  EOC دماتخ یسے نمٹنے ک یتاور شکا یانکوائر یسے اس ک یباقاعدگ، 

کو بڑھانے  یرسائ یمساو ینسل کے لوگوں تک خدمات ک مختلفاور 

 گا۔ کرے ینتع اورسے جائزہ  یکا باقاعدگ ،اس کے اقداماتے یلکے 

اقدامات اٹھائے  یاضاف

 گے یںجائ/گئے

  یمفاہمت ک کرنے والوں کو یتنسل کے معلومات حاصل اور شکا مختلف 

ل بشمو آٹھ زبانوں یکے عالوہ دوسر یزیاور انگر ینیزچائکو  یڈیوزو

سب  یںم یتنامی، اردو ، و یگ ، تھائو، تگال یپالی، ن ی، ہند یشیاانڈونسا اھب

( اور / CHPسے نمٹنے کے عمل ) یاتشکا یعہکے ذر یفراہم یٹائٹلز ک
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ات ے اقدامیکے ل ھنےسمج یدمز یںکار کے بارے م یقہمفاہمت کے طر یا

 گے۔  یںجائ یےبڑھا د

  ےیکے لنےیاور اقدامات کا مستقل جائزہ ل یسیوںپال یمساوات ک ینسل، 

ا ک یاتشکااور  پوچھ گچھگروہوں سے متعلق  ینسل یاامور اور /  ینسل

 جائے گا۔ یااکٹھا ک یٹاڈ

   زبان  یخصوصکی طرف سے کی گئی   دہندگان یتشکااور  پوچھ گچھ

 یناندرووک یکارڈرکے  درخواست  یک(کے عالوہ  یزیاور انگر ینیزچائ)

 میں رکھا جائے گا۔نظام  ےکاکٹھا کرنے  یٹاڈ

   

B. سروس یننگے ٹریعام عوام کے ل 

دو  یک یتکو ترب عوام یژنڈو یننگاور ٹر یسرچ، ر یسیپال یک   EOC متعلقہ خدمات

 یننگرٹکردہ  صوخصماور  یننگٹر یلنڈرک یعنیکرتا ہے ،  یشپ یریزس

حکمت  یاور متعلقہ انتظام یقانون ساز یمواقع ک یکورسز تاکہ مساو

 جاسکے۔ یفراہم ک یتترب یںکے بارے م یعمل

  یمتعل یہونے وال استعمال یںکورس م یننگٹر   موجودہ اقدامات

 پروگرام کے تحت ،  یننگٹر یلنڈرک EOC  موسم بہار اور موسم

 یریزکا اہتمام کرتا ہے۔ دونوں س یریزخزاں کے دوران ہر سال دو س

جاتے  ےیک یشکورس پ یننگٹرکے مفت  یزیاور انگر ینٹونیزک یںم

 ینٹونیزک یراور غ ینٹونیزجاسکے کہ دونوں ک یابنا یقینی یہتاکہ  یںہ

س کور یننگٹرہمارے  یرکے بغ ٹرکاو یبولنے والے لوگ زبان ک

  ۔یںحصہ لے سک یںم

 درخواست پر  یک یموںکے تحت ، تنظ  یننگٹرکردہ  صمخصو

 ۔یںجاتے ہ یےکورس فراہم ک یننگٹرکے  یزیاور انگر ینٹونیزک

   کورسز کا مواد یننگٹر 

 طور پر  یثقافتمساوات ،  ینسلے یکے ل ینےمساوات کو فروغ د ینسل

   کے اقدامات یقانون یرتحت غ کے RDOاور  جگہ یشامل کام ک

 یننگٹر  کردہ صمخصواور  یننگٹر یلنڈرموجودہ ک کوتصور

  ۔ جاتا ہے یاک شامل  موزوں ہو ے جبیعکے ذر کورسز

   یخدمات تک رسائ یتیترب 

  EOCتمام  یںدونوں م یزیاور انگر ینیزچائسائٹ پر  یبو یک

  ۔یںہ یجاسکت یحاصل ک یالتتفص یمعلومات اور اندراج ک

 اندراج فارم یںم یزیاور انگر ینیزچائ EOC سائٹ پر  یبو یک

 ۔یںہ یابدست

مستقبل کے کام کا 

 جائزہ

  سال  ہر جائزہکورسز کے مشموالت کا  یتیمساوات سے متعلق ترب ینسل

 ا جاتا رہے گا۔یے کیعکے ذر ینرٹر یںم یریزس یتیدونوں ترب
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C. سروس یننگے ٹریکے لوگوں کے ل نسل مختلف 

 ازییگروہوں تک امت ی"( نسلیونٹ)" یونٹکا  یتوںاقل یکا نسل    EOC متعلقہ خدمات

ے اور کرن ینشاندہ یک یاتضرور یک یتترب یسلوک کے خالف تحفظ ک

 ے سرگرم عمل ہے۔یکا اندازہ کرنے کے ل یاتضرور یزبان ک یان ک

 

گروہوں کے  یتو مختلف نسل ممکن ہواطور پر  یاور عمل یجب ضرور   موجودہ اقدامات

 :گے یںجائ یےپروگرام فراہم ک یتیے تربیل

 جو  یفراہم یبراہ راست خدمت ک یعہعملے کے ممبروں کے ذر

 یںمہارت رکھتے ہ یںمطلوبہ زبان م یوں کہگرو

 ترجمہ  یااور /  یترجمانے یعخدمت فراہم کنندگان کے ذر یرونیب

   ے حوالہیخدمات کے ل

 قونصل خانے کے دفاتر کے یاگروہوں  ی، نسل یموںتنظ یسرکار یرغ 

 تعاون کرنا یںساتھ مطلوبہ زبان م

مستقبل کے کام کا 

 جائزہ

  کے گروہوں ینسل مختلف  یںخدمات کے بارے م یتیفراہم کردہ ترب 

 کے رہنماؤں کے یبرادر یاور نسل یوںسرگرم یئرسا یک یونٹتاثرات 

 ۔گے یںجائ یےاکٹھے ک یںساتھ باقاعدہ مالقاتوں م

اقدامات اٹھائے  یاضاف

 گے یںجائ/گئے

  ورک  ٹیہوئے ن یلتےکے پھ یونٹکے ساتھ اس  یوںبرادر ینسل مختلف

 سےیگروہوں ، ج یوالے نسل یآباد یبڑھت یکنل ینظر ، چھوٹ یشکے پ

فراہم  یتربت یدے مزیکے ل یرہوغ  نلنک ی، سکھ ، سر یشیبنگلہ د افریقن،

 ۔یجائے گ یک

   

D. یفراہم یے مناسب زبان خدمات کیکے ل ینضرورت مند خدمت گزار صارف 

 کو یرسائ یخدمات تک مساو ینسل کے لوگوں تک اس ک مختلف   EOC متعلقہ خدمات

م ہے۔ زرعپ ےینقطہ نظر اپنانے کے ل یے فعال اور عملیبنانے کے ل یقینی

کے  نیکرنے سے قاصر صارف یتبات چ یاپڑھنے  یںم یزی/ انگر ینیزچائ

 یخدمات فراہم ک ی، مناسب زبان ک ےیسہولت کے ل یساتھ رابطے ک

 ۔یگ یںجائ

کے  قوانین  یازینافذ چار امت یعہکے ذر EOCاور متعلقہ معلومات  یگرد   موجودہ اقدامات

وں کے عالوہ سات زبان ینیزچائاور  یزیکتابچے انگر یمعلومات یںبارے م

 ی، تھائ گوگالت،  یپالی، ن ی، ہند یشیااسا انڈونھ: بیںہ ےجات ےیک یامہ یںم

 EOC یاسے حاصل کے دفتر  EOC کتابچے یہ۔ ی، اردو اور پنجاب

 یعملاور  ی۔ جب ضروریںجاسکتے ہ یےسائٹ سے ڈاؤن لوڈ ک یبو یک

ے ک یزیاور انگر ینیزچائوالے مواد کا  ینےتو فروغ د ممکن ہواطور پر 

 جاتا ہے۔ یاترجمہ ک یںزبانوں م یعالوہ دوسر

مستقبل کے کام کا 

 جائزہ

   سے  تیافاد یامداد ک یکو فراہم کردہ زبان ک ینکے صارف وںلنسمختلف

 ئے گا۔جا یاک اکٹھاے یکے ل یاور بہتر ینےمسلسل جائزہ ل اک متعلق آراء
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   رے کے با یمنصوبہ بند یاور درکار وسائل ک یاتضرور یآئندہ خدمات ک

خدمت اور فراہم کردہ  یکترجمہ  یزبان اور یریتحرے یجاننے کے ل یںم

 ا۔جائے گ یاسے جائزہ ل یے متعدد درخواستوں کا باقاعدگیخدمات کے ل

اقدامات اٹھائے  یاضاف

 گے یںجائ/گئے

  یںں مگروہو یدوسرے بڑھتے ہوئے نسل یسےج یتنامیاور و یشیبنگلہ د 

ا ترجمہ کتابچے ک یے ، معلوماتیکرنے کے ل یعکو وس یالؤمعلومات کے پھ

حاصل سائٹ سے  یبو یک EOC یا براہ راستجائے گا اور ان کو  یاک

 ۔جا سکے گا یاک

 

 

  یترجمانمفت  یںکے عالوہ مختلف زبانوں م ینیزچائاور  یزیانگر / 

ور ے ، مناسب طیبڑھانے کے ل یآگاہ یک یابیدست یخدمات ک یترجمے ک

 ںجا چکے ہی یےنوٹس / پوسٹر ڈسپلے ک یاںنمامیں  یالب یک EOCپر 

 گے۔ یںجائ یےسائٹ پر  ڈسپلے ک یبو یکEOC اور 

    ے یکے ل ینصارف خدمت کےفرنٹ الئن عملےEOC خدمت  یزبان ک یک

۔  ہے یجات یک یے حوصلہ افزائیکو فعال طور پر متعارف کرانے کے ل

EOC ے ، یالنے کے ل یآسان یدمز یںم یتکے ساتھ بات چ ینکے صارف

،  یربڈسمتناسب مترجم ا ےک AI،  یںبولتے ہ یںنہ ینیزچائ/  یزیجو انگر

استعمال کے  ی، کو بطور ضرور یںکرتے ہ معاونت یںمزبانوں  36جو 

 ہے۔ یاگ یاکرد یابے دستیل

   اور ے متعدد درخواستوں کو خدمتیخدمت کے ل یک یترجمہ اور ترجمان 

   ۔تا ہےجا یاک اکٹھاے یوسائل کے جائزوں کے ل

    EOC ییسپال یک یاور رازدار یانمعلومات اکٹھا کرنے کا ب یذات یک 

 پرسائٹ  یبو یک EOC یںزبان م ینیزچائاور  یزیجو اب انگر یانکا ب

رجمہ ت یںکے عالوہ نو زبانوں م ینیزچائاور  یزیہے ان کا انگر یابدست

اردو ،  ، ی، تگا لوگ ، تھائ یپالی، ن ی، ہند یشیابھاسا انڈون: گیا ہے یاک

 ۔یاور بنگال ی، پنجاب یامیتنو

   یقہے کام کے طریکا بندوبست کرنے کے ل خدمت یک یترجمہ اور ترجمان 

 صوصاجاسکے کہ تمام عملہ خ یابنا یقینی یہگے تاکہ  یںجائ یےک یارکار ت

 یاابن یقینیکو  یموثر فراہم یخدمت ک اورہے ، رفرنٹ الئن عملہ آگاہ 

 ۔جاسکے

 

 

 زسروس ینڈپالننگ ا یٹکارپور یعےکے ذر ینلزچ یل، براہ کرم درج ذ یےکے ل پوچھ گچھ یاآراء 

 (Gloria) یںسے رابطہ کر اور عملہ( یہمواقع افسر )انتظام یمساو ینئرکے س یژنڈو

 

 

  eoc@eoc.org.hk  :میل یا

 8211 2511 (852)            نمبر: یلیفونٹ

 8142 2511 (852)  نمبر: یکسف

 SMSمشکالت والے لوگوں کے  یں/ بولنے مسماعت سے محروم  6972566616538( :سروس

 )ےیل
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  وہ معذور افراد جن کوEOC ضرورت ہے وہ ہم سے  یمدد ک یجسمان یںآفس پہنچنے م   

 ۔یںپر رابطہ کرسکتے ہ 82112511

 82112511  ، براہ کرم ہمارے ہاٹ الئن  ےیلپوچھ گچھ کے  یاوقات سے باہر عموم یدفتر  

 ۔یںد چھوڑ یغاماتپر پ

 

 

 مواقعبرائے یکساں  یشنکم

 2021 جون


