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 مساوات کے فروغ پر ینسل

 موجودہ اور مجوزہ اقدامات 
 

کا دفتر یسرآف یشنگورنمنٹ انفارم یفچ  
( یسرآف یشنانفارم یفگورنمنٹ چ یآفس آف د ) 

 

 یخدمات ک یسرکار یجیٹلڈ ( کا دفتر محفوظ اور آسانOGCIO) یسرآف یشنانفارم گورنمنٹ یفچ

 یےکے استعمال کے ل یکنالوجیجدت اور ٹ یںاور صارف کے تجربے کو بہتر بنانے م یفراہم

کو  یرسائ یخدمات تک مساو ینسل سے قطع نظر، اپن یان ک یعوام کتمام  OGCIOپرعزم ہے۔ 

 ۔ یںگئے ہ کیے اقدامات  یلدرج ذ یںہے۔ اس سلسلے م یتاد یتکو بہت اہم بنانے یقینی

 

 ینمعاشرے کے مختلف شعبوں کے صارف )  GovHK) www.gov.hk متعلقہ خدمات

اور  یصارف پر مبن یےمعلومات اور آن الئن خدمات کے ل یکو حکومت

 فارم فراہم کرتا ہے۔ یٹصارف دوست پل

   عوامOGCIO یںکے بارے م OGCIO یا یلم یا یاسائٹ پر  یبو یک 

 ۔یںمعلومات حاصل کر سکتے ہ یعےکے ذر یفون انکوائر یلیٹ

فراہم  یےنسل کے لوگوں کو ان کے ل مختلف یعے،کے ذر   GovHK موجودہ اقدامات

 یک (B/Ds)اور محکموں  اداروں  یےکردہ معلومات اور خدمات کے ل

جا  ید یراہنمائ یںسائٹس کے بارے م یبو یمحکمانہ اور موضوعات

 ہے۔ یسکت

  فارم  یٹپل اللسانی یرمختص کث یکا یےنسل کے لوگوں کے ل مختلف

GovHK  اور  اداروںہے۔ مختلف  یاگ یامتعارف کرا یںم 2010پر دسمبر

معلومات کے  یطرف سے فراہم کردہ ضرور یک (B/Ds) محکموں

کے عالوہ(۔  یزیاور انگر ینیز)چائ یںہ یابدست یںلنکس کل آٹھ زبانوں م

پر تالش کا فنکشن مختلف نسلوں کے  پیج یبہر مخصوص زبان کے و

 سے تالش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یآسان یادہکو معلومات کو ز ینصارف

  الحال، یف GovHK فراہم کر رہا  1823 سروس یسکڈ یلپہ یےکے ل

 یتیاقل یکو نسل یلزم یکالز اور ا ینسل کے لوگوں ک مختلفہے، اور 

 )یذیڈنٹسر ینارٹیائم یتھنکآف ا ینہانسمنٹا ینڈا ینٹر فار ہارمنیس (مرکز

(CHEERکو بھ )سکتا ہے۔  یجCHEER  کال کرنے والوں کے ساتھ

متعلقہ  یںانہ یےہوا تو، مدد کے ل یکرے گا، اور اگر ضرور یتبات چ

 گا۔ یجےکے پاس بھ  (B/Ds) اور محکموں اداروں

  OGCIO معلومات  یںکے بارے مOGCIO ینیزسائٹ پر چائ یبو یک 

 ہے۔ یابدست یںمزبانوں دونوں   یزیاور انگر

http://www.gov.hk/
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  جائے گا۔ یاخدمات کا اہتمام ک یک یاور مناسب ہوا ترجمان یجہاں ضرور 

 مستقبل کے کام کا 

 جائزہ

   اور محکموںاداروں  ہم (B/Ds) فارم  یٹپل اللسانی یرکے ساتھ مل کر کث

کرنے  یٹپر فراہم کردہ ہائپر لنکس اور معلومات کو اپ ڈ GovHKاور 

 گے۔ یںکام کر یےکے ل

   OGCIOسے جائزہ لے گا اور مناسب  یموجودہ اقدامات کا باقاعدگ

 الئے گا۔ یطور پر بہتر

اقدامات جو  یاضاف

 یںجائ یےگئے/ ل یےل

 گے

   مواد کو  یدنسل کے لوگوں سے متعلقہ مز مختلفہمGovHK  سے

 یںکے ساتھ کام کر (B/Ds) اور محکموں اداروں یےمنسلک کرنے کے ل

 گے۔

  مساوات کے بارے  یجائے گا تاکہ نسل یاکا اہتمام ک یتترب یےعملے کے ل

 جا سکے۔ یاکو بڑھا یتاور حساس یآگہ یان ک یںم

 

استفسارات کے  کے بارے میں مساوات کے فروغ سے متعلق موجودہ اور مجوزہ  اقدامات  ینسل

 یگزیکٹوا ینئرس ،(Mr Boris LEUNG) یونگمسٹر بورس ل سے ذرائع  یلبراہ کرم درج ذ یے،ل

  -       یںسے رابطہ کر 1(یڈمنسٹریشن)ایسرآف

 

 7439 3847 : فون نمبر یلیٹ

 4549 2802 : نمبر یکسف

 enquiry@ogcio.gov.hk : یلم یا

 ,F, Treasury Building, No. 3 Tonkin Street West/12 : ڈاک کا پتہ

Cheung Sha Wan, Kowloon 

 

 

                             کا دفتر یسرآف یشنگورنمنٹ انفارم یفچ

                           (یسرآف یشنانفارم یفگورنمنٹ چ ی)آفس آف د
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