जातीय समानताको बढावाको िनिम्त
िव�मान तथा योजनाब� उपायह�
िलजर एण्ड कल्चरल स�भर्सज
े िडपाटर्मन्े ट
िलजर एण्ड कल्चरल स�भर्सेज िडपाटर्मेन्ट (LCSD) ले िव�स्तरीय शहर र अवसरह�को
राजधानीह�को �पमा हङकङको िवकास गनर्को लािग गुणस्तरीय िलजर र सांस्कृ ितक
सेवाह� �दान गनर् �ितब� छ । सवर्साधारणको िविभ� जातीय पृ�भूिमका बाबजुद, हामी
उनीह�लाई समान �पमा सेवाह�को प�ँच सुिनि�त गनर् ठू लो मह�व �दन्छौ ।
सम्बिन्धत सेवाह�



सवर्साधारणले मनोरन्जन र खेलकु द सुिवधाह� बुक गनर् सक्छन्
र मनोरन्जन र खेलकु द कायर्�मह�को बु�कं ग काउन्टरह�मा दतार्
गनर् सक्छन्, बक्स अ�फसमा सांस्कृ ितक कायर्�मको �टकट ख�रद
गनर् सक्छन् साथै खेलकु द तथा सांस्कृ ितक स्थल र साथै िडिस्�क्ट
िलजर स�भर्सस
े कायार्लयह�को सुिवधाह� �करायामा िलन
स�ु �न्छ। यी सेवाह� दुवै िचिनयाँ र अं�ेजीमा �दान ग�रनेछ ।



सवर्साधारणह�ले हा�ो सेवाह� सम्बिन्धत सोधपुछ र उजुरीह�,
िचिनयाँ वा अं�ेजीमा, हा�ो स्थलको सोधपुछ काउन्टर
(सांस्कृ ितक गितिविधको स्थल) /बु�कं ग काउन्टरह�मा (िलजरको
लािग स्थलह�) र िडिस्�क्ट िलजर स�भर्सह�को कायर्लयमा गनर्
सक्दछन् ।



LCSD को वेबसाइटमा हा�ा सेवाह� र सुिवधाह� बारे
जानकारी दुवै िचिनयाँ र अं�ेजीमा उपलब्ध छ। िलिखत
साम�ीह� जसमा �चार साम�ी र कायर्�म बारे जानकारीह�
िचिनयाँ र अं�ेजीमा पिन उपलब्ध छन्।

िव�मान
उपायह�



आवश्यक र उपयु� भएमा अल्पसंख्यक जातीयह�को लािग के न्�
(CHEER) बाट दोभाषे सेवा �दान गनर्का लािग �बन्ध िमलाउन

सहयोग ग�रनेछ। CHEER ले आठवटा भाषाह�मा टेिलफोन
दोभाषे सेवाह� �दान गदर्छ जसमा बहासा ईन्डोनेिशया, िहन्दी,
नेपाली, पन्जाबी, उदूर्, तागालग, थाई तथा िभयतनामी पदर्छन्।


िविवध जाितका �ि�ह�लाई भाषा सेवाह�को उपलब्धता बारे
जानकारी �दान गनर्को लािग हा�ो स्थलको सोधपुछ काउन्टर
(कल्चरल स्थलह�को लािग)/ बु�कं ग काउन्टरह�मा (िलजर
स्थलह�को) साथै िडिस्�क्ट िलजर स�भर्सेजको कायार्लयमा
सूचना रािखएको छ। हा�ो कमर्चारीह�लाई उिचत भाषा सेवा
�दान गनर् सहयोग पुयार्उनको िनिम्त संचार सहायता जस्तै भाषा
पिहचान काडर् उपलब्ध गराईएको छ ।

भावी कायर्को



भाषा सेवाह�को �ावधानको समीक्षा र थप सुधार गनर्को लािग
�न्टलाइन स्टाफको अनुभव र अवलोकन रे कडर् गनर् टेम्प्लेट तयार

मूल्यांकन

ग�रएको छ।


िविवध जाितका �ि�ह�बाट आएका �ित��या/ सुझावह�
रे कडर् ग�रनेछ र आवश्यक र उपयु� भएमा थप सुधारको लािग
िवचार ग�रनेछ।

िलइएको / िलनुपन�
थप उपायह�



आम

जनताको

चासो

भएका

िलिखत

साम�ी,

साथै

ई-संस्करणह�, अन्य भाषाह� लगायत चाईिनज तथा अं�ेजीमा
अनुवाद गनर्को लािग ध्यान �दइन्छ। LCSD ले सात वटा भाषा
जस्तै िहन्दी बहासा ईन्डोनेिशया, नेपाली ,उदू,र् तागालग, थाई र
िभयतनामीमा जल सुरक्षा सुझाव बारे अनुवाद गरे को छ,जुन
LCSD को वेबसाइटमा अपलोड ग�रएको छ।



सवर्साधारणह�ले उनीह�को जाितय पृ�भूिमको बाबजुद, सबै
सेवाह�को समान प�ँच सुिनि�त गनर्का लािग िवभागले िलएको
कदमह� पूणर् �पमा बुझाउने उ�ेश्यले कमर्चारीलाई उिचत
�िशक्षण �दान गनर्को लािग LCSD ले समान अवसर आयोग,
िनजामती सेवा महािव�ालय र अन्य गैर-सरकारी संस्थाह�सँग
सम्पकर् रा�ेछ ।

LCSD को जातीय समानताको बढावाको िनिम्त िव�मान तथा योजनाब� उपायह� सम्बन्धी
सोधपुछ गनर्, कृ पया िमस के न्ली चेन, कायर्कारी अिधकृ त (जेनरल) 3 लाई सम्पकर् गनुर्होस् ।
टेिलफोन नं.

: 2601 8900

फ्याक्स नं.

: 2603 0642

ईमेल

: eog3@lcsd.gov.hk

प�ाचार ठे गाना

: 13/F., Leisure and Cultural Services Headquarters,
1 – 3 Pai Tau Street, Sha Tin
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