
 موجودہ اور مجوزہ اقدامات  لیے كے  کے فروغ  مساوات ینسل

خدمات کا محکمہ یو ثقافت یحتفر  

 

 

ثقافت   یحتفر )  یو  محکمہ  کا  کLCSDخدمات  کانگ  ہانگ  اور   یعالم  ی(  شہر  کے  سطح 

ترق  یبات تقر پر  دارالحکومت کے طور  ثقافت  یحتفر   یاریکے مطابق مع  یکے  خدمات   یاور 

پس منظر سے قطع نظر ، تمام ممبروں    یپرعزم ہے۔ ہم عوام کے نسل  یےکے ل  یفراہم  یک

 ۔یں ہ  یتےد  یت بنانے کو بہت اہم یقینیکو  یساں رسائیکخدمات تک  یاپن یعہکے ذر

 

 

  یںبک کرسکتے ہ  یات سہول  یک   یلوںاور کھ  یحیعوام تفر    متعلقہ خدمات 

تفر پر  کاؤنٹرز  بکنگ  کھ  یحیاور  کے   یلوںاور 

م ہ  یںپروگراموں  کرسکتے  پر   یںاندراج  آفس  باکس   ،

خر  یبات تقر  یثقافت  ٹکٹ  ہ  ید کے  ہمارے   یںسکتے  اور 

 یحی تفر   ی مقامات کے ساتھ ساتھ ضلع  یاور ثقافت   یلوںکھ

پر سہول دفاتر  ہ  یات خدمات کے    یہ۔  یں حاصل کر سکتے 

 ی فراہم ک  یںدونوں زبانوں م  یزیاور انگر  ینیزخدمات چائ 

 ۔ یگ یںجائ

 

 ضلع اور  مقامات  ہمارے  کے   یحیتفر  یعوام  خدمات 

( / یےمقامات کے ل  یکاؤنٹرز )ثقافت  یدفاتر کے انکوائر

)تفر کاؤنٹرز  ل  یحیبکنگ  کے  چائیےمقامات   ،  یا   ینیز( 

ہمار  یںم  یزیانگر گچھ   ی،  پوچھ  متعلق  سے  خدمات 

 ۔ یںدرج کراسکتے ہ  ات یاور شکا یںکرسکتے ہ 

 

 

 LCSD  ہمار  یب و   یک پر  سہول  ی سائٹ  اور   یات خدمات 

  یں دونوں م  یزیاور انگر  ینیزمعلومات چائ  یںکے بارے م

تحر   یاب دست تشہ   یریہے۔  بشمول  اور   یریمواد  مواد 

ک بھ   یپروگرام  انگر  ینیزچائ   یمعلومات    یں م  یزیاور 

 ہے۔  یاب دست

 

 یجہاں ضرور یعہ( کے ذرCHEERمرکز)  یتیاقل ینسل   اقدامات  موجودہ 

جائے گا۔   یاخدمات کا انتظام ک   ی ک   یہو ترجمان  اور مناسب 

CHEER  خدمات   یک   یپر ترجمان  یلیفونٹ   یںآٹھ زبانوں م

  ، ہے  کرتا  انڈون  یعنیفراہم  ہند   یشیابھاسا  ن  ی،  ،   یپالی، 

 ۔ یتنامیاور و ی، اردو ، تگالگ ، تھائ یپنجاب

 



   یرکھنے والے لوگوں کو زبان کمختلف نسل سے تعلق 

ک ل  یابیدست   یخدمات  کے  کرنے  آگاہ  ہمارے   یےسے 

ضلع اور  کے   یحیتفر   یمقامات  دفاتر  کے  خدمات 

)ثقافت  یانکوائر  ل  ی کاؤنٹرز  کے  بکنگ  یے مقامات   /  )

)تفر  ل  یحیکاؤنٹرز  کے  رکھے یےمقامات  نوٹسز  پر   )

ہ  چ یںگئے  بات  ج  یت ۔  امداد  متعلق  کا   یسےسے  زبان 

ک  یشناخت زبان  کو  عملے  ہمارے  خدمت    یکارڈ  مناسب 

 ہے۔   یاب دست یےمعاونت کے ل یںکرنے م یامہ 

 

مستقبل کے کام کا  

 جائزہ 

  ل الئن عملے کے  ل  یےفرنٹ  مز  ینےجائزہ   ی بہتر  ید اور 

ل کے  ک  یہمار   یےالنے  ک  یزبان  پر   یفراہم  یخدمات 

ر کو  مشاہدات  اور  تجربے  ل  یکارڈ اپنے  کے   یےکرنے 

 ہے۔  یاگ یاک یارت  یمپلیٹ ٹ یکا

 

 لوگوں سم نسل کے  ک  یت مختلف  تجاو  یعوام   /   یز رائے 

جائے   یاپر غور ک یکھنےد  یہجائے گا اور  یاک یکارڈ کو ر

ضرور جہاں  کہ  مز   یگا  وہاں  ہو  مناسب   ی بہتر  ید اور 

 ہے۔  یجاسکت  یالئ

 

 

اقدامات جو   یاضاف

  / یں گئے ہ  یےک

 گے  یں جائ   یےک

  ک تحر  یدلچسپ  یعوام  ان کے  مواد    یریکے  ساتھ  ساتھ 

کوچائ  یاکے   انگر  ینیزورژن  عالوہ   یزیاور  کے 

م  یدوسر ک  یںزبانوں  فکر  و  غور  پر  کرنے    یاترجمہ 

ہے۔ پان    LCSDجاتا  مشورے   یک  ینے  کے  حفاظت 

ج زبانوں   انڈون  یسےہندیکوسات  بہاسا  ن  یشیا،  ،    یپالی، 

تھائ  ،   یا ترجمہ ک  یںم  بانز  یتنامیاور و  یاردو ، تگالگ 

جسے    ، ک  یب و  یک  LCSDہے  لوڈ  اپ  پر    یا گ  یا سائٹ 

 ہے۔ 

 

 LCSD  کالج  مواقع ، سول سروس    یکساںبرائے    یشنکم

کے ساتھ گفتگو    یموںتنظ   یسرکار  یرمتعلقہ غ  یگراور د 

ل کے  عملے  تاکہ  گا  ترب  یےکرے  ک  یت مناسب   ی فراہم 

مکمل سمجھ   یمحکمہ کے اقدامات سے ان ک, جاسکے  

 ی،کے تمام ممبران ک  معوا  ,جاسکے    یابنا  یقینیبوجھ کو  

خدمات تک   یپس منظر سے قطع نظر ہمار   یان کے نسل

 جاسکے ۔ یابنا  یقینیکو  یرسائ یمساو

 

 



LCSD  یں مساوات کے فروغ سے متعلق موجودہ اور مجوزہ اقدامات کے بارے م   ینسل   یںم  

 ۔ یںسے رابطہ کر 3جنرل( ) چینمس کینلی  یسرآف یگزیکٹو، براہ کرم ا یےپوچھ گچھ کے ل 

 

 

 8900 2601  :فون نمبر  یلیٹ

 0642 2603  :نمبر  یکسف

 eog3@lcsd.gov.hk   :یلم یا

  ,F., Leisure and Cultural Services Headquarters/13  :ڈآک کا پتہ

     1 – 3 Pai Tau Street, Sha Tin 

 

 

 

 

 

 خدمات کا محکمہ یو ثقافت یحتفر
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