
जातीय  समानताको  बढावामा  
अव�स्थत  र  योजनाब�  उपायह�  

 
आिधका�रक  �रसीभरको  काया�लय  

आिधका�रक �रसीभरको काया�लय (ORO) हङकङ िवशेष प्रशासिनक �ेत्रमा 
िदवाली स��ी िविभ� वैधािनक कत��ह� प्रदश�न गद�छ। हामी जात र जातीय 
उ�ि�को परवाह नगरी खुला र जवाफदेही �पले जनतालाई एक प्रभावशाली 
िदवाली सेवा प्रदान गन� प्रयास गद�छौ।ं 

स���त  
सेवाह�  

•  ORO ले  िविभ�  जाितह�का  ���ह�लाई  प्रासंिगक  
िदवाली  सेवामा  समान  प�ँचको  लागी  स�म  बनाउन  उपायह�  
प्रयोग  गद�छ।  

अव�स्थत  
उपायह�  

 �ा�ा  सेवा  

•  ORO ले  यसको  सेवाह�को  प्रावधानमा  िचिनया  र  / वा  अंगे्रजी  
भाषा  प्रयोग  गद�छ।  

 
•  ORO  ले  हङकङ  ईसाई  सेवा  अ�सं�क  जातीयह�कोलािग  
के�  (CHEER)  को  मा�मबाट  िविभ�  जाितह�का  
���ह�का  लागी  िदवाली  सेवा  प्रदान  गदा�  आव�क  र  
उपयु�  �ा�ा  गन�  सेवाको  �वस्था  गन�छ, जसले  बहसा  
इ�ोनेिशया, िह�ी, न पाली , पंजाबी , उदू � , तागालोग , थाई  र 
िभयतनामी वा उपयु� अ� उपयु� सेवा प्रदायक म ाफ त 
आठ  भाषाह�मा  टेिलफोन  �ा�ा  सेवाह�  प्रदान  गद�छ।  

 
 "िविभ�  जाितह�का  ���ह�को  लागी  जाँच  र  �ा�ा  
सेवा" मा  सूचना  

 
•  साथै, िविभ�  जाितह�का  ���लाई  सोधपुछ  / सेवाह�को  
लागी  देखा  पदा�  उ�  सूचनाको  एक  प्रित  िदइनेछ।  

 



  �ाफलाई  प्रिश�ण  
 
•  ORO ले  आफ्नो  �ाफलाई  िसिभल  सेवा  कलेज, समान  अवसर  
आयोग  वा  स���त  िनकायह��ारा  आयोिजत  जातीय  
भेदभाव  अ�ादेश  र  स���त  िदशा  िनद�शह�, जातीय  
संवेदनशीलता  र  सां� ृ ितक  िविवधता  स��ी  तािलम  
पा�क्रमह�मा  उप�स्थत  �न  �व�स्थत  गन�छ।  

 
त�ांक  संकलन  

 
•  सावज� िनक  सेवाको  डेिलभरीको  िनर�र  मू�ांकन  र  बृिधको  
लािग, स  - स�ान  भाषा  सेवाह�  र  सेवाह�को  प्रकारह�को  
प्रावधानमा  जाित  स���त  िज�ासा  / उजूरीह�  एक  मा  
सां��कीय  �रटन�  को  संकलनको  सुिवधा  र  िनयेिमत  आधारमा   
संकलन  ग�रन्छ।    

 
भिव�को  •  ORO ले  डाटा  संकलनको  �वस्थामा  वािष� क  िव�ेषण  
काय�को  आयोिजत  गद�छ, सेवाह�  को  डाटा  र  संकलन  ग�रने  डाटा  
मू�ाकंन  सिहत, र  बिढ  बृ��  को  लागी  हाम्रो  उपायह�  िव�ेषण  गन�छ।  

 
अपनाउनुपन�  •   युवा  NEC लाई  काय�  अनुभव  प्रा�  गन�  स�म  गन�  र  रोजगारी  
/अपनाइएका  खोजीमा  उनीह�को  प्रित�धा� लाई  सु�ढ  पान�  ORO गर-
थप  कुराह�  जातीय  िचिनयाँ  (NEC)  िव�िव�ालयका  िव�ाथ�ह�को  लािग  

इंटन�िशप  काय  क्रममा  भाग  िलनेछ  
 

  
जातीय  समानताको  बढावामा  अव�स्थत  र  योजनाब�  उपायह�को  बारेमा  
सोधपुछका  लागी  कृपया  उप  िवभागीय  सिचव  (प्रशासन) लाई  तलका  �ानलह�  
मा फ त स�क�  गनु होस्:  
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नाम  :  Mr.  Ernest LAM  
टेिलफोन  न.  :  2867 2446  
�ा�  न.  :  3105 1814  
ईमेल  :  oroadmin@oro.gov.hk  
�लाक  ठेगाना  :   10th-12th floors, High Block,  
  Queensway Government Offices,  

66 Queensway, Hong Kong  
 
आिधका�रक  �रसीभरको  काया�लय  
 जुलाई  2022  

3 


	जातीय समानताको बढावामाअवस्थत र योजनाब उपायह



