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 نسلی مساوات کے فروغ پر

 موجودہ اور منصوبہ بند اقدامات 

 

 واال بورڈ ینےد یتکو دوبارہ ترب ینمالزم

 

 یقوت ک یافراد  (ERB)واال بورڈ  ینےد یتکو دوبارہ ترب مالزمین  خدمات سے متعلق

کو بہتر بنانے  یتاہل یاور مسابقت ک یتقابل یمالزمت ک یار،مہارتوں، مع

حصول کے ساتھ  یمیسطح پر تعل یاس سے نچل یا یڈگر یلیذ یے،کے ل

فراہم کرتا ہے،  لسلہس یککورسز اور خدمات کا ا یتیمختلف قسم کے ترب

 یسمنٹہے۔ فُل ٹائم پل یبھ یکوئ یتقوم یانسل  یقطع نظر اس کے کہ اُن ک

 یکرنے والے اور عموم یڈور پارٹ ٹائم مہارتوں کو اپ گرسے منسلک ا

جن کا مقصد بے روزگار  یں،مہارتوں والے کورسز فراہم کئے جاتے ہ

حاصل کرنے  یںمہارت یمدد کرنا اور نئ یںتالش کرنے م یاںافراد کو نوکر

مدد  یقوت ک یافراد یےکرنے کے ل یڈکو اپ گر یتوںصالح یاور اور اپن

 کرنا ہے۔

 مختلف نسلوں کے لوگوں کے لیے موزوں کورسز فراہم کرنا  موجودہ اقدامات 

 ERB کرنے والے اور  یڈسے منسلک، مہارتوں کو اپ گر یسمنٹپل

کرائے جاتے  یںم یزیمہارتوں والے کورسز آفر کرتا ہے جو انگر یعموم

نے وقف شدہ کورسز  ERB۔ یںوقف ہ یےکے ل یتوںاقل یاور جو نسل یںہ

لچک  یادہز یکاف یںم یارکے مع یتقابل یمیتعل یےکے ل ینےداخلہ ل یںم

ضرورت  یکالس سائز ک یےوقف شدہ کورسز کے ل یہ اورہے  یفراہم ک

 کر رہا ہے۔ ینڈلہ یںلچکدار انداز م یکاف یکو بھ

  ERB جامع جانچ پڑتال کرنے  یکے کورسز ک یننگٹر ینے اپنے زبان ک

کا ‘‘ ٹاسک فورس یےکے ل ینےزبان کے کورسز کا جائزہ ل’’ یےکے ل

حائل رکاوٹوں  یںاس مقصد کے تحت کہ مواصالت م یا،ال یںعمل م یامق

 یگیاور ادائ یتعمل یاور زبان کے کورسز ک یںکو دُور کرنے م

کو  یتقابل یمالزمت ک یاپن یعہبنانے کے ذر معیاری( کو یکولیشن)آرٹ

 یمدد ک ینسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کمختلف  یںبہتر بنانے م

زبان  ینیچ ERBجائے۔  یاک یارکا راستہ ت یجائے اور ان کے لئے ترق

مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے والے افراد  یںکے سلسہ م یننگٹر یک

انضمام  یرکھے گا اور سماج یاپنے تعاون کو مضبوط بنانا جار یےکے ل

مہارت کو  یان ک یںزبان م ینیاور مالزمت کے مقاصد کے تحت چ

کو نافذ  یماسک یک یننگٹر یزبان ک ینیمنظم چ یکا یےبڑھانے کے ل

 کرے گا۔

  ERB سال کی عمر کے نسلی  24سے  15کے تحت  یوتھ ٹریننگ پروگرام

اقلیتی طبقے کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے وقف ایک ٹریننگ 

 کورس کی پیشکش کر رہا ہے۔
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  ERB نسلی اقلیتوں کی ٹریننگ کی ضروریات سےمتعلق فوکس گروپ"  نے"

تشکیل دیا ہے تاکہ مختلف نسلوں کے لوگوں کی ٹریننگ اور مالزمت کی 

ضروریات کی شناخت کی جاسکے، اور مختلف نسلوں کے لوگوں میں 

ERB  کورسز اور خدمات کو فروغ دینے کی حکمت عملیوں پر صالح

دی جاسکے۔ فوکس گروپ میں اقلیتی طبقے کی جماعت، معاشرتی خدمات 

، آجر اور متعلقہ سرکاری ادارے TBs)) والی تنظیمیں، ٹریننگ ادارے

فوکس گروپ کے مشورے سے مختلف نسلوں کے  ERBشامل ہیں۔ 

 تا رہے گا۔لوگوں کے لئے نئے کورسز تیار کر

  سماجی اقدامات اور سپورٹ خدمات 

  ERB   کی جانب سےTBs  کو مختلف نسلوں کے لوگوں کے لیے

خدمات فراہم کرنے کے واسطے انگریزی بولنے والے عملے کا انتظام 

خدمات فراہم  ERBکو  TBsہے اور کی جاتی کرنے کی درخواست 

کرتے وقت غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعہ ترجمہ اور مترجم کی 

قلیتوں ہے۔  انگریزی اور ادی جاتی خدمات استعمال کرنے کی ترغیب 

کی زبان بولنے والے ٹیچنگ اسسٹنٹس  کے ذریعے کالس میں حسب 

 ضرورت ترجمانی کی خدمات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

   یےکے ل یتوںاقل یحاصل کرنے والے افراد جنہوں نے نسل یتترب ایسے 

 یچھ ماہ ک یںاُنہ یں،ہ یےسے منسلک کورسز مکمل ک یسمنٹوقف شدہ پل

 ہے۔ یجات یفالو اپ سروس فراہم ک یسمنٹپل

   ERB کورسز کا  یتیترب  یںزبانوں م یاور مختلف نسلوں ک یزیانگر

 یےکے ل یمتقس یںزبان م یزیانگر یکتابچہ شائع کرتا ہے،  ساتھ ہ یریتشہ

)بشمول وزارت امور داخلہ  ینلکتابچہ مختلف چ یریمنسوب کردہ تشہ

(Home Affairs Department, HADک )کے یمساسک یمبیسڈر"ا ی "

 یگروہوں ک یمختلف نسل یعہ( کے ذریموںتنظ کیخدمت  یتحت سماج

 یزینگرا یکٹسشائع کرتا ہے۔ اس کے عالوہ کورس پراسپ یںزبانوں م

 یںم یزیسائٹس پر انگر یبجاتا ہے، اور اخبارات اور و یاپرنٹ ک یںم

 آن الئن اشاعت اور سوشل یںاردو م یں،جاتے ہ یےاشتہارات دئ

   یےکے ل یافزودگ یدمز یںجد وجہد م یریتشہ اپنی  ،ERB  مختلف نسلوں

کے  یرتشہ یمعلومات ک یںخدمات کے بارے م یک ERBکے لوگوں تک 

 یک HADچالئے جانے والے اور  یعہکے ذر یموںتنظ یسرکار یرغ یےل

سپورٹ سروس  یےکے ل یتوںاقل ینسل یافتہمعاونت  یجانب سے مال

 یک HADسے  یباقاعدگ ERBہے۔  یںم رابطے یبیکے ساتھ قر ینٹرزس

 یںشائع ہونے والے "ہانگ کانگ م یےکے ل یتوںاقل یجانب سے نسل

کے جملہ کورسز اور خدمات  ERB یں" میڈآپ کا گائ یےخدمات کے ل

 کرتا ہے۔ یٹمعلومات کو اپ ڈ یںکے بارے م

  Tin Shui Wai  کےERB مختلف نسلوں سے تعلق  یںم ینٹرسروس س

 یسپورٹ سروسز فراہم کرنے ک یٹیڈٹارگ یےرکھتے والے افراد کے ل



3 

 یومہارتوں، انٹرو یتالش ک یک ینوکر یںہے، جس م یجات یک یشکشپ

پر مخصوص  یرہوغ ینٹونیزاور ک یزیورانہ انگر یشہمہارتوں، پ یک ینےد

 یموںتنظ یخدمات ک ی۔ سماجیںشامل ہ یاںسرگرم عیورکشاپس اور اجتما

اور  یشکے کورسز سے متعلق تفت ERBنے  ERBکے تعاون سے، 

سے  30 یںمختلف اضالع م یے،خدمات فراہم کرنے کے ل یداخلے ک

 یمینار،س یصنعت ERB یزن یں،ہ ےیسروس سپاٹ" قائم ک ERB" یادہز

اہتمام کرتا ہے، اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے  ینمونہ کورسز کا بھ

 یےسروس کے ل یکنسلٹنس یننگممبران کو ٹر یعوام یت،والے افراد سم

 مدد فراہم کرتا ہے۔ یںرجسٹر کرنے م

  ERB یڈیوو یا یوسروس آمنے سامنے کے انٹرو یکنسلٹنس یننگٹر یک 

 یمختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد ک یعہکانفرنسنگ کے ذر

 ERBخواہشات کا جائزہ لے کر  یاور مالزمت ک یاتضرور یک یننگٹر

اور تعاون سے  یننگمناسب ٹر یںاُنہ یےکے ل ینےداخلہ ل یںکے کورسز م

 یکنسلٹنٹس )صالحکاران( بھ یننگہے۔ ٹر یمتعلق سفارشات فراہم کرت

ERB یمینارمختلف س یےکے ل ینےکے کورسز اور خدمات کو فروغ د 

مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے  یںاور ورکشاپس کا انعقاد کرنے م

خدمات  یجگہوں اور سماج یاجتماعات ک یمذہب یموں،تنظ یضلع یافراد ک

  ۔یںچڑھ کر تعاون کرتے ہ بڑھکے ساتھ  یموںتنظ یکرنے وال

  ERB یمنعقد کرنے ک یاںسرگرم یریتشہ یسطح پر مختلف قسم ک یضلع 

 ینےد یتترب  یےکے ساتھ تعاون کرنے کے ل یموںتنظ یغرض سے ضلع

مختلف  یزکے کورسز، ن ERBاعانت کرتا ہے تاکہ  یمال یوالے اداروں ک

 یاکے امکانات کو فروغ د یریئرمالزمت کے مواقع اور ک یںصنعتوں م

کو پورا کرنے  یاتضرور یں کے لوگوں کنسلو تلفمخ یںجائے، جس م

 یننگ۔ اس کے عالوہ، "ٹریںشامل ہ یاںمخصوص شدہ سرگرم یوال

واال  یتترب یوالے اداروں کو اضاف ینےد یت" تربیزسپورٹ سروسز سبسڈ

 یمکرنے اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو تعل یارمواد ت

 ہے۔ یتاد یبترغ یک نےسے متعلقہ سپورٹ سروسز فراہم کر

   مختلف نسلوں کے اسکول نہ جانے والے افرادERB  کے صراحت کردہ

سے سبسڈی حاصل  HADلسانی کورسز میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے 

کرسکتے ہیں، جس کا مقصد انہیں طویل مدتی تعلیم میں منہمک ہونے اور 

 نا ہے۔قابل تبادلہ مالزمت کی مہارتوں میں اضافہ کرنے کی  ترغیب دی

  ERB 100 بشمول پر سے زیادہ مقامات ،ERB  سیو سائی وان ہیڈ

سروس سپاٹس، لیبر ڈپارٹمنٹ جاب  ERBسروس سینٹر،  ERBکوارٹرز، 

 ,Social Welfare Departmentسینٹرز، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ )

SWD سوشل سیکیورٹی فیلڈ یونٹس اور )SWD  غیر  زیر اہتمامکے

ٹریننگ نیٹ کورس سرچ ٹرمنل" قائم کرتی  ERBسرکاری تنظیموں میں"

مختلف نسلوں کے لوگ ٹرمنلز کے ذریعہ ٹریننگ کنسلٹنسی سروس  ۔ ہے

کورسز، تربیتی مراکز،  ERBساتھ ساتھ  کے لیے اندراج کرنے کے
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 خدمات اور سرگرمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔

  مستقبل  یکے طلباء ک یکنڈریمختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے اپّر س

 ERB یے،سہولت فراہم کرنے کے ل یںبالننگ م یریئراور ک یمتعل یک

 ینےد یوتالش اور انٹرو یک ینوکر’’پر گفتگو"،  یریئرک یے"اسکول کے ل

کے پروگرامز کا ‘‘ کے دوروں یکمپن’’اور ‘‘ مہارتوں پر ورکشاپس یک

کے  یریئرکرتا ہے۔  آجروں کے نمائندؤں کو طلباء کے ساتھ ک اماہتم

سے متعلق  یرہشرائط، وغ یامکانات، کام کرنے کا ماحول اور داخلے ک

کے نمائندے  ERBجاتا ہے۔  یامدعو ک یےلکرنے کے  یئرمعلومات کو ش

 یںمتعارف کرواتے ہ یکورسز اور خدمات سے بھ ERB یسےطلباء کو ا

تعلق رکھتے والے نوجوان افراد کے لئے موزوں  سےجو مختلف نسلوں 

 ۔یںہ

 عملے کی ٹریننگ  

  کو فروغ  یمتفہ یثقافت ک ینسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد ک مختلف

خدمات  یجانے وال یفراہم ک یںجانب سے انہ یاور عملے ک یےکے ل ینےد

 ERBتنوع کے موضوع پر  یثقافت ERB یے،کو بڑھانے کے ل یارکے مع

مواقع  ی"مساویےوالے اداروں کے ل ینےد یتکے عملے، آجروں، اور ترب

کے ساتھ مل کر  یموںمختلف تنظ یسیج‘‘ Unison’’" اور یشنکا کم

 ورکشاپس کا اہتمام کرتا ہے۔

مستقبل کے کام کی  

 تشخیص

 ERB مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے والے افراد کے ل ً ً فوقتا  یےوقتا

 یک یتترب یہے، اور اُن ک یتاکورسز اور خدمات کا جائزہ ل یتیترب

 ینےد یلکو پورا کرنے والے وقف کورسز اور خدمات کو تشک یاتضرور

 یتوں،اقل یاتینسل ERBکوشش کرتا رہتا ہے۔ اس عمل کے دوران،  یک

 یصالحکاروں ک یکیوالے اداروں اور تکن ینےد یتترب اد،افر یتترب یر  ز

آراء  یہولڈرز ک یکمتعدد اسٹ یمتپر فوکس کرنے والے گروپ س یتترب

 یزبان ک یطلب کرے گا۔ مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد ک

اُن  یےکو بہتر طور پر سمجھنے کے ل یاتضرور یںن مخدمات کے ضم

 یاتیخدمت کے استعمال کے شمار انیجانب سے ترجمہ اور ترجم یک

 ۔یںجمع کئے جاتے ہ یاعداد و شمار بھ

اپنائے گئے / اپنائے 

جانے والےاضافی 

 اقدامات 

 زبان بولنے اور سمجھنے والے مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے  کینٹونیز

شرکت  یںکورسز م یتیترب یگروالے لوگوں کو عام لوگوں کے لئے د

منتخب شدہ کورسز  یدمز ERB یے،سہولت فراہم کرنے کے ل یکرنے ک

 یہرکھے گا۔   یکرنا جار یارمواد ت یتیترب یںزبان م یزیانگر یےکے ل

 یتینئے  صنعت سے مخصوص ترب یدمز یےلکے  فرادمختلف نسل کے ا

 غور کر رہا ہے۔ یکرنے پر بھ یارکورسز ت

کنسلٹنٹ سے  یننگکے ٹر ERBبراہ کرم  یے،سواالت پوچھنے کے ل  پوچھ تاچھ 

: یلم ی، ا3608 6760 / 3801 6760فون:  یلی)ٹ یںرابطہ کر
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