
کے لئے موجودہ نےیمساوات کو فروغ د ینسل  

اور منصوبہ بند اقدامات   

 

 محکمہ برائے انصاف

(انصافشعبہ برائے  یکرٹری)بشمول س   

 

 یمرکز ک یاتیمال یاالقوام نیب کیا ہی  ہے۔ متیقدر و ق یادیبن یک تیجمہور یقانون کا دستور ہمار

نظام  یانصاف ہمارے قانون برائےمحکمہ   ہے۔ یبھ ادیکا سنگ بن یابیکام یسے ہانگ کانگ ک تیثیح

مشورے فراہم کرتا  یمحکموں کو قانوندوسرے دفاتر اور  یمحکمہ سرکار  کردار ادا کرتا ہے۔ اہم ںیم

، کرتا ہے اریکا مسودہ ت نیقوان ی، سرکارکرتا ہے ینمائندگ یحکومت ک ںیم یکارروائ ی، قانونہے

خدمات اور تنازعات کے  یقانون ہے۔ تایکو فروغ د دستور ےک ، اور قانونکرتا ہے صلےیاستغاثہ کے ف

 یاسیکے اہم س محکمہمرکز کے طور پر ہانگ کانگ کے مقام کو مستحکم کرنا  یحل کے لئے عالقائ

 ہے۔ کیسے ا ںیاہداف م

 

 متعلقہ خدمات

 یہاٹ الئن، ا یانکوائر ےسمحکمہ ہمارے  ممبران یماوع 

پوچھ تاچھ / تبصرے  یعموم عہیاور پوسٹ کے ذر کسیف ل،یم

 ۔ںیکرسکتے ہ

  وشنیکیاور پراس ژنیسول ڈوور ممبران  شہیپ یقانونعوام اور 

 زاتیمعامالت پر عدالت سے متعلق دستاو رانتظامیز کے ژنیڈو

کر  شیپ ایکو جمع  سکیخط و کتابت متعلقہ فرنٹ ڈ گریاور د

 ۔ںیسکتے ہ

 

 موجود اقدامات

 ینیاور چ ں،یجانبدار ہ ریخدمات غ ینسل کے تعلّق سے ہمار 

اگر  ۔ںیہ ابیخدمات دست یہمار ںیدونوں زبانوں م یزیاور انگر



 ںی( مںیزبان )زبان یملک ریہو تو غ اور مناسب یضرور

ترجمہ  کے لئےجوابات  یریموصولہ مواصالت کے تحر

 ۔یگ ںیجائ یفراہم کخدمت 

یکار نہیمستقبل کے کام کا تخم

 جائے گا اور ضرورت  ایخدمات کا وقتا فوقتا جائزہ ل یہمار

، تاکہ مختلف نسلوں کے لوگوں جائے گا ایکے مطابق بہتر بنا

 ۔جاسکے ایکو پورا ک اتیضرور یک

 اور  ٹایخدمات کے تعلّق سے ڈ یمتنوع نسل کے لوگوں ک

 یتاکہ ان ک گے ںیاکٹھا کئے جائ (ٹایڈ یذات ریاعدادوشمار )غ

۔ہو سکے صیضرورت کا تشخ یخدمات ک گرید

گے ںیاقدامات اٹھائے گئے / اٹھائے جائ دیمز

  یآباد یتیاقل یاور نسل یمرکز برائے ہم آہنگضرورت پڑنے پر 

 اہتمامخدمات کا  یترجمان ( کے توسط سےCHEERفروغ  ) یک

 ،یہند ا،یشیبھاسہ انڈون سےیآٹھ زبانوں ج CHEER ۔جائے گا ایک

  فونکیلیٹ ںیم یتنامیاور و یاردو، تگالگ، تھائ ،یپنجاب ،یپالین

 ۔کرتا ہے شیخدمات پ  یترجمان

 یتا کہ وہ خدمت ک  یجائے گ ید ننگیہمارے عملے کو ٹر 

 یاور ان ک یآگاہ ںیمساوات کے بارے م ینسل ںیم یفراہم

کے ساتھ  نیخدمت صارف عملے ۔ںیکو فروغ دے سک تیحساس

سے  کیکے لئے درکار مہارت اور تکن یموثر کارکردگ

آراستہ ہوں گے۔

 ںیاقدامات کے سلسلے م دنیکے لئے موجودہ اور اٹھائے گئے منصوبہ ب نےیمساوات کو فروغ د ینسل

 سریآف ٹویکیکزیا نئری، سLiz WONGمحترمہ  لیکرنے کے لئے برائے کرم مندرجہ ذ افتیدر

۔  ںیکر( سے رابطہ شنیلیاور اسٹاف ر شنیڈمنسٹری)ا

ڻیلیفون نمبر : 37024100



   8638 3902  نمبر  : کسیف

   ad@doj.gov.hk   :       لیم یا

 محکمه برائے انصاف 

mailto:ad@doj.gov.hk



