जातीय समानताको बढावाको नननतत
नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरू
निजर एण्ड कल्चरि सर्भिसज
े नडपार्िमन्े र्
निजर एण्ड कल्चरि सर्भिसेज नडपार्िमेन्र् (LCSD) िे नवश्वस्तरीय शहर र अवसरहरूको
राजधानीहरूको रूपमा हङकङको नवकास गनिको िानग गुणस्तरीय निजर र साांस्कृ नतक
सेवाहरू प्रदान गनि प्रनतबद्ध छ । सविसाधारणको नवनभन्न जातीय पृष्ठभूनमका बाबजुद, हामी
उनीहरूिाई समान रुपमा सेवाहरूको पहुँच सुनननित गनि ठू िो महत्त्व ददन्छौ ।
सतबनन्धत सेवाहरु



सविसाधारणिे मनोरन्जन र खेिकु द सुनवधाहरू बुक गनि सक्छन्
र मनोरन्जन र खेिकु द कायिक्रमहरूको बुककां ग काउन्र्रहरूमा दताि
गनि सक्छन्, बक्स अदिसमा साांस्कृ नतक कायिक्रमको टर्कर् खटरद
गनि सक्छन् साथै खेिकु द तथा साांस्कृ नतक स्थि र साथै नडनस्िक्र्
निजर सर्भिसस
े कायािियहरूको सुनवधाहरू दकरायामा निन
सक्नुहन्छ। यी सेवाहरू दुवै नचननयाुँ र अांग्रेजीमा प्रदान गटरनेछ ।



सविसाधारणहरूिे हाम्रो सेवाहरू सतबनन्धत सोधपुछ र उजुरीहरु,
नचननयाुँ वा अांग्रेजीमा, हाम्रो स्थिको सोधपुछ काउन्र्र
(साांस्कृ नतक गनतनवनधको स्थि) /बुककां ग काउन्र्रहरूमा (निजरको
िानग स्थिहरु) र नडनस्िक्र् निजर सर्भिसहरुको कायिियमा गनि
सक्दछन् ।



LCSD को वेबसाइर्मा हाम्रा सेवाहरू र सुनवधाहरू बारे
जानकारी दुवै नचननयाुँ र अांग्रेजीमा उपिब्ध छ। निनखत
सामग्रीहरू जसमा प्रचार सामग्री र कायिक्रम बारे जानकारीहरू
नचननयाुँ र अांग्रेजीमा पनन उपिब्ध छन्।

नवद्यमान
उपायहरु



आवश्यक र उपयुक्त भएमा अल्पसांख्यक जातीयहरुको िानग के न्र
(CHEER) बार् दोभाषे सेवा प्रदान गनिका िानग प्रबन्ध नमिाउन
सहयोग गटरनेछ। CHEER िे आठवर्ा भाषाहरुमा र्ेनििोन

दोभाषे सेवाहरू प्रदान गदिछ जसमा बहासा ईन्डोनेनशया, नहन्दी,
नेपािी, पन्जाबी, उदूि, तागािग, थाई तथा नभयतनामी पदिछन्।


नवनवध जानतका व्यनक्तहरूिाई भाषा सेवाहरूको उपिब्धता बारे
जानकारी प्रदान गनिको िानग हाम्रो स्थिको सोधपुछ काउन्र्र
(कल्चरि स्थिहरूको िानग)/ बुककां ग काउन्र्रहरूमा (निजर
स्थिहरूको) साथै नडनस्िक्र् निजर सर्भिसेजको कायािियमा
सूचना रानखएको छ। हाम्रो कमिचारीहरूिाई उनचत भाषा सेवा
प्रदान गनि सहयोग पुयािउनको नननतत सांचार सहायता जस्तै भाषा
पनहचान काडि उपिब्ध गराईएको छ ।

भावी कायिको



मूल्याांकन

भाषा सेवाहरूको प्रावधानको समीक्षा र थप सुधार गनिको िानग
फ्रन्र्िाइन स्र्ािको अनुभव र अविोकन रे कडि गनि र्ेत्िेर् तयार
गटरएको छ।



नवनवध जानतका व्यनक्तहरूबार् आएका प्रनतदक्रया/ सुझावहरू
रे कडि गटरनेछ र आवश्यक र उपयुक्त भएमा थप सुधारको िानग
नवचार गटरनेछ।

निइएको / निनुपने



थप उपायहरु

आम

जनताको

चासो

भएका

निनखत

सामग्री,

साथै

ई-सांस्करणहरू, अन्य भाषाहरु िगायत चाईननज तथा अांग्रेजीमा
अनुवाद गनिको िानग ध्यान ददइन्छ। LCSD िे सात वर्ा भाषा
जस्तै नहन्दी बहासा ईन्डोनेनशया, नेपािी ,उदू,ि तागािग, थाई र
नभयतनामीमा जि सुरक्षा सुझाव बारे अनुवाद गरे को छ,जुन
LCSD को वेबसाइर्मा अपिोड गटरएको छ।


सविसाधारणहरूिे उनीहरूको जानतय पृष्ठभूनमको बाबजुद, सबै

सेवाहरुको समान पहुँच सुनननित गनिका िानग नवभागिे निएको
कदमहरु पूणि रुपमा बुझाउने उद्देश्यिे कमिचारीिाई उनचत
प्रनशक्षण प्रदान गनिको िानग LCSD िे समान अवसर आयोग,
ननजामती सेवा प्रनशक्षण तथा नवकास सांस्थान र अन्य
गैर-सरकारी सांस्थाहरुसुँग सतपकि राख्नेछ ।
LCSD को जातीय समानताको बढावाको नननतत नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरु सतबन्धी
सोधपुछ गनि, कृ पया मिस के न्ली चेन, कायिकारी अनधकृ त (जेनरि) 3 िाई सतपकि गनुिहोस् ।
र्ेनििोन नां.

: 2601 8900

फ्याक्स नां.

: 2603 0642

ईमेि

: eog3@lcsd.gov.hk

पत्राचार ठे गाना

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