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มาตรการทีม่อียูแ่ละแผนงาน 

เกีย่วกบัการสง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัทางเชือ้ชาติ 

 

ส านกังานการฟืน้ฟเูมอืง 

(เออรแ์บน รนีวิเอลิ  ออธอรทิ)ี 

 

 

 

ส านักงานการฟื้นฟูเมอืง (“URA”) เป็นองค์กรนิตบิุคคลทีจ่ัดตั้งขึน้ภายใตก้ฎหมาย

ว่าด้วยส านักงานการฟื้นฟูเมือง(ข้อที่ 563) เพ่ือด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนและ

อ านวยความสะดวกในการฟื้นฟูเมืองของฮอ่งกง เพ่ือแก้ไขปญัหาการทรุดโทรม

ของเมืองและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองเก่า  

 

ในการด าเนินการฟื้นฟูเมืองของฮ่องกง URA ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ

สร้างความมั่นใจให้กบัชาวฮ่องกงโดยไม่ค านึงถึงภาษาและวฒันธรรมของพวก

เขาในการเข้าถึงบริการสาธารณะของ URA ไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั URA ได้ใช้

มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงเพ่ืออ านวยความสะดวกให้

ผู้ที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ 

 

 

 

บริการที่เกีย่วข้อง   URA น าแนวทางวิธีการที่ครอบคลุมและแบบองค์รวมมาใช้

ในสองหลักของธรุกิจในองค์กร ได้แก ่ การพัฒนาใหม่และ

การฟื้นฟ ู ตลอดจนการอนุรกัษ์และการฟื้นฟูประเพณ ี เพ่ือ

สร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพให้กบัชาวฮ่องกง   

มาตรการที่มีอยู ่   URA ใช้ภาษาจีนหรอืภาษาอังกฤษ (แล้วแต่กรณ)ี ในการ
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ให้บริการสาธารณะขององค์กร  

 
  ข้อมูลบนเวบ็ไซตข์อง URA เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  

   แผ่นพับข้อมลูและจลุสารเกี่ยวกับบรกิารสาธารณะของ 

URA เผยแพร่เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  

 
  URA ได้แปลและอัปโหลดข้อมลูแผ่นพับ 7 รายการด้านล่าง

เกี่ยวกับการเข้าซื้อกจิการและการจ่ายคา่ชดเชย/การ

จัดสรรที่อยู่ใหม่ลงในเว็บไซตข์ององค์กร เป็นภาษาบาฮา

ซา อินโดนีเซยี, ฮินดี, เนปาลี, ปัญจาบ, ตากาล็อก, ไทย, 

อูรดู และเวียดนาม: 

1. เคล็ดลับอันชาญฉลาดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยใน

การเขา้ซื้อกิจการให้กับเจ้าของอสังหารมิทรัพย์เพื่อ

การอยู่อาศัย (เจ้าของเป็นผู้ครอบครอง)  

2. เคล็ดลับอันชาญฉลาดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยใน

การเขา้ซื้อกิจการให้กับเจ้าของอสังหารมิทรัพย์เพื่อ

การอยู่อาศัย (มีผู้เช่า/ห้องว่าง) 

3. เคล็ดลับอันชาญฉลาดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยใน

การเขา้ซื้อกิจการให้กับเจ้าของอสังหารมิทรัพย์ท่ีไม่ใช่

เพ่ือการอยู่อาศัย (เจ้าของเป็นผู้ครอบครอง)  
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4. เคล็ดลับอันชาญฉลาดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยใน

การเขา้ซื้อกิจการให้กับเจ้าของอสังหารมิทรัพย์ที่ไม่ใช่

เพ่ือการอยู่อาศัย (มีผู้เช่า/ห้องว่าง) 

5. เคล็ดลับอันชาญฉลาดเกี่ยวกับเงินชว่ยเหลอืสินไหม

กรณุา/การจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้กับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการอยู่อาศัย  

6. เคล็ดลับอันชาญฉลาดเกี่ยวกับเงินชว่ยเหลอืสินไหม

กรณุา/การจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้กับผู้เช่าหลัก

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย  

7. เคล็ดลับอันชาญฉลาดเกี่ยวกับเงินชว่ยเหลอืสินไหม

กรณุา/การจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้กับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย  

 

   URA ได้แนะน าบริการล่ามแบบประชุมสามสายทาง

โทรศัพท์แบบเรียลไทม์ (ในภาษา บาฮาซา อินโดนีเซีย, 

ฮินดี, เนปาลี, ปัญจาบ, ตากาล็อก, ไทย, อูรดู หรือ

เวียดนาม) ที่ให้บริการโดยศูนย์ชว่ยเหลือชนกลุ่มน้อยที่

อาศัยอยู่ในฮ่องกง (“ศูนย์เชียร”์) เพ่ือตอบค าถามเกีย่วกับ

บริการสาธารณะของ URA จากผู้ใช้บริการในภาษาต่างๆ   

   บัตรประจ าตัวแสดงภาษาที่จัดท าโดยศูนย์เชียร ์ มีอยู่ที่
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บริเวณแผนกต้อนรับ/เคาน์เตอร์ของส านักงาน URA และ

ศูนย์บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสื่อสารกับ

ผู้ใช้บริการในภาษาตา่งๆ   

การประเมินการ

ท างานในอนาคต 

  URA จะทบทวนประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะ

ขององค์กรแก่ผู้ใชบ้รกิารทีม่ีความแตกต่างทางภาษาและ

วัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ และท าการปรบัปรุงตามความ

เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและขอ้กังวลของพวก

เขา (ถ้ามี) เกี่ยวกับบรกิารสาธารณะของ URA  

   ค าติชมและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากผู้ใช้บรกิารที่มีความ

แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมจะได้รับการพิจารณาโดย 

URA เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรอย่าง

ต่อเน่ือง   

มาตรการเพ่ิมเติม

ที่น ามาใช ้/ท่ีจะ

น ามาใช ้

 

 

  URA จะด าเนินการตอ่ไปดังนี้   

 ให้ความส าคัญกับความต้องการและความกงัวลของ

ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างทางภาษาและวฒันธรรม

เกี่ยวกับบรกิารสาธารณะของ URA และส ารวจการ

ปรับปรุงที่เหมาะสมและน ามาปฏิบตัิได้เพื่อให้แน่ใจว่า

พวกเขาสามารถเข้าถงึบริการสาธารณะของ URA ได้

อย่างเท่าเทียมกัน   

 การแปลแผ่นพับข้อมลู/จุลสารที่เกีย่วกับบรกิาร

สาธารณะของ URA ในภาษาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ส าหรับแจกจา่ยให้กับ

ผู้ใช้บริการในภาษาตา่งๆ เมื่อ URA เปิดตัวบริการ
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สาธารณะที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและสามารถ

ปฏิบัติได ้    

 จัดบริการล่ามตามความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในภาษาต่างๆ 

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของ URA ได้

อย่างเท่าเทียมกัน  

 ส ารวจการใช้เครื่องมอื/เทคนิคในการสื่อสารที่เหมาะสม

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบรกิารสาธารณะ

ของ URA อย่างเท่าเทียมกันโดยผู้ใช้บรกิารในภาษา

ต่างๆ 

 ส ารวจการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการในภาษาตา่งๆ ไดต้ระหนักถึงความ

พร้อมของมาตรการและการเตรียมการเฉพาะของ URA 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้พวกเขาในการเขา้ถึงบรกิาร

สาธารณะของ URA  

 จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานแนวหน้าในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเชือ้ชาติ เช่น ทักษะและเทคนิคใน

การท างานรว่มกับล่ามอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรม

เนียมปฏิบตัิของคนในฮ่องกงที่มีความแตกตา่งทางภาษา

และวัฒนธรรม และ   

 รวบรวมจ านวนการร้องขอจากผู้ใช้บริการในภาษา

ต่างๆ ส าหรับบริการลา่มและการแปลเอกสาร และบริการ

ที่มอบให้กับพวกเขาส าหรับการทบทวนบรกิารและ
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ทรัพยากร  

 

 

ส าหรับการติดต่อสอบถามที่เกีย่วข้องกับมาตรการทีม่ีอยู่และแผนงานเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมความเท่าเทยีมกันทางเชื้อชาต ิกรณุาติดต่อ URA ผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี  
 

หมายเลข

โทรศพัท์ 

: 2588 2333 

หมายเลขแฟกซ ์ : 2827 0176 / 2827 0085 

อีเมล ์ : inquiry@mail1.ura.org.hk 

ที่อยู่ทาง

ไปรษณีย ์

: 26/F COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, 

Hong Kong 

 

 

 

 

ส านกังานการฟืน้ฟเูมอืง 

กนัยายน 2020 


