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 لیے کےمساوات کے فروغ  ینسل

 موجودہ اور مجوزہ اقدامات

 

 ی اتھارٹ یدتجد یشہر

 )یاتھارٹ  ینیولراربن (

 

 

 

  کی   ید تجد   یشہر  ی( کے تحت ہانگ کانگ ک563  یپ )ک  یننس "( آرڈ URA)"    یاتھارٹ  ید تجد   یشہر

 یں ہے ، جس م  یباڈ   یٹ کارپور  یکقائم شدہ ا  یےکے ل  بنانے  آسان  اور  دینے  فروغ  ،  دینے  ترغیب 

م  یشہر اضالع  پرانے  اور  کرنے  حل  کو  مسئلے  کے  زندگ  یوںرہائش   یںزوال  حاالت    یں م  یکے 

 شامل ہے۔  یبھ  یالالنے کا خ   یبہتر

 

زبان اور ثقافت   یہانگ کانگ کے لوگوں کو ان ک URAکرتے ہوئے ،  ید تجد   یشہر یہانگ کانگ ک

  لیے   کے  بنانے  یقینیکو    یفراہم  یک  یرسائ  یکساںخدمات تک    یعوام  یک   URAسے قطع نظر ،  

اہم لوگوں    URAہے۔    یتاد   یت بہت  ثقافت کے  اور  خدمات تک    یعوام   یاپن   یکنے مختلف زبانوں 

   ۔یںطور پر معاون اقدامات اٹھائے ہ  یمناسب اور عمل یےکو آسان بنانے کے ل رسائی

 

 

 

گزارنے کے    یزندگ  یاریمستحکم اور مع   یےہانگ کانگ کے عوام کے ل  ⚫ متعلقہ خدمات 

کے ساتھ ساتھ    نو  تعمیراور    یبحال  یعنی   کام  یادی اپنے دو بن   URA  یےل

طرز  یعجامع اور وس یکسے ا یقوںنو کے طر یات ورثہ کے تحفظ اور ح

 کرتا ہے۔  یارعمل اخت

کہ   یسا)ج  یزیانگر  یا   ینیزچائ  یںم  یفراہم  یخدمات ک  یعوام  یاپن  URA  ⚫ موجودہ اقدامات 

 ہوسکتا ہے( استعمال کرتا ہے۔

 
⚫  URA ۔ہے یںم یزیاور انگر  ینیزسائٹ پر معلومات چائ  یب و  یک  

 ⚫  URA  اشتہار    ی کتابچے اور دست  یخدمات سے متعلق معلومات   یعوام   یک

 ۔ یںشائع ہوتے ہ   یںم یزیاور انگر ینیزچائ

 
⚫  URA  انڈون بھاسا  ہند   یشیا نے  ن  ی،  پنجاب  یپالی،  تھائ  ی،  تگالوگ ،  ،   ی، 

حصول اور معاوضہ / رہائش    کرکے  ترجمہ  یںزبان م   یتنامیاردو اور و

  یب و  یکتابچے اپن   7  یلمندرجہ ذ   یںسے متعلق معلومات کے بارے م  نو

 ۔ ہیں کیےسائٹ پراپ لوڈ 

حصول معاوضہ سمارٹ ٹپس )مالک    -کا مالک    یپراپرٹ  یلوگھر .1

 قبضہ(؛  یرکے ز

  یہ حصول معاوضہ سمارٹ ٹپس )کرا  -کا مالک    یپراپرٹ  یلوگھر .2
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  (؛یدار / خال

مالک    یپراپرٹ   یلوگھر یرغ .3 ٹپس    -کا  سمارٹ  معاوضہ  حصول 

  (؛ قبضہ یرمالک کے ز)

مالک    یپراپرٹ   یلوگھر یرغ .4 ٹپس    -کا  حصول معاوضہ سمارٹ 

  (؛یدار / خال یہ)کرا

رہائش  االؤنس /    یسابقہ خصوص  -دار    یہکا کرا  یپراپرٹ  یلوگھر .5

  سمارٹ ٹپس؛  یک  نو

کرا  یپراپرٹ   یلوگھر .6 اول  خصوص  یہکا  سابقہ  /    ی دار۔  االؤنس 

 سمارٹ ٹپس؛  یک  نورہائش  

االؤنس /    یسابقہ خصوص  -دار    یہکا کرا  یپراپرٹ  یلوگھر یرغ .7

 .سمارٹ ٹپس؛  یک  نورہائش  

 

 ⚫  URA  یں خدمات کے بارے م  یعوام یک  یننے مختلف زبانوں کے صارف  

طرف سے فراہم  یک ("CHEER")مرکز یتیاقل ینسل یےکے لپوچھ گچھ 

ا ٹ  ینت  یقیحق   یککردہ  ترجمان  یلیفونطرفہ  )بھاسا    یک  ی پر  سروس 

(  یں م یتنامیو یا، اردو  ی، تگالوگ ، تھائ ی، پنجاب  یپالی، ن ی، ہند  یشیاانڈون 

   ۔ ہے یمتعارف کروائ

    CHEER شناخت کا کارڈ مختلف زبانوں   یکردہ زبان ک یارت  یعہکے ذر

کے دفاتر    URA  یےکے ل  یآسان  یںم  یت کے ساتھ بات چ  ینکے  صارف

  ہے۔ یاب / کاؤنٹرز پر دست یہاور خدمت مراکز کے استقبال

 

•  URA  س پر  مسائل  متعلق  نسل سے  کو  عملے  اپنے  کا   یکھنےنے 
 : یسےج یں،ہ یےکورسز فراہم ک یتیمواد اور ترب 

  یڈیو و  یککا دورہ" کے عنوان سے ا  ینشنز"چنگ کنگ م .1
م  تھی  یک   یارت م   یںجس  کانگ  رجسٹرڈ   پہلے یںہانگ 

  یں م ینشنزاور چنگ کنگ م  کارکن کو  یسماج  یتیاقل  ینسل
 تھا۔ یاگ  یاثقافتوں کو دکھا یرکث

  یتی ترب   یک" کے عنوان سے اا اختالفات سے نمٹن  ی"ثقافت .2
 اور  یا؛کورس شروع ک

امت .3 انسداد  کانگ کے  تعارف" کے   ینقوان  یازی"ہانگ  کا 
 ۔ یاکا انعقاد ک یمینارس یکعنوان سے ا 

 

  یمستقبل کے کام ک

 یص تشخ

⚫  URA  صارف  یباقاعدگ کے  ثقافت  اور  زبانوں  مختلف  ل  ینسے    یے کے 

سے جائزہ لے گا    یکا باقاعدگ   ہونے  مٔوثر  کے  یفراہم  یخدمات ک  یعوام
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م   یعوام  یک   URAاور   بارے  کے  ک  یںخدمات  اور    یات ضرور   یان 

ل   یخدشات )اگر کوئ بہتر   یےہے( کو دور کرنے کے  پر    ی مناسب طور 

  الئے گا۔

  ی )اگر کوئ   یزکے تاثرات اور تجاو   ینمختلف زبانوں اور ثقافت کے صارف  ⚫ 

عوام یںہ پر  ک   ی(  بہتر  یںم  یفراہم  یخدمات  ل  یمستقل    URA  یےکے 

   غور کرے گا۔

اقدامات اٹھائے  یاضاف

 یںگئے/ اٹھائے جائ 

 گے

 

 

⚫  URA رہے گا  یجار 

− URA  م  یعوام  یک بارے  ثقافت   یںخدمات کے  اور  زبانوں  مختلف 

د   یات ضرور   یک  ینکے صارف توجہ  پر    URAاور    ینےاور خدشات 

  یے بنانے کے ل  یقینی کو    یرسائ   یمساو  یخدمات تک ان ک  یعوام  یک

 طور پر توجہ کرے گا۔  یمناسب اور عمل 

متعلقہ   یک  URAطور پر قابل عمل ہوا تو ،    یجب مناسب اور عمل −

صارف  یعوام کے  زبانوں  مختلف  پر  کرنے  آغاز  کا  کے    ینخدمات 

 URA   یںزبانوں م  یکے عالوہ دوسر  یزیاور انگر  ینیزچائ   یےل

عوام  یک م  یمتعلقہ  بارے  کے  /    ی معلومات  یںخدمات    ی دستکتابچہ 

 جائے گا۔ یاکا ترجمہ ک اشتہار

خدمات کا اہتمام    یک  یطور پر قابل ہوا ترجمان   یجہاں مناسب اور عمل −

گا صارف  کرے  کے  زبانوں  مختلف   ی عوام   یک  URAکو    ینتاکہ 

 حاصل ہو۔ یرسائ  یکساںخدمات تک 

خدمات تک   یعوام یک URA یعہکے ذر ینمختلف زبانوں کے صارف −

 یکتکنامداد /    یمناسب مواصالت   یےسہولت کے ل  یک  یرسائ   یمساو

 یں؛کے استعمال پر توجہ د 

− URA اور  یابیدست یکے مختلف اقدامات کURA خدمات   یعوام یک

کو آسان بنانے کے انتظامات سے آگاہ کرنے کے    رسائی  یتک ان ک

 کے   ذرائع  تشہیری  مناسب   لیے  کے  ینمختلف زبانوں کے صارف  یےل

 ۔  کرنا دریافت  کی استعمال

مختلف زبانوں اور ثقافت کے لوگوں کے آداب اور    یںہانگ کانگ م −

انداز م ک  یںترجمان کے ساتھ موثر  تکن   یکام کرنے  اور    یک مہارت 

 یت نسل سے متعلق امور کے متعلق فرنٹ الئن عملے کو ترب   یسےج

 ۔ یفراہم یک

  کی   ترجمہ  تحریری  اور  زبانی  کو  صارفین   خدمت   کے  زبانوں  مختلف −

 کردہ  فراہم  انہیں  لیے  کے  جائزہ  کے  وسائل  اور  خدمت   اور  سہولیات 
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 اور  کرنا جمع تعداد  کی درخواستوں کی  خدمات 

صارف  − کے  ثقافت  اور  زبانوں  ک  ین  مختلف  کو    یات ضرور   یخدمت 

تاکہ ان ک  یمدنظر رکھنا اور مناسب اور عمل   ی مددگار اقدامات کرنا 

URA  مساو  یسرکار  یک تک  جا   یابنا   یقینیکو    یرسائ  یخدمات 

 ۔سکے

 

 

 

 

 

  یے پوچھ گچھ کے ل   یںمساوات کے فروغ سے متعلق موجودہ اور مجوزہ اقدامات کے بارے م   ینسل

 ۔ یںسے رابطہ کر  URA یعہکے ذر ینلزچ یل، براہ کرم ذ 

 

 2333 2588 : نمبر  یلیفونٹ

 0085 2827 / 0176 2827 : نمبر  یکسف

 inquiry@mail1.ura.org.hk : یل م یا

 F COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, Hong/26 : ڈاک کا پتہ

Kong 

 

 

 

 

 ی اتھارٹ یدتجد یشہر

 )یاتھارٹ  ینیولراربن (

 

 2022  جوالئی


