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  موجودہ اور مجوزہ اقدامات یںمساوات کے فروغ کے بارے م ینسل

 

 ہانگ کانگ ٹورازم بورڈ

 

شدہ ادارہ ہے جو ہانگ کانگ کو  یلتشک یکحکومت کا ا ("HKTB") ہانگ کانگ ٹورازم بورڈ

کرنے  یرتشہ یکرنے اور اس ک یٹکے مقام کے طور پر مارک یاحتو س یرس یکا یںبھر م یادن

 HKTB کام کرتا ہے۔ یےکے پہنچنے کے بعد ان کے تجربے کو بڑھانے کے ل یاحوںاور س

 یپس منظر سے قطع نظر ان ک یکے نسل یاحوںس سے آئے یاتمام دن راو ینعوام کے تمام اراک

 ہے۔ یتاد یتہمبنانے کو بہت ا یقینیکو  یرسائ یکساںخدمات تک 

 

(A) خدمات یمعلومات یےکے ل یاحوںس 

 

کو  یاحوںمراکز عوام اور س یےکے ل یاحوںکے س   HKTB متعلقہ خدمات

معلومات اور خدمات فراہم  یضو عر یعوس یےکے ل ینیمناظر ب

 ۔یںکرنے کے لئے پرعزم ہ

 

 یںاشاعت یک HKTB کردہ یمتقس یںمراکز م یےکے ل یاحوںس  اقدامات موجودہ

  ۔یںہ یہوئ یچھپ یںدونوں زبانوں م یزیاور انگر ینیزچائ

 

  جبکہ HKTB جب  یںہ یاحس یقیہدف حق یادیخدمات کا بن یک ،

 یرونیب یا یٹکا فرنٹ الئن عملہ کونسل  HKTB ضرورت ہو تو ،

، تگالگ ،  ی، پنجاب یپالی، ن ی، ہند یشیابھاسا انڈون یسےزبانوں ج

 ینسل یےخدمات کے ل یک یترجمان یںم یتنامی، اردو اور و یتھائ

حاصل کرسکتا  ددم یسے ضرور (”CHEER“)مرکز  یتیاقل

 ہے۔

 

مستقبل کے کام کا 

 جائزہ
  HKTB آراء اور مشوروں کو  یک یاحوںوقتا فوقتا عوام اور س

رکھے گا ،  یجار یناخدمات کا جائزہ ل یمدنظر رکھتے ہوئے اپن

 یبہتر یدمز یںخدمات م یاور مناسب ہو اپن یاور جہاں ضرور

 یخدمت ک یزبان ک یک یتوںاقل ینسل HKTB الئے گا۔

اکٹھا مختلف نسل کے افراد سے  یبھ یٹاسے متعلق ڈ یاتضرور

 یبہتر یںم یفراہم یاور خدمت ک یصجو مستقل تشخ ،کرے گا

 ۔استعمال ہوگا یےکے ل

 

(B)  HKTB سائٹ یبو یک 

 

 سائٹ یبو یک HKTB کو یاحوںعوام اور س   HKTB متعلقہ خدمات
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معلومات فراہم کرتا  یعسے متعلق وس یرہوغ یونٹسمقامات اور ا

 ہے۔

 

 یاور دوسر یزیاور انگر ینیزسائٹ چائ یبو یک  HKTB اقدامات موجودہ

 ہے۔ یںم1زبانوں 

  

مستقبل کے کام کا 

 جائزہ
  HKTB یاتضرور یانک نسل کے افراد سےمختلف وقتا فوقتا 

سائٹ  یبو یکHKTB  کے ساتھ ، یہکو پورا کرنے کے نظر

 یتالکا جائزہ  یاتضرور یزبانوں کو شامل کرنے ک یادہز یںم

مختلف نسل  HKTB اور مناسب ہوا۔ ی، جہاں ضرور رہے گا

سے متعلق اعداد  یاتضرور یخدمت ک یکے لوگوں سے زبان ک

 یاور خدمات ک یصجمع کرے گا ، جو مستقل تشخ یو شمار بھ

 استعمال ہوگا۔ یےکے ل یبہتر یک یفراہم

 

(C) یمیںاسک یتعاون ک یمال 

 

کا انتظام کرتا ہے جو اہل  یموںالحال متعدد اسک یف  HKTB متعلقہ خدمات

 یںہ یہوئ یکھل یےدرخواستوں کے ل یک یوںکمپن یا یموںتنظ

 یمپائلٹ اسک یےکے ل یونٹسلوکل ٹورازم ا یرکٹرسٹکسک یسےج

اور کنونشن گروپس  یبیترغ یٹنگز،م ی، اور چھوٹے درجے ک

     تعاون ۔ یمال یےکے ل

 

 یموںکے درخواست دہندگان صرف تنظ یموںاگرچہ فنڈنگ اسک  اقدامات موجودہ

خدمات نسل  یک HKTB یکن، ل یںمحدود ہ یتک ہ یوںکمپن یا

 یزیاور انگر ینیزاور چائ یںجانبدار ہ یرکے حوالے سے غ

 ۔یںہ یجات یفراہم ک یںدونوں م

 

  HKTBزبانوں  یملک یرغ یگرد یا یٹضرورت پڑنے پر کونسل

مدد  یسے ضرور CHEER یےخدمات کے ل یترجمہ ک یںم

 حاصل کرسکتا ہے۔

 

مستقبل کے کام کا 

 جائزہ
   HKTBرکھے گا ، اور  یموجودہ اقدامات کو نافذ کرنا جار

سے جائزہ لے گا تاکہ نسل  یکا باقاعدگ یفراہم یخدمات ک یاپن

 HKTB جاسکے۔ یابنا یقینیکو  یرجانبداریکے حوالے سے غ

 یاتضرور یخدمت ک یمختلف نسل کے لوگوں سے زبان ک

جمع کرے گا ، جو مستقل  یسے متعلق اعداد و شمار بھ
                                                           

، بھاسا  یشیا، بھاسا انڈون یعرب یں، جن م یںموجود ہ یںزبان یگرد 11 یںسائٹ م یبو یک  HKTBکے عالوہ ، یزیاور انگر یزچائن 1

 ۔یںشامل ہ یتنامیاور و ی، تھائ ی، روس ی، جاپان یسی، فرانس ین، ڈچ ، جرمن ، کور یشیامالئ
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استعمال  یےکے ل یبہتر یک یفراہم یت کاور خدم یصتشخ

 ہوگا۔

  

(D) یماسک یخدمات ک یک یاحتس یاریمع 

 

 یم"( اسکQTSخدمات )" یک یاحتس یاریمع HKTB اس وقت  متعلقہ خدمات

پروگرام ہے  یفیکیشنخدمت سرٹ یککا انتظام کرتا ہے ، جو ا

 یک یاحوںاور س یسٹورینٹجس کے تحت خوردہ فروشوں ، ر

، جو  یںہ یکرت یاخدمات مہ یک یاحتس یاریجو مع یںرہائش گاہ

کے  یم، اسک یںہ یمقرر کردہ شرائط کو پورا کرت یک یصتشخ

  ۔یںشدہ ہ یقسے تصد یثیتح یتاجر ک QTSتحت 

 

اگرچہ پروگرام کے درخواست دہندگان خوردہ فروشوں ،   اقدامات موجودہ

 یکن، ل یںمحدود ہ یرہائش گاہ تک ہ یک یاحوںاور س یسٹورینٹر

 HKTB اور  یںجانبدار ہ یرخدمات نسل کے حوالے سے غ یک

 ۔یںہ یجات یفراہم ک یںدونوں م یزیاور انگر ینیزچائ

 

  HKTBزبانوں  یملک یرغ یگرد یا یٹضرورت پڑنے پر کونسل

مدد  یسے ضرور CHEER یےخدمات کے ل یترجمہ ک یںم

 حاصل کرسکتا ہے۔

 

 

مستقبل کے کام کا 

 جائزہ
  HKTBیرکھے گا ، اور اپن یموجودہ اقدامات کو نافذ کرنا جار 

سے جائزہ لے گا تاکہ نسل کے  یکا باقاعدگ یفراہم یخدمات ک

 HKTB جاسکے۔ یابنا یقینیکو  یرجانبداریحوالے سے غ

سے  یاتضرور یخدمت ک یمختلف نسل کے لوگوں سے زبان ک

اور  یصجمع کرے گا ، جو مستقل تشخ یمتعلق اعداد و شمار بھ

  استعمال ہوگا۔ یےکے ل یبہتر یک یفراہم یخدمات ک

 

(E) یتترب 

 

اقدامات جو  یاضاف

 یےک /یںگئے ہ یےک

 گے یںجائ

  HKTB یںمساوات کے بارے م ینسل یےکے ل یناپنے مالزم 

مساوات سے  ینسل یک ینکا اہتمام کرتا ہے تاکہ مالزم یتترب

 آسکے۔ یبہتر یںسمجھ بوجھ م یںمتعلق امور کے بارے م
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:یںرابطہ کر ذرائع سے ہمارے ساتھ یلمندرجہ ذ، براہ کرم  یےپوچھ گچھ کے ل

Ms Catherine Yau                 :ڻیلی فون
1234 2508  (مناظر بینی کے بارے میں صارفین کی پوچھ گچھ اور

 ; رائے(
Ms Suki Lai

6199 2807  (دیگر معامالت کے بارے میں پوچھ گچھ)
 6114 2503:فیکس

info@hktb.com:میلای 

 https://www.discoverhongkong.com/eng/contact-us.html:ویب سائٹ

 ,F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road. North Point/11:پتہ یےڈاک کے ل

Hong Kong 

ہانگ کانگ ڻورازم بورڈ 
 جوالئی 2022
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