Umiiral at binabalak na mga panukala sa pagtataguyod ng
pagkakapantay-pantay ng lahi
Konseho ng Hong Kong sa Pagiging Produktibo
(Hong Kong Productivity Council)

Ang Konseho ng Hong Kong sa Pagiging Produktibo (HKPC) ay isang organisasyong may
iba’t ibang kakayahan na itinatag ng batas noong 1967, upang itaguyod ang kahusayan sa
pagiging produktibo sa pamamagitan ng paghahandog ng pinagsamang mataas na
teknolohiya at makabagong mga serbisyo upang tulungan ang mga negosyo sa Hong Kong.
Ang HKPC ang kampeon at dalubhasa sa pamamahala ng pagbuo ng mga industriya sa
Hong Kong na binigyang kapangyarihan ng i4.0 at e4.0 – nakatuon sa R&D, IoT, malaking
analytic ng data, teknolohiya sa pagbuo ng AI at Robotic, pagawaan ng mga digital, atbp.,
upang tulungan ang mga negosyo at mga industriya sa pagpapahusay ng kanilang mga
kakayahan sa negosyo, babaan ang gastos sa pagpapatakbo, paglago ng pagiging
produktibo at pahusayin ang kaalaman.
Mga Serbisyong
May Kinalaman

 Ang HKPC ay nagbibigay ng serbisyo sa pagkukunsulta sa

teknolohiya at pamamahala, kasama ang pagsasanay sa industriya.
Umiiral na Mga
Panukala

 Pagkakaloob ng serbisyo

- Ang mga serbisyo sa pagkukunsulta at pagsasanay ng HKPC,
atbp ay ipinagkakaloob sa Ingles at/o Tsino kung saan
nararapat.
 Komunikasyon ng Impormasyon:

-

Ang impormasyong pangkorporasyon at serbisyo ng HKPC ay
niilathala sa websayt na ito sa dalawang wikang anyo (Ingles
at/o Tsino) upang madaling maintindihan ng pangkalahatang
publiko.

-

Ang mga pampublikong katanungan sa pamamagitan ng mga
email o telepono ay masasagot sa Ingles at/o Tsino kung saan
nararapat.

 Pagsasanay ng kawani:

-

Pahusayin ang kamalayan ng mga kawani sa kaselanan ng
ibang lahi, pagkakaibang kultura at pag-unawa sa Ordinansa
1

ng Diskriminasyon sa Lahi (RDO) sa pamamagitan ng panapanahong pagsasanay na isinagawa ng EOC
Pagtatasa ng
Gawain sa
Hinaharap

 Patuloy na ipapatupad ng HKPC ang mga umiiral na panukala, at

susuriin ang pagkakaloob nito ng serbisyo upang matiyak ang
walang pagkiling kaugnay sa lahi, at gagawa ng mga pagpapabuti
kung kinakailangan.

Mga Karagdagang
 Patuloy na babantayan ng HKPC ang mga pangangailangan ng iba’t
Panukalang Ipinatupad/
ibang pangkat ng etniko sa kung saan ipapatupad ang mga serbisyo at
Ipatutupad
mga panukala, upang matiyak na pantay-pantay na naibigay ang mga
serbisyo o impormasyon sa mga miyembro ng publiko, anuman ang
kanilang pinagmulang lahi.
 Ang HKPC ay magbibigay ng aming mga serbisyo o impormasyon sa

8 mga wika (tulad ng Bahasa Indonesia, Hindi, Nepali, Tagalog, Thai,
Urdu, Vietnamese at Punjabi) kung kinakailangan.
Para sa mga katanungan tungkol sa mga umiiral at ipatutupad na panukala sa pagtataguyod ng
pagkakapantay-pantay ng lahi, magyaring makipag-ugnay sa aming Tagapamahala ng Human
Resources sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan Telepono
Fax
Email
Address sa Koreo

:
:
:
:

2788 5091
agnes@hkpc.org
HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon
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