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 ليے كے  فروغ کے مساوات نسلی
 اقدامات  مجوزه اور موجوده

 
  )کونسل یٹيويہانگ کانگ پروڈکٹ  (داواريہانگ کانگ کونسل برائے پ

 
ہے جو سن  ميتنظ رالضوابطيکث کي) اHKPC( )کونسل یٹيويہانگ کانگ پروڈکٹ( داواريہانگ کانگ کونسل برائے پ

 ديمربوط جد ےيمدد کے ل یاداروں ک ی، تاکہ ہانگ کانگ کے کاروبار یته یگئ یکے تحت قائم ک نيآئ ںيم 1967
ہانگ  HKPCجاسکے۔  ايکو فروغ د توںيصالح یداوريپ عہيکش کے ذرشيپ یخدمات ک یمہارت اور ِجدَّت ک یکيتکن

،  R&D  ،IoT - سہولت فراہم کرنے یبنانے ک اريبااخت عےيکے ذر e4.0اور i4.0کو  یطور پر ترق یصنعت یکانگ ک
 ره،يوغ ،یکارصنعت ٹليجيڈ ،یترق یاور روبوٹ سے متعلقہ صنعت و حرفت ک AI  ات،يبڑے اعداد و شمار کے تجز

کرنے ،  یکم ںيم اخراجات کوبہتر کرنے ، یکارکردگ یکاروبار یاداروں اور صنعتوں کو اپن یکاروبار ،نےيدپر توجہ 
 علمبردار اور ماہر ہے۔ یک مدد کرنے ںيم کرنے دايفضاء پ یاور مقابلے ک اضافہ ںيم تيصالح یداواريپ
 

خدمات کے ساته  یمشاورت ک یمہارت اور انتظام تکنيکی صنعت کو HKPC  خدمات متعلقہ
 ہے۔  یکرتفراہم  یبه  تيساته ترب

 

 یفراہم یخدمت ک  اقداماتموجوده 
 

HKPC- یزيہو انگر یجہاں ضرور رهيخدمات ، وغ یک تيمشاورت اور ترب یک 
 ۔ںيہ یجات یفراہم ک ںيم ززبانينيچائ اياور/ 

 

 ليترس یمعلومات ک: 
 

 - HKPC سے سمجهنے  یآسان یمعلومات اور خدمات کو عام لوگوں ک منظم یک
شائع  ںي) مزينيچائ اياور/  یزي(انگر دو زبانوںپر   سائٹ بيو یاس ک ےيکے ل

 ہے۔ اياگيک
 

ہو  یکا اطالق جہاں ضرور پوچه گچه یعوام عہيفون کے ذر اي لزيم یا - 
 ہوتا ہے ںيزبان م زينيچائ اياور /  یزيانگر

 تيترب یعملے ک: 
 

 - EOC  تيحساس ینسل عےيکے ذر تيساته وقفہ وقفہ سے منظم تربکے 
 )ننسيآرڈ شنينيميسکريڈ سير(قانون  یازيامت یاور نسل فرق ی، ثقافت

)RDOعملے کے شعور کو بڑهانا۔ ںي) کے بارے م 
 
 HKPC  اور نسل کے  یگرکهے  یموجوده اقدامات پر عمل درآمد جار ،

ہو  ی، اور جہاں ضرور ےيبنانے کے ل ینيقيکو  یرجانبداريحوالے سے غ
کا جائزه لے  یفراہم یخدمت ک یسےاپن یباقاعدگ ےيالنے کے ل یوہاں بہتر

 ۔ یگ
 
 

 پس منظر سے قطع نظر ،  ینسل HKPC کساںيعوام کے ممبروں کو 
 ، خدمات  اور  ےيبنانے کے ل ینيقي یفراہم یمعلومات ک ايطور پر خدمات 

 
 
 
 

 جائزه کا کام کے مستقبل
 

 
 
 
 
 يےل /گئے يےل

 یاضاف جانے والے
  اقدامات

 
 
کو فراہم اقدامات  
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 ۔یرہے گ یکا مشاہده کرت اتيضرور یگروہوں ک یکرتے وقت مختلف نسل
 
  HKPC ی، ہند ايشيبهاسا انڈون سےيزبانوں (ج 8ہو وہاں  یجہاں ضرور  ،

 ايخدمات  یپنا ںي) میاور پنجاب یتنامي، اردو ، و ی، تگالوگ ، تهائ یپالين
 ۔ یمعلومات فراہم کرے گ

 

 
 

 
، براه  ےيپوچه گچه کے ل ںيمساوات کے فروغ سے متعلق موجوده اور مجوزه  اقدامات کے بارے م ینسل

 ۔ںيسے رابطہ کر جرينيم سورسير ومنيہمارے ہ عےيکے ذر نلزيچ ليکرم درج ذ
 
 
 5091 2788           : نمبر يليفونٹ
 - : نمبر يکسف
 agnes@hkpc.org :  ميل یا

  HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon : پتہ کاڈاک 
 
 
 

 داواريہانگ کانگ کونسل برائے پ
 )کونسل یٹيويہانگ کانگ پروڈکٹ  (
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