जातीय समानताको प्रवर्ध नका लागि
गवद्यमान र योजना िररएका उपायहरू
हङकङ गवज्ञान तथा प्रगवर्ी पाकध गनयोि
साइन्स पार्क, इनोसेन्टर र इन्डस्ट्रियल इरे टहरूलाई संलग्न गराइएर्ो हङर्ङ विज्ञान तथा प्रविधी वनयोग (HKSTP)
सरोर्ारहरूलाई जोड् नर्ा लावग जीिन्त निीनता र प्रविधीर्ो इर्ोवसरम बनाउन, प्रविधीर्ा प्रवतभाहरूलाई विर्ास
गराउन, सहर्ायक सहजीर्रण गनक र हङर्ङ र यस क्षेत्रमा सामावजर् तथा आवथकर् लाभहरू प्रदान गनकर्ा लावग निीनतालाई
उत्प्रेरणा गनकर्ा लावग समवपकत एर् बैधावनर् वनर्ाय हो ।

सम्वस्ट्ित
सेिाहरू

•

HKSTP ले अवहले विवभन्न र्ोष योजनार्ो व्यिस्थापन गदक छ जुन योग्य व्यस्ट्ि िा
र्म्पनीहरूले वनिेदन वदनर्ा लावग खुला हुन्छन् जस्तै विज्ञान तथा प्रविधी व्यिसायी
र्ायकक्रम (STEP), इन्युबेसन र्ायकक्रमहरू, अग्रणी उद्यम एक्सले रसन र्ायकक्रम
(LEAP) र र्ेही योजनाहरू जु न HKSTP र्ा योग्य भाडामा बस्ने/इन्युबेटीजर्ो
वनिेदनर्ा लावग खुला हुन्छन् जस्तै HKSTP विद्याथी इन्टनकशीप र्ायकक्रम र आिेदन
सहायता योजना ।

अवहले रहे र्ा
उपायहरू

•

यी र्ायकक्रमहरूर्ा आिेदनर्हरू प्रायः र्म्पनीहरूमा वसवमत भएपवन, HKSTP ले
विविध जातर्ा सबै सेिा प्रयोगर्ताक हरूमा पहुुँ च र हाम्रो सेिाहरूर्ो प्रयोगर्ो
समान अिसर भएर्ो सुवनवित गदक छ, प्रयोगर्ताक र्ो अनुरोधमा उवचत भाषा
सेिाहरू उपलब्ध गराइनेछ ।

भविष्यर्ो र्ामर्ो
जाुँ च

•

HKSTP ले र्डाइर्ा साथ अिस्ट्स्थत उपायहरू र्ायाक न्वयन गनक र भाषा सेिा
आिश्यर्ताहरू वनयवमत रूपमा प्राप्त अनुरोधहरूर्ो संख्या र प्रदान गररएर्ो
दोभाषे सेिाहरूर्ो संख्यार्ो आधारमा मूल्ां र्न जारी राख्नेछ।

वलइएर्ा/वलनुपने
अवतररि
उपायहरू

•

सबै सेिा र्ेन्द्रहरू र HKSTP िेबसाइटमा भाषा सेिाहरूर्ो उपलब्धता प्रचार गने
जसले गदाक यो र्ुरा सेिा प्रयोगर्ताक हरूर्ो ध्यानमा ल्ाउुँ दछ।

सिसित सिसियााँ वा अंग्रेजीिा िञ्चार गिे िेवा प्रयोगकताा हरूलाई िहयोगी हुिे गरी भाषा
िेवाहरूको उपलब्धता भएको िंकेत गिा िेवा केन्द्रहरूिा "भाषा पसहिाि कार्ा " प्रदर्ाि
गिनाहोि् ।
भाषा सेिाहरूर्ो लावग र्ायकसञ्चालन वनदे वशर्ाहरू र्ोने, सबै र्मकचारीहरू, विशेष गरी
अग्रपंस्ट्िमा ग्राहर् सेिा र्मकचारीहरू भाषा सेिा नीवतहरूर्ो बारे मा सचेत भएर्ो र
वनधाक ररत र्ायक प्रवक्रयासुँग पररवचत भएर्ो सुवनवित गने, र आिश्यर् परे र्ो बेला
र्मकचारीलाई समयमै वनदे शन र सहयोग प्रदान गने
सेिाहरूर्ो प्रािधानमा जातीय समानतार्ो संिेदनशीलता र समझदारी बढाउनर्ो
लावग र्मकचारीहरूलाई प्रवशक्षण प्रदान गने, सेिा प्रयोगर्ताक हरू, दोभाषे, इत्यावदसुँग
प्रभािर्ारी रूपमा र्ाम गनक आिश्यर् सीप र प्रविवधहरू प्रदान गने।
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जातीय समानता प्रिधकनर्ो बारे मा अवहले रहे र्ा र योजना गररएर्ा उपायहरूर्ा बारे मा सोधपुछर्ा लावग, र्ृपया श्री मे चाि,
असोवसयट डाइरे क्टर, मानि संशाधन तथा र्ायाक लय प्रशासनलाई वनम्न च्यानलहरूर्ो माध्यमबाट सम्पर्क गनुकहोस् टे वलफोन नं.

:

2629 6906

फ्याक्स नं .

:

2175 4691

इमेल

:

may.chow@hkstp.org

पत्राचारर्ो ठे गाना

:

5/F, Building 5E, 5 Science Park East Avenue, Hong
Kong Science Park
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