اج موجود اتے اون آلے ویلے وچ نسلی
برابری ودھون لئی کیتے جان آلے کم
ہانگ کانگ سائینس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس کارپوریشن
آپنے وچ سائنس پارک ،انو سینٹر اتے انڈسٹریل اسٹیٹس رکھن آلی ہانگ کانگ سائینس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس کارپوریشن ) (HKSTPاک
ایداں دی قنونی مجلس ایہہ جیہڑی بس متحرک نویاں ایجاداں اتے ٹیکنالوجی دا جڑیا ہویا نظام بنون لئی لگی ہوئی ایہہ ،ایہہ مفاد دی راکھی
کرن آلے لوکاں نوں جوڑن لئی ،ٹیکنالوجی دی ذہانت نوں پالن پوسن ،تعاون آسان بنوں اتے نویاں ایجاداں نوں ہانگ کانگ آتے ایس
عالقے نوں سماجی اتے مالی بہتری پچون لئی اکسوندی ایہہ۔
تعلق آلیاں خدمات

•

موجودہ کم

•

ایہ سچ ایہہ کیہ ساڈے پروگراماں لئی درخواستاں دین آلے کمپپنیاں تیکر ایہہ محدود نیں،
 HKSTPایہ یقینی بنوندی ایہہ کیہ ایہناں خدمات نوں ورتن آلے وکھری وکھری نسل دیاں لوکاں
نوں ساڈی خدمات تیکر پہنچن لئی اتے اوہناں کولوں فیدے لین لئی برابر دے موقع ملن؛ ورتن آلیاں
دے کہن اتے زبان دیاں منسب خدمات وی دتیاں جان گیاں۔

اون آلے ویلے آلے کم
دی جانچ

•

ہور کیتے گئے /اتے
کیتے جان آلے اقدام

•

 HKSTPموجودہ کماں اتے سختی نال عمل کروناں ،اتے زبان دی خدمت دیاں لوڑاں لئی کیتی
جان آلیاں درخواستاں دی تعداد اتے دتیاں جان آلیاں ترجمانی دیاں خدمات دی تعداد دی بنیاد اتے
باقاعدگی نال جانچ کرے گی۔
زبان دیاں خدمات دستیاب ہون دا سارے خدماتی مرکزاں اتے  HKSTPدی ویب سائٹ اتے تشہیر
کرناں جیہڑی ایہنوں خدمت ورتن آلیاں دی توجہ وچ لیاوے گی۔

 HKSTPموجودہ ویلے بہت ساریاں فنڈاں آلیاں سکیماں چال رہی ایہہ جیہڑیاں لوکاں اتے کمپنیاں
نوں آپنے لئی درخواست دین لئی دستیاب ہین  ،جیویں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انٹرپرینیور پروگرام
) ، (STEPلیڈنگ اینٹرپرائزز ایکسلریشن پروگرام ) ، (LEAPاتے ایہو جیہیاں سکیماں کیہ
جیہڑیاں  HKSTPدے اہل بندیاں  /تربیت لین آلیاں لئی درخواستاں پان لئی موجود ہین جیویں
 HKSTPسٹوڈنٹ انٹرنشپ پروگرام اتے اکوموڈیشن سپورٹ سکیم۔

خدمتی مرکزاں اتے "زبان دے شناختی کارڈ" دی نمیش کرناں ایہہ دسن لئی کیہ زبان دیاں خدمات
موجود نیں ایس خدمت نوں ورتن آلیاں ایہو جیہے لوکاں لئی مددگار ایہہ جیہڑے انگریزی اتے چینی
زبان وچ بہت کہٹ گل بات کر سکدے نیں۔
زبان دیاں خدمات لئی عملی ہدائتاں لکھ دیناں ایہہ یقینی بنوندا ایہہ کیہہ سارا عملہ ،خاص طور اتے
ورتن آلییاں نال کم کرن آال پہال خدماتی عملہ زبان دیاں خدمات دیاں پالیسیاں تو واقف ہو جاوے اتے
کم دے طریقہ کار نوں سمجھ جاوے  ،اتے عملے نوں لوڑ پین ویلے وقت اتے رہنمائی اتے امداد دے
سکے۔
عملے نوں خدامت دین دے عمل وچ نسلی برابری دی حساسیت اتے سمجھ نوں ودھون لئی ،ایہہ
خدمات ورتن آلیاں اتے ترجمانی کرن آلیاں نال چنگی طرحاں کم کرن لئی ضروری مہارت اتے
ترکیباں دی تربیت دیناں شامل ایہہ۔

نسلی برابری نوں ودھون لئی موجود اتے ہون آلے کماں بارے پوچھ پرتیت لئی ،براہ مہربانی مس
مے چاؤ ( )Ms. May Chowاسوسیٹ ڈائریکٹر ،ہیومن ریسورسز ایند آفس آیڈمنسٹریشن نال تھلے
دتیاں گیاں راہواں دے ذریعے رابطہ کرو۔ـ
ٹیلیفون نمبر:
فیکس نمبر :
:
ای میل
ڈاک کا پتہ :

2629 6906
2175 4691
may.chow@hkstp.org
5/F, Building 5E, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong
Science Park
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