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 نسلی مساوات کی ترویج کے لیے 

 موجودہ اور تجویز کردہ اقدامات 

 

 ڈپاٹمنٹ آف ہیلتھ 

 

 

( حکومت کا صحت کے حوالے سے مشاورتی ادارہ اور ایجنسی ہے جو کہ صحت  DHڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ )

  اور بحالی   معالجاتی ،  حفاظتی ،  تشہیری   DHسے متعلق پالیسیوں اور قانونی افعال سے عہدہ برآ ہوتی ہے۔  

سروس کے ساتھ کمیونٹی پارٹنرشپ اور بین االقوامی اشتراک کار کے ذریعے ہانگ کانگ کے افراد کی 

 تحفظ کرتا ہے۔ صحت کا  

 

کی طرف سے پبلک سروسز کے درج ذیل نمایاں شعبوں میں خدمات پیش    DH متعلقہ خدمات 

 – کی جا رہی ہیں

کیئر سروس، خصوصی میڈیکل سروسز،   ⚫ پرائمری  ہیلتھ سروس )مثالً 

 ڈینٹل سروسز، وغیرہ( 

اور   ⚫ بچاؤ  بیماری سے  پروموشن،  ہیلتھ  )مثالً  پروٹیکشن  کنٹرول،  ہیلتھ 

 وغیرہ( 

انضباطی معامالت )مثالً الئسنسنگ، صحت سے متعلقہ قانون سازیوں   ⚫

 کا نفاذ، وغیرہ( 

 

 پبلک سروسز تک رسائی موجودہ اقدامات 

⚫ DH    کی نگاری  ترجمان  لیے  کے  الناس  عامۃ  شریک  میں  کلینکس 

 سروسز دستیاب ہیں۔ 

⚫ DH  سروسز کے لیے گائیڈ کثیر زبانوں میں دستیاب ہیں 

  

 صحت میں مساوات 

 معلوماِت صحت جیسا کہ تعلیمی وسائل کثیر زبانوں میں دستیاب ہیں۔  ⚫

ہیلتھ سروسز فراہم کی تراشیدہ  مختلف نسلوں کی ضرورت کے مطابق   ⚫

 جاتی ہیں۔ 

  

 کالئنٹ کا تجربہ اور اطمینان 

تربیت عملہ کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ نسلی مساوات کی آگہی میں اضافہ   ⚫

 کیا جا سکے 

  

بعض کلینکل سروسز میں کالئنٹس کی ترجیحی زبان میں معلومات    DH ⚫ مستقبل کے کام کا جائزہ

 جمع کر رہا ہے تاکہ ترجمان نگاری کی سروسز فراہم کی جا سکیں 

  

اضافی اقدامات جو لیے  

 گئے/جو لیے جانے ہیں 

⚫ DH    مختلف نسلوں کے لیے ان کی ضروریات کے پیش نظر اپنی خدمات

وقتاً فوقتاً ان اقدامات کا جائزہ لے  کو مضبوط بنانا جاری رکھے گا اور  

 گا۔
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