சட்ட உதவி துறை மூலம்,
ஏற்கனவவ உள்ள மற்றும் திட்டமிட்ட
நடவடிக்றககள் இன சமத்துவத்றத
வமம்படுத்துதல்
ஹாங்காங்கில், ஒவ்வவாருவரும் இனம் அல்லது வசிப்பிடத்றதப்
வபாருட்படுத்தாமல் சட்ட உதவிக்கு உாிறமயுறடயவர்.
அவர்/அவள் வழிமுறைகள் மற்றும் தகுதி வசாதறனகறள
திருப்திப்படுத்தினால்.
வவவ்வவறு இனத்றதச் வசர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள்/உதவி
வபறுபவர்களுக்கு சட்ட உதவி வசறவகறள வழங்கும்வபாது
அவர்களுக்கு உதவ சட்ட உதவித் துறை (ச உ து / LAD ) பின்வரும்
நடவடிக்றககறள எடுத்துள்ளது / திட்டமிட்டுள்ளது:
A. சட்ட உதவி வசறவகள் பற்ைிய துண்டுப்பிரசுரங்கள்
.தற்வபாதுள்ள

நடவடிக்றககள்

 ச உ து / LAD வபங்காலி, இந்தி,
இந்வதாவனஷியன், வநபாளி, தகலாக்,
பஞ்சாபி, தமிழ், தாய், உருது மற்றும்
வியட்நாமிஸ் உள்ளிட்ட 10
வமாழிகளில் சட்ட உதவி குைித்த

துண்டுப் பிரசுரங்கறளத் வதாடர்
வவளியிட்டுள்ளது.

 இந்த துண்டு பிரசுரங்கள் மற்ை துண்டு
பிரசுரங்களுடன்

ச உ து / LAD

அலுவலகங்களில் கிறடக்கின்ைன
அல்லது ச உ து / LAD இன்
இறணயதளத்தில் இருந்து
பதிவிைக்கம் வசய்து வகாள்ளலாம்.
 அறவ வதாடர்புறடய துறணத் தூதரக
அலுவலகங்கள், பிரதிநிதித்துவம்
வசய்யப்படாத
வழக்குறரஞர்களுக்கான
நீதித்துறையின் வள றமயம், சிவில்
நறடமுறைகள் (வசயல்முறை
ஆவலாசறனத் திட்டம்), காவல்
நிறலயங்கள், வபாது விசாரறணகள்
வசறவ றமயங்கள் ஆகியவற்ைில்
பிரதிநிதித்துவம் வசய்யப்படாத
வழக்குறரஞர்களுக்கான சட்ட
ஆவலாசறனத் திட்டத்தின் அலுவலகம்
ஆகியவற்ைிலும் கிறடக்கும்.

வதாழிலாளர் துறை, சீர்திருத்த
வசறவகள் துறை, சமூக நலத்துறை
மற்றும் வபாது மருத்துவமறனகள்.
 பல்வவறு இனங்கறளச் வசர்ந்த
சாத்தியமான
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான சட்ட
உதவி வசறவகளின் தரத்றத
வமம்படுத்துவதற்கான
வாடிக்றகயாளர் வசறவ
முன்முயற்சியாக, ஆங்கிலம் அல்லது
சீன வமாழி வபசத் வதாியாத
விண்ணப்பதாரர்களுக்குத்
வதாியப்படுத்துவதற்காக வமற்கூைிய
10 வமாழிகளில் ஒரு சுவவராட்டி
வடிவறமக்கப்பட்டு காட்சிக்கு
றவக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்ப
வசயல்முறையில் அவர்களுக்கு உதவ
இலவச விளக்க வசறவ கிறடக்கும்.
 வவவ்வவறு இனங்கறளச்
வசர்ந்தவர்கள் சுவவராட்டிறயப்
பார்க்கவும் அல்லது

ச உ து / LAD

இன் இறணயதளத்தில் உள்ள
வசறவகள் பற்ைிய துண்டுப்
பிரசுரங்கறளப் பதிவிைக்கவும்.
எதிர்கால வவறல
மதிப்பீடு

 சட்ட உதவிச் வசறவகறள
வமம்படுத்துவதற்கான விளம்பரத்
திட்டங்களின் வசயல்திைன் பற்ைிய
கருத்து வமம்பாட்டிற்காக வதாடர்ந்து
மதிப்பாய்வு வசய்யப்படும்.
 ச உ து /LAD இன் வசறவகள் குைித்து
பல்வவறு இனங்கறளச்
வசர்ந்தவர்களிடமிருந்து பிை கருத்துகள்
மற்றும் பாிந்துறரகள் வசகாிக்கப்பட்டு,
வசறவகறள வதாடர்ந்து வமம்படுத்த
பாிசீலிக்கப்படும்.

B. சட்ட உதவி விண்ணப்பத்திற்கான வமாழிப்வபயர்ப்பு / விளக்கச்
வசறவ
தற்வபாதுள்ள
நடவடிக்றககள்

 அவரது / அவள் இனம் அல்லது
வதிவிடத்றதப் வபாருட்படுத்தாமல்,
வழிவறக மற்றும் தகுதித் வதர்வில்

வதர்ச்சி வபறும் ஒவ்வவாரு நபருக்கும்
சட்ட உதவி கிறடக்கும்.
 ஆங்கிலம் அல்லது சீன வமாழி
வபசாத விண்ணப்பதாரர்களுக்கு
விண்ணப்ப வசயல்முறைக்கு உதவ ச
உ து / LAD இலவச விளக்க
வசறவறய ஏற்பாடு வசய்யும்.
 வழிமுறைகள் மற்றும் / அல்லது
தகுதித் வதர்வுகளில் வதர்ச்சி வபைத்
தவைிய விண்ணப்பதாரர்கள் உயர்
நீதிமன்ைப் பதிவாளாிடம்
வமல்முறையீடு வசய்ய உாிறம
உண்டு. விண்ணப்பதாரர்கள் /
வமல்முறையீடு வசய்பவர்கள்
வமல்முறையீட்டு அைிவிப்றபத்
தாக்கல் வசய்யவும்,
வமல்முறையீட்டுக்கான வததிறய
நிர்ணயிக்கவும், ஆங்கிலம் அல்லது
சீன வமாழி வபசாத
விண்ணப்பதாரர்கள் / வமல்முறையீடு
வசய்பவர்களுக்கான

வமல்முறையீட்டு விசாரறணயில்
வமாழிவபயர்ப்பாளாின் இலவச
வசறவக்காக நீதித்துறைக்கு
அைிவிக்கவும் ச உ து / LAD உதவும்.
 ஆங்கிலம் அல்லது சீன வமாழி
வபசாத விண்ணப்பதாரர்களுக்கு
விண்ணப்ப வசயல்முறைக்கு உதவும்
வறகயில் இலவச விளக்கச் வசறவ
கிறடப்பது குைித்து
விழிப்பூட்டுவதற்காக வமற்கூைிய 10
வமாழிகளில் ஒரு சுவவராட்டி
வடிவறமக்கப்பட்டு காட்சிக்கு
றவக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்கால வவறல
மதிப்பீடு

 சட்ட உதவி
விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து கருத்து
வசகாிக்கப்பட்டு, வசறவகறள
வதாடர்ந்து வமம்படுத்த
பாிசீலிக்கப்படும்.
 வவவ்வவறு இனங்கறளச் வசர்ந்த
விண்ணப்பதாரர்களுடன் வநரடியாகத்
வதாடர்புவகாள்வதற்காக, முன்வாிறச

ஊழியர்களின் பணிநிறலயத்தில்
நிறுவப்பட்ட மீதமுள்ள 1 வமாழியுடன்
வமற்கூைிய 10 வமாழிகளில் 9
வமாழிகள் அடங்கிய உடனடி
வமாழிவபயர்ப்பு நிரல்
நிறுவப்பட்டுள்ளது.
C. சட்டப்பூர்வ-உதவி நறடமுறைகளுக்கான விளக்கச் வசறவ
தற்வபாதுள்ள
நடவடிக்றககள்

 வவவ்வவறு இனங்கறளச் வசர்ந்த
நபர்களுக்கு நீதிமன்ை
நடவடிக்றககறள நிறுவ அல்லது
பாதுகாக்க சட்ட உதவி வழங்கப்படும்
வபாது, வழக்கின் சாியான
நடத்றதக்காக நியமிக்கப்பட்ட
வழக்கைிஞர்களால் நியாயமான
முறையில் ஏற்படும் விளக்கம் மற்றும்
வமாழிவபயர்ப்புச் வசலவுகறள
வழக்குச் வசலவுகளாக ச உ து / LAD
முன்கூட்டிவய வசலுத்தும்.

எதிர்கால வவறல
மதிப்பீடு

 பல்வவறு இனங்கறளச் வசர்ந்த
உதவி வபறும் நபர்களிடமிருந்து
கருத்துகள் வசகாிக்கப்பட்டு,

வசறவகறள வதாடர்ந்து வமம்படுத்த
பாிசீலிக்கப்படும்.
D. ச உ து / LAD இன் ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி
தற்வபாதுள்ள
நடவடிக்றககள்

 ச உ து / LAD ஊழியர்களின் இனப்
பாகுபாடு ஆறண (RDO) மற்றும் இன
சமத்துவத்றத வமம்படுத்துவதற்கான
நிர்வாக வழிகாட்டுதல்கள்
(வழிகாட்டிகள்) பற்ைிய புாிதல்
மற்றும் விழிப்புணர்றவ வமம்படுத்த,
RDO வகாள்றககள் மற்றும்
வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் வழக்குகள்
பகிர்வு சம வாய்ப்புகளால் ஏற்பாடு
வசய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டது. தரகு.
இந்த வபச்சுவார்த்றதயில்
வதாழில்முறை அதிகாாிகள், சட்ட
எழுத்தர்கள் மற்றும் முன்னணி
எழுத்தர் ஊழியர்கள் உட்பட ச உ து /
LADஊழியர்கள் கலந்து வகாண்டனர்.
 ஊழியர்களின் குைிப்புக்காக LAD
வபார்ட்டலில் பயிற்சிப் வபாருட்கள்
பதிவவற்ைப்பட்டன.

எதிர்கால வவறல
மதிப்பீடு

 ச உ து / LAD ஊழியர்களுக்கான
பயிற்சி வகுப்புகறள ஏற்பாடு
வசய்யும், குைிப்பாக முன்னணி
பணியாளர்கள் ஆர்.டி.ஓ மற்றும்
அவர்களின் கலாச்சார மற்றும்
வமாழியியல் திைன்கறள
வமம்படுத்துவதற்கான
வழிகாட்டுதல்கறளப்
புாிந்துவகாள்வதற்கு வசதியாக
இருக்கும்.
 ச உ து / LAD ஊழியர்களுக்கு
வபாருத்தமான பயிற்சி வகுப்புகறள
ஏற்பாடு வசய்வதற்கு
விண்ணப்பதாரர்கள் / உதவி வபறும்
நபர்களிடமிருந்து வபைப்பட்ட
கருத்துகள் மற்றும் பாிந்துறரகறள
வசகாித்து ஆய்வு வசய்யும்.
 ச உ து / LAD, RDO மற்றும்
வழிகாட்டுதல்கள் பற்ைிய அவர்களின்
புாிதறல வமம்படுத்துவதற்காக
வழங்கப்படும் பயிற்சித் திட்டங்கள்

குைித்து ஊழியர்களிடமிருந்து
கருத்துக்கறளச் வசகாித்து
ஆவலாசறனகறள அறழக்கும்.
E. வபாது விசாரறணகள் / புகார்கள்
ச உ து / LAD தனது வசறவகள் பற்ைிய விசாரறணகள் மற்றும்
புகார்கறளக் றகயாளுவதற்கு நன்கு நிறுவப்பட்ட அறமப்றபக்
வகாண்டுள்ளது. சட்ட உதவி விண்ணப்பதாரர்கள், உதவி வபற்ை
நபர்கள் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட வழக்கைிஞர்கள் உட்பட எவரும்
விசாரறண / புகார் வசய்ய விரும்பும் திறணக்களத்தின்
வாடிக்றகயாளர் வசறவ அதிகாாிகறளத் வதாடர்பு வகாள்ளலாம்,
அதன் வபயர்கள் மற்றும் வதாறலவபசி எண்கள் திறணக்களத்தின்
அலுவலக வளாகத்திலும் திறணக்களத்தின் இறணயதளத்திலும்
காட்டப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக, விசாாிப்பவர்கள் / புகார்தாரர்கள்
துறை அல்லது துறைசார் புகார் அலுவலறர வதாறலவபசி /
அஞ்சல் / வதாறலநகல் / மின்னஞ்சல் மூலம் பின்வருமாறு வதாடர்பு
வகாள்ளலாம்: -

அஞ்சல் மூலம்: உதவி: திருமதி கிம்பர்லி யு.யு
துறை சார்ந்த புகார் அலுவலர்

சட்ட உதவி துறை
27/F, குயின்ஸ்வவ அரசாங்க அலுவலகங்கள்
66 குயின்ஸ்வவ,
ஹாங்காங்
வதாறலவபசி மூலம் : (852) 2867 3171
வதாறலநகல் மூலம் : (852) 2869 0525
மின்னஞ்சல் மூலம்: ladinfo@lad.gov.hk
ஆங்கிலம் அல்லது சீன வமாழி வபசத் வதாியாத பல்வவறு
இனங்கறளச் வசர்ந்தவர்கள், தங்கள் விசாரறண அல்லது புகாறரச்
வசய்ய, இலவச விளக்கச் வசறவகளுக்காக, துறைசார் புகார்
அலுவலறரத் வதாடர்பு வகாள்ளலாம்.
திறணக்களம் "வாடிக்றகயாளர் வசறவ தரநிறலகள்" துண்டுப்
பிரசுரத்றதயும் வவளியிட்டுள்ளது, அதில் சட்ட உதவி
வசறவகறளப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வசறவகள்
வதாடர்பாக விசாரறண / புகார் அளிப்பதற்கான பல்வவறு
வழிமுறைகள் மற்றும் நறடமுறைகள் குைித்து
வதாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. துண்டுப் பிரசுரம் வபாதுமக்களுக்கு
விநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் திறணக்களத்தின்
வறலப்பக்கத்தில் பதிவவற்ைம் வசய்யப்பட்டுள்ளது.

இன சமத்துவத்றத வமம்படுத்துவதற்கான தற்வபாறதய மற்றும்
திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்றககள் வதாடர்பான விசாரறணகளுக்கு,
துறைசார் புகார் அலுவலறரத் வதாடர்பு வகாள்ளவும்.
சட்ட உதவித் துறை
ஜூறல 2022

