
 فروغ پر قانونی امداد کے  نسلی یکسانیت کے                                                     
 اور آئندہ کےموجودہ  محکمہ کی جانب سے                                                    

 الئحہ عمل کے اقدامات                                                                
 ( URDU۔   )اردو                                                                  

 
 

بشرطیکہ وہ ذرائع   قانونی مدد کا استحقاق حاصل ہےسکونت سے قطع نظر ہر بندے کو جائے  ہانگ کانگ میں نسل اور 
 ۔ پر پورا اترتا/اترتی ہو قابلیت / اہلیت کی جانچ آمدن اور

 
،  کے لیے جو مختلف نسلوں سے ہیںکی معاونت  افراد/ درخواست گزاروں نے امدادیایل اے ڈی  قانونی امداد کے محکمہ 

 ھانے کا ارادہ کیا ہے۔  ٹھائے ہیں / اٹاقدامات اکی خدمات فراہم کرنے کے مندرجہ ذیل ان کو قانونی امداد 
 

 ۔  قانونی امداد کی خدمات پر کتابچے  اے
 

   ی، انڈونیشیا ، نیپالی،، ہندبنگالی قانونی مدد کے اوپر دس زبانوں بشمول یل اے ڈی  )لیڈ( نے ا  •               ۔موجودہ اقدامات
 ۔ اردو اور ویت نامی میں کتابچوں کے مجموعے شائع کیے ہیں، پنجابی، تامل، تھائی، ۔ٹیگالوگ                                    

 
 ، یا وہ ایل اے ڈی )لیڈ( کی  لیڈ کے دفاتر میں دستیاب ہیںیہ کتابچے دوسرے کتابچوں کے ساتھ  •                                   

 ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔                                     
 

 کے لیے عدلیہ  کرنے والوں بنا نمائندگی قانونی چارہ جوئی ، وہ متعلقہ قونصل خانوں کے دفاتر•                                    
 بنا نمائندگی قانونی چارہ پر طہ کار کی مشاورتی سکیم ( رکز، سول طریقہ کار ) ضابوسائل م                                    
 محکمہ داخلی امور کے عوامی   تھانوں، کے لیے قانونی مشاورتی سکیم کے دفتر، جوئی                                      

 ، تصحیحاتی زدوراں ) لیبر ڈیپارٹمنٹ( کے احاطہ میںکی خدمات کے مراکز، شعبہ م معلومات                                     
 بھی  کے محکمہ اور سرکاری ہسپتالوں میں  میں، سماجی فالح و بہبود خدمات کے ادارے                                    
 دستیاب ہیں۔                                      

 
 کے لیے قانونی امداد کی  ممکنہ درخواست دہندگان ختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے م•                                     

 باال دس زبانوں میںکسٹمر سروس اقدام کے طور پر مذکورہ خدمات کو بڑھانے کے لیے                                     
 جو   ، تا کہ ممکنہ درخواست دہندگانایک پوسٹر ڈیزائین کیا گیا ہے اور آویزاں کر دیا گیا ہے                                    
 ، ان کو ان کی درخواست کے عمل میں مدد کے لیےانگریزی یا چائنیز نہیں بول سکتے                                    
 کے بارے میں با خبر کیا جا سکے۔ کی خدمات کی دستیابی  ترجمانی                                    

 
 ایل اے ڈی کیپوسٹر کا حوالہ لے سکتے ہیں یا معلومات کے لیے  مختلف نسلوں کے لوگ•                                     

 خدمات کے بارے میں کتابچہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔   ویب سائٹ سے                                     
 

  پر آراء دینے کے لیے تشہیری پروگراموں کی کارآمدیتخدمات کو فروغ قانونی مدد کی  •                  کاممستقبل کے 
 تسلسل کے ساتھ کی جائے گی۔  کی نظر ثانی بہتری کے لیے                                     

                         کا تعین
 پر اکٹھا کیا جائے گا ء اور تجاویز کو لیڈ کی خدمات دوسری نسلوں کے لوگوں کی دوسری آرا•                                    

 خدمات کی مسلسل بہتری کے لیے زیر غور الیا جائے گا۔ اور                                     
 

 کے لیے ترجمانی کی خدمات  بی۔  قانونی مدد کی درخواست
 

 سکونت سے قطع نظر جو جائے  یا دستیاب ہے ہر اس بندے کے لیے اس کی نسل قانونی مدد •                 موجودہ اقدامات 
 ۔اہلیت کے ٹیسٹ کو پاس کرتا/ کرتی ہے اورذرائع                                     

 
 مفت درخواست کے عمل میں مدد کے لیے  و ان کیلیڈ )ایل اے ڈی( ان درخواست دہندگان ک •                                    

 ۔  کا انتظام کرے گا جو انگریزی یا چائنیز نہیں بول سکتےترجمانی کی خدمت                                      
 

 جاتے آمدن اور/ یا اہلیت کا ٹیسٹ پاس کرنے میں ناکام ہو ایسے درخواست دہندگان جو ذرائع•                                    
 ان ) ایل اے ڈی( صل ہے۔ لیڈ ان کے پاس ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو اپیل کرنے کا حق حا                                    

 ، اپیل کی تاریخ طے کی اپیل کے نوٹس کو درج کرانے میں درخواست گزاران/ اپیل دہندگان                                    
   ترجمانی کی خدمت کا عدلیہ کو نوٹس دینے میں، اور اپیل کی شنوائی پر مفت کرنے میں                                    
 کی معاونت کرے گا جو انگریزی یا چائنیز نہیں بول سکتے۔ اپیل کنندگان  /درخواست دہندگان                                    



 
 معاونت کے لیے مفت ترجمانی کی خدمت کی دستیابی کا ایک پوسٹر درخواست کے عمل میں•                                    

 ان درخواست   اور آویزاں کر دیا گیا ہےزبانوں میں ڈیزائن کر دیا گیا  ۱۰مذکورہ باال دس                                     
 ۔  چوکس کرنے کے لیے جو انگریزی یا چائنیز نہیں بول سکتےدہندگان کو                                     

 
 خدمات میں مسلسل بہتری قانونی امداد کے درخواست دہندگان سے آراء کو اکٹھا کیا جائے گا  مستقبل کے کام               • 

           ے کے لیے زیر غور الیا جائے گا۔الن                                    
   کا تعین

 سے  میں مختلف نسلوں کے درخواست دہندگانفرنٹ الئن عملہ کے کمپیوٹر )ورک اسٹیشن( •                                    
 فوری   سے آٹھ زبانوں میںلیے مذکورہ باال دس زبانوں میں براہ راست بات چیت کرنے کے                                     
 ، بقیہ دو زبانوں کا نصب کر دیا جائے گا۔ ترجمہ کرنے کا پروگرام نصب کر دیا گیا ہے                                    

 
 ونی امداد والی کاروائی میں ترجمانی کی خدمت سی۔  قان

 
   گوں کونسلوں کے لویا دفاع کرنے کے لیے مختلف ے قانونی کاروائی میں مقدمہ چالنجب  موجودہ اقدامات               • 

 تاویل اور ترجمانی کے قانونی چارہ قانونی امداد فراہم کی جاتی ہے تو لیڈ )ایل اے ڈی(                                       
 کے لیے پہلے ہی کر دے گا جو صحیح مقدمہ کی کاروائیجوئی کے اخراجات کی ادائیگی                                       
 مقرر کردہ وکالء کی جانب سے اٹھائے جائیں گے۔                                       

 
 مستقبل کے کام 

 خدمات کی بہتری کے لف نسلوں کے لوگوں سے آراء کو اکٹھا کیا جائے گا اور امداد شدہ مختکا تعین                        •  
 لیے تسلسل کے ساتھ زیر غور الیا جائے گا۔                                    

 
 ڈی۔ لیڈ )ایل اے ڈی( کے عملہ کی ٹریننگ 

 
 کے لیے کی سمجھ اور آگاہی کو بڑھانے لیڈ کے عملہ کی نسلی تعصب کے قانون )آر ڈی او(   •               موجودہ اقدامات 

   چیت آر ڈی او کے اصولوں اور ہدایات پر بات)ہدایات( کے فروغ پر انتظامی ہدایات،  نسلیاور                                    
 ی۔ بات چیت میں کا انتظام اور تقسیم یکساں مواقعوں کے کمشن نے کی تھ بانٹاور خدمات کی                                     
 عملہ محرران  ، قانونی کلرک حضرات اور فرنٹ الئن ہ بشمول پیشہ ورانہ افسرانلیڈ کے عمل                                    

 نے شمولیت اختیار کی تھی۔                                         
 

 لیے لیڈ کے پورٹل پر آپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔•  ٹریننگ کے مواد کو عملہ کے حوالہ کے                                   
 

 مستقبل کے کام 
 کے ممبران گے کام کرنے والے عملہخاص طور پر آ، لیڈ )ایل اے ڈی( عملہ کے ممبرانکا تعین۔                        •  
 ثقافتی و   اور ان کی سمجھنے میں بہتری النے  اور ہدایات کوان کی آر ڈی او   کے لیے                                    
 ٹریننگ کورسز کا انتظام کرے گا۔  کے لیےصالحیت کو بہتر بنانے لسانی                                     
                                    

 
 درخواست)ایل اے ڈی( لیڈ  عملہ کی مناسب ٹریننگ کے نصاب کا انتظام کرنے کے لیے  •                                  

 اکٹھا کرے کی جانب سے موصول ہونے والی آراء اور تجاویز کو دہندگان/ امداد شدہ افراد                                    
 تجزیہ کرے گا۔  گا اور                                     

 
 آراء اور ہدایات کی سمجھ میں بہتری النے کے لیے لیڈ ) ایل اے ڈی( عملہ کی آراء کو بھی •                                    

 پروگراموں پر تجاویز پیش کرنے کی بھی دعوت دے گا۔اور انھیں ٹریننگ  اکٹھا کرے گا                                    
 

 ۔ عوامی چھان بین/ شکایاتای
 

 نمٹنے کے لیے سےاور شکایات   چھپوچھ گلیڈ )ایل اے ڈی( نے اس کی خدمات کے بارے میں 
 بندہ بشمول قانونی مدد کا درخواست   رکھا ہے۔ کوئی بھیاچھی طرح سے قائم شدہ سسٹم بنا 

 شکایت درج  مقرر کردہ وکال، جو چھان بین کرنا چاہتے یا ، امداد لینے والے افراد، یا گزار
 ، جن کے نامہیں، وہ محکمہ کے کسٹمر سروس افسران سے رابطہ کر سکتے ہیں کرانا چاہتے

 پر آویزاں ہیں۔ ہ میں اور محکمے کی ویب سائٹنمبر محکمہ کے دفتر کے احاطاور ٹیلی فون 
 محکمانہ شکایات کے  گزاران محکمہ سے یا پوچھ گچھ کرنے والے/ شکایت ، مزید یہ کہ

   ہیں۔ مندرجہ ذیل طور سے رابطہ کر سکتے ای میل کے ذریعے /افسران سے فون/ ڈاک/ فیکس



 
 : مس کمبرلی یوتوجہ    بذریعہ ڈاک:  

 آفیسر محکمانہ شکایات                     
 د محکمہ قانونی امدا                     

 کونیز وے ہانگ کانگ۔ ۶۶، فلور، کونیز وے حکومتی دفاتر ۲۷                     
 

 28673171 (852) بذریعہ ٹیلی فون: 

 
 28690525 (852)   بذریعہ فیکس:  

 
 ladinfo@lad.gov.hkبذریعہ ای میل: 

 
 

 شکایت  افسر سے ان کی پوچھ گچھ یا  ایات کے وہ محکمانہ شک مختلف نسلوں کے لوگ جو انگریزی یا چائنیز نہیں بول سکتے
 ۔رابطہ کر سکتے ہیں پر مفت ترجمانی کی خدمات کے لیے درج کرانے 

 
ایک کتابچہ بھی شائع کر دیا ہے جس میں قانونی امداد کی خدمات کے استعمال کرنے سٹینڈرڈ” محکمہ نے “ کسٹمر سروس  

یت  سے پوچھ گچھ کرنے/ شکا خدمات دینے کے حوالے کے بارے مطلع کیا گیا ہے متعدد ذرائع اور طریقہ کار  والوں کو
 ہے اور محکمہ کی ویب سائٹ پر آپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔ لیے دستیاب  درج کرانے کے لیے۔ کتابچہ عوام میں تقسیم کرنے کے

 
چھ گچھ کے لیے برائے مہربانی محکمانہ مستقبل میں کیے جانے والے اقدامات پر پونسلی یکسانیت کے فروغ پر موجودہ اور 

 افسر سے رابطہ کریں۔شکایات کے 
 
 
 
 

 محکمہ قانونی امداد
 2022والئی ج
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