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متعلق  سے فروغ کے مساوات نسلی  

اقدامات مجوزہ  اور موجودہ   

 

کونسل  ڈویلپمنٹ آرٹس کانگ ہانگ  

 

  و   فن  میں  کانگ  ہانگ  جو  ہے  ادارہ  قانونی  ایک(  HKADC)  کونسل  ڈویلپمنٹ   آرٹس  کانگ  ہانگ

  مختص   كو  معاونت   مالی  میں  َمنَصبی   فَرض   اہم  کے   اس  ۔ہے  کرتا  حمایت   کی   ترقی  وسیع  کی ثقافت 

 بندی  منصوبہ  کی پروگراموں  اور   ،  ترقی  اور  فروغ  ،  تائید   ،  بندی  منصوبہ   اور  پالیسی  ،  كرنا

  ۔ہیں شامل كرنا
 

 خدمات   کی  HKADC  کونسل  ڈویلپمنٹ   آرٹس  کانگ  ہانگ   خدمات  متعلقہ

 کا  اسکیموں  مختلف  کی  معاونت   مالی  میں  شعبوں  اہم  کے

   تعلیمی  اور  دینے  فروغ  کو   فنون   ہے؛  شامل  کرنا  انتظام

  ایکسپو    اورفنون  تبادلے  ثقافتی  انعقاد؛  کا  پروگراموں

 متعلق  سے  فنون  لیے   کے  لینے حصہ  میں  سرگرمیوں

 جگہ  کی   فنون  اور  کرنا؛  مدد   کی  فنکاروں  اور  گروپوں

 ۔کرنا  نافذ  کو منصوبوں کے

 

  دونوں   انگریزی  اور  چائینیز  مواد   کا  سائٹ   ویب    HKADC اقدامات موجودہ

 تین     مالقاتیں  ،  ہو  مناسب   جہاں  ۔ہے  ہوتا  شائع  میں  زبانوں

 منعقد  میں (  پوتھنگوا  اور  کینٹونیز  ،  انگریزی) زبانوں 

 ۔ ہیں ہوسکتی

 

 اور   چائینیز   فارم  درخواست   لیے   کے  اسکیموں  مختلف 

 ۔ ہیں دستیاب  میں انگریزی

 

  کی   حاصل  خدمات   كی  جمہتر  ہو  ضروری  اور  مناسب   جب 

 ۔ ہیں  سكتی جا

 

 HKADC  پس  نسلی   كے  ٱن  کو  ممبران  تمام  کے  کمیونٹی  

  پرعزم   لیے  کے  دینے  فروغ  کو فنون  نظر  قطع  سے  منظر

 ۔ ہے

 

  دینے   فروغ  کو  ماحول  کے  مساوات   نسلی  میں   HKADC تعین کا کام کے مستقبل

 ۔ رکھنا جاری كو ركھنے برقرار اور

 

 طرح  اور  كسی  یا  قانونی  كو  ترقی  والی  ہونے  میں  مستقبل 

 ۔لینا  جائزہ   کا  خدمات   اپنی  فوقتًا  وقتًا  اور  ؛ركھنا  برقرار  سے

 



 
 

香港鰂魚涌英皇道 1063 號 10 樓 

10/F, 1063 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong 

電話 Tel: 2827 8786 傳真 Fax: 2824 0585 

 

 لیے جو اقدامات اضافی

 گے  جائیں لیے /گئے

 HKADC  كی   ان   میں  بارے  کے  مساوات   نسلی كی  عملہ 

  میں   تربیت   متعلقہ  لیے  کے  بڑھانے  کو   حساسیت   اور  آگاہی

 ۔گا کرے افزائی حوصلہ لیے کے كرنے شرکت 

 

 شکایات/  استفسارات

 جاسکتی   کی  شکایات /    استفسارات   سے  مینیجر  ایڈمنسٹریشن  آفس  ذریعہ  کے  طریقوں  ذیل  مندرجہ

 :ہیں

 .:     8786 2827 (852)      نمبر ٹیلیفون

  9301 2519 (852) .:  ربمن فیکس

  org.hkadchkadc@hk.    :میل ای

 F, 1063 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong/10    : پتہ
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