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Umiiral at binabalak na mga panukala sa pagtataguyod ng 
pagkakapantay-pantay ng lahi 

 
Laboratoryo ng Pamahalaan 

 
 
 
Ang Laboratoryo ng Pamahalaan (GL) ay naglalayong bigyan ang ating 
komunidad ng mga kalidad na serbisyo sa pagsusuri, forensic, at pagpapayo, na 
nakakamit sa pamamagitan ng pagsusulong ng agham sa pagsusukat at mga 
pamantayan. Inilakip namin ang malaking kahalagahan upang matiyak ang 
pantay na pagkuha ng mga miyembro ng publiko ng impormasyon sa GL, 
anuman ang kanilang lahing pinagmulan. 
 

Mga Serbisyong 
May Kinalaman 

  Nagbibigay ang GL ng isang malawak na hanay ng mga 
serbisyong pagsusuri, pagsisiyasat at pagpapayo at 
suporta upang matugunan ng mga kagawaran at 
kawanihan ng Pamahalaan ng Hong Kong Special 
Administrative Region ang kanilang mga responsibilidad 
para sa batas at kaayusan, pampublikong kalusugan at 
kaligtasan, proteksyon ng kapaligiran, kita ng 
pamahalaan, interes ng mga mamimili at pagpapatupad ng 
mga patakaran ng pamahalaan. 

Mga Umiiral na 
Panukala 

  Ang serbisyong pagsasalin ay isasali para sa paghawak ng 
mga katanungan mula sa mga taong magkakaibang lahi. 
 

Pagtatasa ng Mga 
Gawain sa 
Hinaharap 

  Pana-panahong susuriin ng GL ang aming mga serbisyo, 
na may layuning matugunan ang mga pangangailangan ng 
mga taong magkakaibang lahi. 
 

   Ang mga katugunan / mungkahi mula sa mga kawani at 
miyembro ng publiko ay isasaalang-alang para sa 
tuloy-tuloy na pagpapabuti ng mga ibinibigay na serbisyo. 
 

Mga 
Karagdagang 
Panukalang 
Ipinatupad/ 
Ipatutupad 

  Hihikayatin ng GL ang mga kawani na dumalo sa 
kaugnay na pagsasanay upang mapahusay ang kanilang 
kamalayan, at pagiging sensitibo, sa 
pagkakapantay-pantay ng lahi. 
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Para sa mga katanungan hinggil sa umiiral at binabalak na mga panukala sa 
pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng lahi, mangyaring makipag-ugnay sa 
Assistant Departmental Secretary 1 (Mr Melvin CHEUNG) sa pamamagitan ng 
mga sumusunod na pamamaraan - 
 
Telepono : (852)-2762 3700 
Fax : (852)-2714 4083 
Email : glabinfo@govtlab.gov.hk 
Postal Address : Government Laboratory 

7/F, Ho Man Tin Government Offices 
88, Chung Hau Street 
Ho Man Tin 
Kowloon 
Hong Kong 
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