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مساوات کے فروغ سے متعلق  ینسل  
 موجوده اور منصوبہ بند اقدامات

 
یبارڻریگورنمنٹ ل  

 
 

 ی، فرانزک اور مشاورت یاتیتجز یاریکو مع یبرادر ی) کا مقصد ہمارGL( یبارڻریگورنمنٹ ل
۔ یںگئ یحاصل ک یعےکو آگے بڑھانے کے ذر یارسائنس اور مع یمائشیپ خدمات فراہم کرنا ہے جو

معلومات  یعہکےذر GL پس منظر سے قطع نظر ، عوام کے تمام ممبروں تک یے نسلہم لوگوں ک
 ۔یںہ یتےد یتبنانےکو بہت اہم یقینیکو  یرسائ مساویتک 

 
 یشلخدمات اور ہانگ کانگ اسپ یاور مشاورت یشی، تفت یاتیتجز    GL خدمات سے متعلق

مان ، حکومت کے محکموں اور اداروں کو امن و ا یک یجنر یڈمنسڻریڻوا
،  یآمدن یتحفظ ، حکومت ک یاتیصحت عامہ اور حفاظت ، ماحول

 یوںذمہ دار یاپن یکو نفاذ ک یسیوںپال یکے  مفادات اور حکومت ینصارف
 فراہم کرتا ہے۔   ینجر یعوس یکا لیےبنانے کے  ابلکو پورا کرنے کے ق

سنبھالنے خدمت مختلف نسل کے لوگوں سے پوچھ گچھ کو  یترجمہ ک   موجوده اقدامات
 ۔یمصروف عمل ہوگ  لیےکے 

مستقبل کے کام کا 
 جائزه

  GL کو پورا کرنے کے  یاتضرور ی، مختلف نسلوں کے لوگوں ک
 خدمات کا جائزه لے گا۔ یسے وقتا فوقتا ہمار یہنظر

   عملے اور عوام کے  لیےکے  یمستقل بہتر یںفراہم کرده خدمات م
 جائے گا۔ یاپر غور ک یزممبروں کے تاثرات / تجاو

 یےاقدامات ل یاضاف
 گئے  یںجائ یےل/گئے 

  GL اور اس کے بارے  یآگاہ یںمساوات کے بارے م یعملہ کو نسل ،
 یشرکت کرنے ک یںم یتمتعلقہ ترب لیےبڑھانے کے  یتحساس یںم

 دے گا۔ یبترغ

 
ھ پوچھ گچ یںمساوات کے فروغ سے متعلق موجوده اور منصوبہ بند اقدامات کے بارے م ینسل

 Melvin Mr( 1 یکرڻریس یپارڻمنٹاسسڻنٹ ڈ یعہکے ذر ینلزچ یل، براه کرم مندرجہ ذ یےکےل
CHEUNG( ۔یںسے رابطہ کر 
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 3700 2762-(852) : نمبر یلیفونڻ

نمبر یکسف  : (852)-2714 4083 
یلم یا  : glabinfo@govtlab.gov.hk 

پتہ ڈاک کا  : Government Laboratory 
7/F, Ho Man Tin Government Offices 

88, Chung Hau Street 
Ho Man Tin 

Kowloon 
Hong Kong 
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