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 اقدام شده مساوات کے فروغ پر موجوده اور منصوبہ  یلنس

 
بورڈ  شپ نیگارڈ  

 
  دماغی صحت کے  ہیہے اور    ونلی بیڻر  یعدالت  نیم  یقانون  کیکا ا  جنیر  ڻویڈمنسڻر یا  شلی) ہانگ کانگ اسپ یب  یبورڈ (ج  شپ  نیگارڈ
فیصلہ کرنے کی صالحیت سے محروم   کردار   یقانون  یتحت کام کرتا ہے۔ اس کا مرکزکے   حصے  IVB  کے  136  پی، ک  ننسیآرڈ
 ہے۔   کرنا سماعتوں کا انعقاد یےاحکامات صادر کرنے کے ل  لیے سرپرستی کےکے  افرادکے عمر  سال اور زائد 18

 
حاصل   یرسائ  یخدمت تک مساو  یک یب  یکرتا ہے جو مختلف نسلوں کے افراد کو جالگواقدامات  سےی ا یب  یج     □

 یب  یج ںی ے درخواستوں اور متعلقہ امور کے بارے می ے لک یسرپرست  عوام کے ارکان۔ ںی بناتے ہ  قابل کرنے کے 
   ۔ںی سکتے ہ   کرسواالت سے  ٹی ڻری کری س

 متعلقہ خدمات 

 
 ۔میں چینی اور/یا انگلش استعمال کرتا ہےکی فراہمی جی بی اپنی خدمات  □

 
دیگر خدمت فراہم کرنے والوں کے تحت    یاجی بی جہاں ضروری اور مناسب ہو،ہانگ کانگ کرسچن سروس  □

کے ذریعے آڻھ زبانوں یعنی بھاشا   (CHEER)سمنٹ آف ایتھنک مائنارڻی ریزیڈنڻس ن سینڻر فار ہارمنی اینڈ انہی 
 زبانی /تحریری ترجمے کا انتظام کرے گا۔ انڈونیشیا، ہندی، نیپالی، پنجابی، اردو، تیلگو، تھائی اور ویت نامی میں 

 

 موجوده اقدامات 

مستقل کے کام کا   ۔ ، تبدیلیاں کرے گااجی بی وقتاً فوقتاً اپنی خدمت کا جائزه لے گا اور جہاں ضروری ہو     □
 جائزه 

 
زبانی  جی بی اپنے کیے گئے اقدامات کے اثر کی پیمائش کے لیے مختلف نسلوں کے افراد کی طرف سے   □

 شمار جمع کرے گا۔   ترجمے کی خدمات کی ضروریات اور استعمال پر ڈیڻا اوراعداد و
 

اضافی  آئنده کے 
 اقدامات 

 
 

- کے بارے میں معلومات کے لیے، براه کرم درج ذیل ذرائع سے سینیئر قانونی وکیل سے رابطہ کریں:درج باال اقدامات   
 

 1999 2369 (852):ڻیلی فون نمبر
 7171 2739 (852) نمبر:فیکس 
   gbenquiry@adultguardianship.org.hk :ای میل

 Unit 807, 8/F, Hong Kong Pacific Centre ڈاک کا پتا:
28 Hankow Road , 

Tsimshatsui, Kowloon 
Hong Kong 

 
 

 گارڈین شپ بورڈ سیکریڻیریٹ 
2202 جوالئی  


