
1 

Umiiral at Binabalak na mga Hakbangin 

sa Pagtataguyod ng Pagkakapantay-pantay para sa mga Etnikong 

Minoridad 

 

Mga Serbisyong Meteorolohiko 

 

 

Ang Hong Kong Obserbatoryo (HKO) ay naglalayon na magbibigay ng mataas 

na kalidad na mga serbisyong meteorolohiko upang makamit ang mga 

pangangailangan ng kalahatang publiko, gayundin ang ibang espesyal na mga 

tagagamit kasali na ang pagpapadala sa mga bapor at mga sektor ng abyasyon. 

Ang HKO nagkakabit ng malaking kahalagahan upang masisiguro ang pantay 

naakses sa aming mga serbisyo sa lahat na mga kasapi ng publiko, na 

di-isinaalang-alang ang kanilang mga etnikong likuran. 

 

Mga Serbisyong 

Nababahala 

⚫  Ang HKO ay sumasagot sa (a) pagbibigay ng mga ulat 

sapanahon at mag-iisyu ng mga babala sa mapanganib na 

panahon; (b) pagbibigay ng impormasyon sa kapaligirang 

mga lebel ng radyasyon ng Hong Kong; at (c) 

magpapanatili sa batayan na oras ng Hong Kong at 

magbibigay ng geopisiko, oceanograpiko, astronomiko at 

klimatolohiko na mga impormasyon. 

Mga Umiiral na 

Hakbangin 

⚫  Ang impormasyon tungkol sa babala ng panahon ng HKO 

at mga serbisyo ay makukuha sa website ng HKO sa 

dalawang opisyal na mga wika ng Hong Kong (i.e. 

wikang Tsino at Ingles). At saka, nakapagtuturo at 

pang-edukasyon na mga polyeto/mga librito ay inilathala 

rin sa kapwa opisyal na mga wika para ipamimigay sa 

kalahatang publiko. 

 ⚫  Ang HKO ay nakapagsalin ng dalawang mga polyeto 

tungkol sa babala ng panahon (“Mga Babalang Signal ng 

Tropikal na Bagyo sa Hong Kong” at “Sistema ng Babala 

sa Ulang-Bagyo”) sa mga wika ng EM kasali ang Hindi, 

Nepali, Urdu, Thai, Indonesyano at Tagalog. Ang 

impormasyon ay mai-upload sa website ng HKO. 

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

Gawain 

⚫  Ang HKO ay magsusuri ng aming mga serbisyo 

paminsan-minsan, na may pananaw na makamit ang mga 

pangangailangan ng etnikong minoridad. 

Karagdagang 

Mga Hakbang na 

⚫  Ang HKO ay magbibigay ng higit na babalang mga 

polyeto/buklet sa panahon sa mga wikang EM sa darating 
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Ginamit / 

Gagamitin 

na mga taon. 

 ⚫  Ang HKO ay magsasagawa ng mga aktibidad na 

pang-edukasyon para sa mga etnikong minoridad kung 

kailangan, tulad ng pagbibisita sa HKO. 

 

Para sa katanungan, mangyari makipag-ugnayan sa Katulong na 

Pangkagawaran na Kalihim 2, sa pamamagitan ng sumusunod na mga tsanel:- 

Telepono : 2926 8039 

Fax : 2311 9448 

Email : mailbox@hko.gov.hk 

Sulat : Hong Kong Observatory 

134A Nathan Road 

Kowloon 

Hong Kong 
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