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Umiiral at Binabalak na mga Hakbangin 

sa Pagtataguyod ng Pagkakapantay-pantay para sa mga Etnikong 

Minoridad 

 

Mga Komunikasyon at Teknolohiya 

 

 

Tungkol sa mga komunikasyon at teknolohiya, ang palisiya ng Pamahalaan ay 

ang paglagay sa Hong Kong bilang pangunahing dihital na lungsod at sentro ng 

mga telekomunikasyon sa Asya, at magtataguyod ng mga matataas-na-halagang 

dinagdag, malikhain at mataas na teknolohiyang mga aktibidad sa Hong Kong. 

 

Ang nababahalang mga kagawaran sa mga larangang ito, tulad ng, Komisyon 

ng Makabagong Ideya at Teknolohiya (ITC), ang Tanggapan ng Awtoridad ng 

Mga Komunikasyon (OFCA) at ang Tanggapan ng Opisyal na Hepe ng 

Impormasyon ng Pamahalaan (OGCIO), lahat na nakabit na kahalagahan upang 

siguraduhin ang pantay na akses sa mga serbisyo na nababahala sa lahat ng mga 

miyembro ng publiko, hindi isinaalang-alang ang kanilang likurang lahi. 

 

Kung saan naaangkop, mga hakbang ay gagawin upang magsilbi para sa mga 

espesyal na mga pangangailangan ng etnikong minoridad, tulad ng kanilang 

mga kinakailangang serbisyo. Kami ay magpapatuloy din na siguraduhin na ang 

probisyon ng mga serbisyo sa publiko sa mga lugar na ito ay ayon sa 

pagpatupad ng Ordinansa sa Diskriminasyon ng Lahi. 

 

A. Makabagong Ideya at Teknolohiya 

 

Mga 

Serbisyong 

Nababahala 

 Ang ITC ay kasalukuyang namamahala ng maraming mga 

pamaraan na bukas para sa aplikasyon mula sa mga 

organisasyon o mga kumpaniya, tulad ng Pagbabago at 

Teknolohiyang Pondo at mga aplikasyong quota sa ilalim 

ng Pamamaraan ng Talentong Admisyon ng Teknolohiya. 

Mga Umiiral 

na Hakbangin 

 Kahit na ang mga aplikante sa aming mga programa ay 

limitado sa mga organisasyon o mga kumpaniya, ang 

aming mga serbisyo ay niyutral na isaalang-alang sa lahi at 

inihatid sa kapwa Tsino at Ingles. 

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

Gawain 

 Itutuloy namin na mahigpit na ipapatupad ang umiiral na 

mga hakbangin, at tatasahin ang aming serbisyong 

palagihang paghahatid upang masisiguro ang niyutralidad 
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tungkol sa lahi at ito ay bilingwal na maihatid. 

Karagdagang 

Mga Hakbang 

na Ginamit / 

Gagamitin 

 

 Kung kailangan ba natin makipag-ugnayan sa grupo ng 

etnikong minoridad, kailangan natin ilagay ang 

kinakailangang mga hakbang upang masisiguro na ang 

impormasyon ay pormang maaaring maunawaan ng ating 

mga kliyente. 

Katanungan Telepono: 3655 5968 (Kalahatang Seksyon) 

Fax: 2730 4633 

Email:  gr@itc.gov.hk   

 

B. Mga Telekomunikasyon at Mga Serbisyong Pagsasahimpapawid 

 

Mga 

Serbisyong 

Nababahala 

 Ang Awtoridad ng Mga Komunikasyon (CA) ay 

nagbibigay sa publiko ng impormasyon sa mga 

konsumidor/mga tip sa pamamagitan ng paglunsad ng 

iba’t-ibang pang-edukasyon at publisidad na mga 

programa.  

Mga Umiiral 

na Hakbangin 

 Mga pang-edukasyon na impormasyon ng konsumidor ay 

makuha sa website ng OFCA (www.ofca.gov.hk), isang 

ehekutibong bisig ng CA, sa dalawang opisyal na mga 

wika ng Hong Kong (i.e. wikang Tsino at Ingles). At saka, 

mga polyeto/mga pamplet na nakapagtuturo at 

pang-edukasyon ay inilathala rin sa kapwa opisyal na mga 

wika para ipakalat sa kalahatang publiko. 

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

Gawain 

Upang itataguyod ang pantay na akses ng etnikong 

minoridad sa edukasyon ng konsumidor at mga 

impormasyon kaugnay sa konsumidor, ilalagay namin ang 

sumusunod na mga hakbangin: 

  Marami pang pagsisikap ang gagawin upang makukuha 

ang kaugnay na impormasyon na pang-edukasyon sa 

wikang maiintindihan sa mga etnikong minoridad. 

  Kung ang serbisyo ng mga telekomunikasyon ay tanyag 

na ginamit ng kalahatang publiko kasali ang mga etnikong 

minoridad, ang impormasyon na pang-edukasyon ng 

konsumidor ay ibibigay sa (mga) wika ng etnikong 

minoridad sa pinakamalaking tinutudla na (mga) grupo ng 

konsumidor. 
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Karagdagang 

Mga Hakbang 

na Ginamit / 

Gagamitin 

 Ang CA ay lumapit sa malalaking mga opereytor ng 

telekomunikasyon at nalaman na sila’y kumukupkop ng 

iba’t-ibang mga hakbang upang itataguyod ang 

kapantayan para sa mga etnikong minoridad, sa kanilang 

pag-aakses sa mga serbisyo ng telekomunikasyon. 

  Ang CA ay palaging nagbabantay sa pagiging epektibo sa 

umiiral na mga hakbang ng mga opereytor ng 

telekomunikasyon. 

  Kung kailangan, ang CA ay makikipag-ugnayan sa mga 

NGOs, na nagbibigay ng tulong sa mga etnikong 

minoridad, upang kilalanin ang mga kahirapan ng 

iba’t-ibang grupo ng etnikong minoridad sa pagkukuha ng 

akses ng impormasyon ng konsumidor tungkol sa 

pagsasahimpapawid at mga serbisyo ng 

telekomunikasyon sa wikang kanilang maiintindihan. 

  Ang CA ay maghihikayat sa lisensyadong 

pagsasahimpapawid at mga opereytor ng 

telekomunikasyon na magbibigay ng kaugnay na mga 

impormasyon sa konsumidor, tulad ng kontrata, 

impormasyon ng presyo at gabay ng tagagamit, atbp., sa 

wika na maiintindihan ng iba’t-ibang mga grupo ng 

etnikong minoridad gaya ng kung kailangan. 

Katanungan Mga Opisyal ng Serbisyo sa Konsumidor 

Telephone : 2961 6333  

 (matapos pumili ng wika, mangyari pindutin ang "8") 

Email:   webmaster@ofca.gov.hk 

 

 

C. Teknolohiya ng Impormasyon 

 

Mga 

Serbisyong 

Nababahala 

 Ang OGCIO ay nakatuon tungo sa pag-unlad sa akses ng 

mamamayan sa online na impormasyon ng pamahalaan. 

Upang matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng 

mga mamamayan sa dihital na panahon, kami ay 

nagsusumikap upang pabutihin ang isang-tigil na portal ng 

Pamahalaan, ang GovHK (www.gov.hk), upang gagawing 

madaling hanapin at gamitin ang impormasyon at mga 

serbisyo ng publikong sektor. 

  Ang GovHK ay nagtutudla na magbibigay sa mga 

tagagamit ng iba’t-ibang mga sektor ng lipunan na 
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nakatuon sa mga konsumidor at madaling gagamitin na 

plataporma para sa impormasyon ng Pamahalaan at mga 

serbisyo sa online. 

Mga Umiiral 

na Hakbangin 

 Probisyon ng mga kawingan na maka-akses sa 

impormasyon ng pamahalaan at sa mga serbisyo para sa 

mga etnikong minoridad. 

  Sa pamamagitan ng GovHK, ang etnikong minoridad na 

tagagamit ng internet ay gagabayan sa pangkagawaran at 

tematikong mga website ng bureaux at mga kagawaran 

para sa impormasyon at mga serbisyong isisilbi para sa 

kanila. 

  Isang nakalaan na platapormang maramihang-wika para sa 

mga etnikong minoridad ay pinagsama-sama sa GovHK 

noong Disyembre 2010. Mga link sa mahalagang 

impormasyon na binigay ng iba’t-ibang bureaux/mga 

kagawaran ay makukuha sa kalahatang pitong mga wika 

(maliban sa wikang Tsino at Ingles). Ang punsyon ng 

paghahanap sa bawa’t espesipikong wikang webpage ay 

magbibigay kaya sa mga tagagamit galing sa mga etnikong 

minoridad na mahanap ang impormasyon nang mas 

madali. 

  Sa kasalukuyan, ang 1823 ay nagbibigay ng serbisyo sa 

helpdesk para sa GovHK, at nag-redirect ng mga 

tawag/mga email mula sa etnikong mga minorya sa Sentro 

Para sa Armonya at Pagpapahusay ng mga Residente sa 

Etnikong Minoridad (CHEER). Ang CHEER ay 

makipagsalita sa mga tatawag, at kung kailangan, higit na 

isasangguni sa 1823 at B/Ds para sa mga pagtulong. 

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

Gawain 

 Makikipagtulungan kami sa bureaux at sa mga 

departamento upang baguhin ang mga hyperlinks at 

impormasyon na ibinigay sa plataporma ng 

maramihang-wika at GovHK kung ito ay kailangan. 

Karagdagang 

Mga Hakbang 

na Ginamit / 

Gagamitin 

 Kami ay makikipagtrabaho kasama ang bureaux at mga 

kagawaran sa pag-uugnay ng mas marami pang laman 

nauukol sa mga etnikong minoridad sa GovHK. 

Katanungan OGCIO  

Telepono: 2582 4520 

Email :  enquiry@ogcio.gov.hk 
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D. Pag-uuri ng Pelikula 

 

Mga 

Serbisyong 

Nababahala 

 Sa ilalim ng Ordinansang Pagsensura ng Pelikula (Kap. 

392), lahat ng mga pelikulang nilayon para sa eksibisyon 

sa Hong Kong ay kailangan isusumite sa Awtoridad ng 

Pagsensura ng Pelikula upang ma-apruba. Ang layunin ng 

sistemang pag-uuri ng pelikula ay upang mabigyan ang 

mga adulto ng oportunidad na makita ang kalawakan ng 

mga pelikula na nakikitungo sa mga katotohanan ng 

adultong daigdig, nguni’t sa parehong panahon ay 

nagbabawal sa mga bata at kabataan na manonood sa kung 

anong masama sa kanila. 

Mga Umiiral 

na Hakbangin 

 Ang Ordinansang Pagsensura ng Pelikula ay 

nangangailangan ng tagapagsenso na tumitingin, bukod sa 

ibang mga bagay, maging ang pelikula ay naninirang-puri 

o nag-iinsulto ng anumang partikular na uri ng publiko sa 

pamamagitan ng pagtutukoy ng kulay, lahi, mga 

paniniwala sa relihiyon o etniko o nasyonal na mga 

pinagmulan o ang kasarian ng mga kasapi ng uri na iyon 

kapag siya ay magpapasya ng pagiging angkop ng pelikula 

para sa publikong eksibisyon at ang tumpak na pag-uuri na 

ibibigay sa pelikula. 

  Parehong legal na alituntunin ang isaalang-alang kung ang 

pelikula ay naninirang-puri o nag-iinsulto ng anumang 

partikular na uri ng publiko sa pamamagitan ng pagtutukoy 

ng kulay, lahi, mga paniniwala sa relihiyon o etniko o 

nasyonal na mga pinagmulan o ang kasarian ng mga kasapi 

ng uri na iyon na binanggit sa Mga Tagubilin ng 

Pagsensura ng Pelikula para sa mga Tagapagsensura. 

  Ang tagapagsensura ay maaaring tumanggi na i-apruba ang 

pelikula para sa publikong eksibisyon kung makikita niya 

na ang pelikula ay ginawa na may balak na pag-uudyok ng 

galit o paninirang-puri sa nag-iibang mga lahi. 

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

Gawain 

 Ang ordinansa at ang mga tagubilin sa pagsensura ng 

pelikula ay naging epektibo sa pagpipigil ng eksibisyon ng 

mga pelikula na nag-uudyok ng diskriminasyon ng lahi. 

Ang mga hakbangin sa itaas ay mahigpit na ipapatupad. 
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Karagdagang 

Mga Hakbang 

na Ginamit / 

Gagamitin 

 Para sa mga pelikula na nagtampok ng mga laman na 

magiging sanhi ng mga pag-aalala ng lahi, depende sa mga 

pangyayari, espesyal na mga sesyon ng panonood na 

makikita ay isasaayos para sa na-uugnay na mga grupo ng 

lahi na magkolekta ng kanilang mga pananaw bago ang 

tagapagsensura magpasya sa pagiging angkop ng pelikula 

para sa eksibisyon. 

Katanungan Dibisyon ng Pelikula 

Telepono: 2594 5788 

Email:  film@ofnaa.gov.hk 

 

Ang nababahalang mga kagawaran ay magbabago sa mga hakbangin sa itaas at 

ang ibang mga bagong hakbangin na nasa listahan na kung naaangkop. 

 

 

Komisyon ng Makabagong Ideya at Teknolohiya  

Tanggapan ng Awtoridad ng Mga Komunikasyon  

Tanggapan ng Opisyal na Hepe ng Impormasyon ng Pamahalaan 

Hulyo 2019 


