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Umiiral at binabalak na mga hakbangin  

sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay para sa mga etnikong 

minoridad 

 

Adwana at Mga Serbisyong Pagbubuwis  

 

 

Ang Kagawaran ng Adwana at Pagbubuwis (C&ED) ay isang ahensya na 

tagapagpatupad ng batas na nakatuon sa pagpangalaga ng Rehiyon na Espesyal 

na Administratibo ng Hong Kong laban sa bawal na pangalakal, pagtanggol at 

pagkolekta ng kita ng mapagtrabahoan na kalakal, magtitiktik at magpipigil sa 

makipagbilihan ng narkotiko at abuso ng droga, pagtatanggol ng intelektwal na 

karapatan ng ari-arian, pagtatanggol ng mga interes ng mamimili, pagtatanggol 

at pangangasiwa ng lehitimong kalakalan at pagtutupad ng internasyonal na 

pananagutan. Kami ay palaging magsisilbi kasama ang pagkapropesyonal at 

pagkamakatarungan at walang pagsasaalang-alang sa lahi at mga etnikong 

pinagmulan.  

 

A. Pakikisama sa mga Kasapi sa Publiko  

 

Mga Umiiral na 

Hakbangin 

 

 Mga serbisyo ay ibibigay sa wikang Tsino at/o Ingles. 

Lahat ng mga polyeto at mga pamplet ay makukuha 

para ipamamahagi sa publiko na nalimbag sa wikang 

kapwa Tsino at Ingles.  

  Ang C&ED ay nagbibigay ng mga serbisyong 

pagsasalin kung saan kailangan ng mga etnikong 

minoridad na naaresto at nakulong upang 

masisigurado na sila’y makaiintindi sa nauugnay na 

mga batas at kanilang mga karapatan.  

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

Gawain  

 Ang C&ED ay nagsusuri ng kanilang mga serbisyo 

mula paminsan-minsan at gumagawa ng mga 

pagpapabuti kung kinakailangan.  

 

B. Pagsasanay ng mga Kawani  

 

Mga Umiiral na 

Hakbangin 

 

 Lahat ng bagong mga kaanib ng C&ED ay kailangan 

dumaan sa pagsasanay ng pagkakapantay-pantay ng 

lahi sa mga programang pagsasanay ng pagtatalaga ng 

tungkulin upang mapahusay ang pag-iintindi ng 



2 

kawani at pagkamapagdamdam patungo sa mga isyu 

ng pagkakapantay-pantay ng lahi. 

  Loob-bahay na mga kurso sa pagkakapantay-pantay 

ng lahi ay isinaayos upang pagyamanin ang 

multi-kultural at paggalang ng trabahong kultura.  

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

Gawain  

 

 Ang C&ED ay palagihang nagtatasa at nagsusuri sa 

kanyang palisiya ng pagsasanay. Mga puna at mga 

komento mula sa mga opisyal, ibang mga kagawaran 

at mga NGOs ay kinokolekta upang payamanin ang 

laman ng mga programang pagsasanay ng 

pagkakapantay-pantay ng lahi upang isasaayos ang 

naaangkop na mga kurso ng pagsasanay para sa mga 

kawani upang mapabuti ang kanilang kaalaman sa 

pagkakapantay-pantay ng lahi. 

 

Katanungan/mga reklamo  

 

Katanungan / mga reklamo ay maaaring gawin sa pamamagitan ng sumusunod 

na mga tsanel: 

 

Katanungan hotline :  2815 7711 

Fax :      2542 3334 

Email :      customsenquiry@customs.gov.hk  
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