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Umiiral at Binabalak na mga Hakbangin 

sa Pagtataguyod ng Pagkakapantay-pantay para sa mga Etnikong 

Minoridad 

 

Mga Serbisyo sa Sunog at Ambulansya 

 

 

Ang misyon ng Kagawaran sa Mga Serbisyo ng Sunog sa Hong Kong (FSD) ay 

upang protektahan ang buhay at mga ari-arian ng mga mamamayan sa Hong 

Kong laban sa sunog at ibang mga kapahamakan. Upang mas mabuting 

matupad ang aming misyon nailigtas ang mga nasa kagipitan at protektahan ang 

komunidad, kami ay nagsusumikap para sa patuloy na pagsulong ng aming 

paglaban sa sunog, pagligtas, ambulansya at mga serbisyong proteksyon sa 

sunog na di-isinaalang-alang ang lahi at ang etnikong pinagmulan. 

 

A. Oportunidad ng Pagtatrabaho 

 

Serbisyong 

Nababahala 

  Upang magbigay ng pantay na oportunidad sa 

pagtatrabaho sa lahat ng mga aplikante para sa mga 

trabahosa FSD. 

 

Mga Umiiral na 

Hakbangin 

  Ang mga bakanteng trabaho sa FSD ay bukas sa lahat ng 

mga aplikante na nakaaangkop sa kinakailangan na 

batayan ng pagpasok. 

 

   Para sa pagre-rekrut ng Opisyal sa Himpilan 

(Operasyonal), Opisyal ng Ambulansya, Senyor na 

Bombero/Babaeng Bombero (Kontrol), Bombero/ 

Babaeng Bombero (Operasyonal/Marino) at Tauhan ng 

Ambulansya/Babae sa Ambulansya, bilinggwal na 

paglapit ay inampon para sa Nakasulat na Pasulit Para sa 

Kakayahan mula noong Pebrero 2015, upang ang mga 

tanong sa kapwa wikang Tsino at Ingles ay makukuha ng 

mga kandidato. 

   Upang matulungan ang mga bagong kaanib ng EM na 

magparami sa pundasyon ng kapaligirang pagsasanay, ang 

mga materyales ng pagtuturo sa Ingles at papel ng pasulit 

ay ipinakilala para sa pundasyong pagsasanay sa 
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Akademya ng Mga Serbisyo sa Sunog at Ambulansya 

(FASA) noong Mayo 2016. 

   Ang kailangang wika para sa mga paskil ng 

Bombero/Babaeng Bombero (Mga workshop), Senyor 

Artisan at Artisan ay binago mula noong Enero at Abril 

2017 ayon sa pagkabanggit. 

Bombero/Babaeng Bombero (Mga workshop) 

Ang kailangan na “matutong magsalita ng mahuhusay 

na Kantones” ay binura. 

 

Senyor na Artisan at Artisan 

Ang wikang kailangan sa “magtamo ng lebel na 

kahusayan sa Wikang Tsino at Ingles na katumbas sa 

Primarya 6 na batayan” ay binago bilang 

“isinulat/isinalita na kahusayan sa alinmang wika 

Tsino o Ingles”. 

 

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

Gawain 

  Ang FSD ay magpapatuloy sa pagpapatupad sa umiiral na 

mga hakbangin at nagtatrabaho sa pagkakasosyo kasama 

ang institusyong pang-edukasyon at mga paaralan, kasali 

na yung mga mag-aaral na may etnikong minoridad, 

upang magbigay ng interes na sumali sa FSD. 

B. Pampublikong Edukasyon sa Kaligtasan ng Sunog at Mga Serbisyong 

Ambulansya 

 

Serbisyong 

Nababahala 

  Upang pangasiwaan ang pantay na akses sa mga mensahe 

ng kaligtasan sa sunog ng publiko at nararapat na 

paggamit ng mga serbisyong ambulansya sa tao na 

etnikong minoridad. 

Mga Umiiral na 

Hakbangin 

  Mga kaganapan ng publisidad sa kaligtasan ng sunog para 

sa mga taong etnikong minoridad ay inaayos ng 

pagkakasosyo kasama ang mga organisasyong 

di-pangpamahalaan (NGOs). Mga pamplet sa kaligtasan 

ng sunog ay isinalin sa iba’t-ibang mga wika at ikinalat 

kung naglulunsad ng kaugnay na mga programa. Ang mga 
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pamplet na ito ay maaari rin idiskarga mula sa website ng 

FSD. 

   Mga pag-aayos ay isinagawa upang turuan ang mga taong 

etnikong minoridad upang maging Mga Embahador sa 

Kaligtasan ng Sunog at Maglikha ng Mga Envoy sa 

Kaligtasan ng Sunog. 

   Programa ng paaralan na di-maaabot sa mga paaralan na 

may mga mag-aaral na etnikong minoridad ay isinagawa 

upang bigyang halaga ang kahalagahan ng nararapat na 

paggamit ng mga serbisyong ambulansya. 

   Pinasadyang mga eksibisyon at mga seminar ay 

isinasagawa para sa espisipikong mga grupo ng etnikong 

minoridad upang magsilbi sa kanilang mgapangangailangan. 

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

Gawain 

  Susuriin ng FSD ang mga hakbangin para sa higit pang 

pagpapabuti kung kailangan. 

 

C. Pagsasanay sa mga Kawani 

 

Serbisyong 

Nababahala 

  Upang mapabuti ang pagkabatid ng mga kawani sa 

pagkamapagdamdam ng lahi at pagkakaintindi ng 

pagkakapantay-pantay ng lahi. 

Mga Umiiral na 

Hakbangin 

  Ang elemento ng pagkakapantay-pantay ng lahi ay 

pinagsama-sama sa iba’t-ibang silid-bahay na mga 

programang pagsasanay ng mga kawani. 

   Mga seminar at mga sesyon ng pagbabahagi ng karanasan 

ay ibinigay para sa kawani upang pabutihin ang kanilang 

pagkamapagdamdam ng lahi at pagkakaintindi ng 

pagkakapantay-pantay ng lahi. 

Pagtatasa ng 

Hinaharap na 

  Ang FSD ay palaging magtatasa at magsusuri ng 

kanyangmga programa ng pagsasanay. Katugunan at mga 
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Gawain komentomula sa kawani, ibang mga kagawaran at mga 

NGOs aykolektahin upang mapabuti ang laman ng 

mgaprogramang pagsasanay para sa mga kawani at 

upangpabutihin ang kanilang karunungan 

sapagkakapantay-pantay ng lahi kung naaangkop. 

 
Katanungan/mga reklamo 

Para sa pampublikong katanungan at mga reklamo, mangyari makipag-ugnayan 

sa Pangalawang Opisyal na Dibisyonal (Pagrerekrut, Pagsasanay at 

Eksaminasyon) 1 sa 2733 7886 o sa pamamagitan ng email: ado_rte_1 

@hkfsd.gov.hk. 
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