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มาตรการท่ีมีอยู่และแผนสนับสนุน 
ความเท่าเทียมกันส าหรับชนกลุ่มน้อย 

 
การเคหะสาธารณะ 

 
 
เพ่ือส่งเสริมความสามคัคีเช้ือชาติและช่วยชนกลุ่มนอ้ยรวมเขา้ชุมชนกรมการเคหะด าเนินกรมมาตรการต่างๆเพ่ือเสริมสร้าง
พวกเขาเขา้ถึงบริการการเคหะสาธารณะ 
 
A. การขอส าหรับการเช่าท่ีอยู่อาศัยสาธารณะ (PRH) 
 
การบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหบ้ริการกบัผูข้อ PRH ส าหรับการขอของพวกเขาและการจดัสรรหน่วย PRH และการเลิก

การขอเน่ืองจากเหตุผลอื่นๆ 

มาตรการท่ีมีอยู ่  ขอ้มูลส้ันๆของศนูยบ์ริการสนบัสนุนส าหรับชนกลุ่มนอ้ยถูกส่งให้กบัผูข้อ PRH ท่ีเป็นชนกลุ่ม
นอ้ย(EM)ส าหรับการอา้งอิงของพวกเขาตั้งแต่ 2009 เวอร์ชัน่ท่ีปรับปรุงถูกส่งในช่วงปลายปี 
2011, 2013, 2015 และ 2017 ตามล าดบันอกจากน้ีขอ้มูลส้ันแจกจ่ายถูกให้กบัผูข้อท่ีเป็นชนกลุ่ม
นอ้ยท่ีเยี่ยมชมศนูยบ์ริการลูกคา้ของฝ่ายบริหารการเคหะ (HACSC) 

  โปสเตอร์และแบนเนอร์แบบดึงแบบส าหรับการเผยแพร่ของบริการล่ามทางโทรศพัทท่ี์เป็น 7
ภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุโดยไม่ตอ้งจ่ายเงินท่ีเสนอโดยศูนยส์ าหรับความสามคัคีและการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นของผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ (CHEER) ถูกแสดงใน HACSC
และศูนยข์อ้มูลการเคหะ (HIC) เพ่ือให้ผูข้อท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุทราบบริการน้ี 

  เราไดร้ะบขุอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอPRHท่ีเป็นหกภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 
CHEER เสนอขอ้สังเกตใน"ตวัอยา่งของการกรอกแบบฟอร์มการขอ”เช่นเดียวกบัหมายเลข
โทรศพัทส์ายด่วนของบริการล่ามของภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุบนเวบ็ไซตข์องฝ่ายบริหาร
การเคหะ (HA)/กรมการเคหะ (HD) ฉบบัพิมพข์องขอ้มูลขา้งตน้ประโยชน์ใชไ้ดเ้พื่อหยิบโดยไม่
ตอ้งจ่ายเงิน ณ HACSCในลกฟ 

  ชนกลุ่มนอ้ยใชไ้ดวี้ดีโอท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ีสามคัคีระหว่างกลุ่มเช้ือชาติท่ี
แตกต่างกนับริการ PRH ต่างๆและช่องช่วยเหลือท่ีถูกกระจายในหอ้งโถงท่ีขอการเคหะของ 
HACSC 

  ในปัจจบุนั ไดจ้า้งผูต้อ้นรับสองคน ณ ห้องโถงเพื่อเสนอความช่วยเหลือให้กบัผูข้อPRHรวมถึง
ชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ ณ HACSC 

  ภาพแสดงธงของประเทศต่างๆท่ีถูกใชใ้น HACSC เพื่อผูข้อPRHท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยบ่งบอก
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สัญชาติของพวกเขาเพ่ือท าให้จดัการแปลความหมายท่ีเหมาะสมส าหรับพวกเขาสะดวกขึ้น 

  ดว้ยการประสานงานของหน่วยประชาสัมพนัธ์เช้ือชาติภายใตก้รมกิจการพลเรือนชุดซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์กบัเวบ็แคมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัหาโดย CHEER ถูกติดตั้งใน HACSC ส าหรับบริการ
การแปลความหมายโดยพนกังานของ CHEER เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อระหว่าง
พนกังานของเรากบัผูข้อ PRH ท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยเม่ือมีความจ าาเป็น 

  ทุกคร้ังเม่ือเราแจง้ให้ผูข้อ PRH ทราบที่เร่ืองเก่ียวกบัความคบืหนา้หรือรายละเอียดของการขอ
ของพวกเขาหรือเชิญพวกเขาส าหรับการตรวจสอบท่ีรายละเอียดหรือการเลือกห้องชุดถา้เรา
พิจารณาว่าผูข้อคนนั้นเหมือนชนกลุ่มนอ้ยเราจะแนบโน๊ตขอ้มูลท่ีแสดงศูนยบ์ริการสนบัสนุนท่ี
สามารถให้บริการสนบัสนุนทางภาษา 

  เม่ือผูข้อ PRH ท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุติดต่อ CHEER เพื่อขอบริการการแปลความหมาย
เพื่อเขา้ร่วมการตรวจสอบท่ีรายละเอียดหรือการเลือกห้องชุด CHEER จะแจง้ให้เราทราบและเรา
จะจดัเตรียมการแปลความหมายในสถานท่ีเกิดเหตหุรือตั้งเวบ็แคมเพ่ือท าให้ CHEERใหบ้ริการ
การแปลความหมายในระหว่างการสัมภาษณ์การตรวจสอบท่ีรายละเอียดเป็นไปไดใ้นกรณีท่ีผู ้
ขอไม่ไดข้อล่วงหนา้แต่ตอ้งการท่ีจะไดรั้บบริการดงักล่าวในขณะท่ีการสัมภาษณ์ เราจะติดต่อ 
CHEER เพื่อดูว่าจดับริการล่ามโดยทางการประชุมทางโทรศพัทห์รือเวบ็แคมไดท้นัทีหรือไม่ 

  เม่ือด าเนินการโครงการการเคหะต่างๆ (อยา่งเช่นโครงการจดัสรรห้องชุดเอสเปรสโครงการ
ด าเนินการบรรเทาความแออดัมากเกินไปในฮ่องกงและปรับปรุงพ้ืนท่ีอยูอ่าศยั) HD จะส่ง
แบบฟอร์มการขอท่ีเก่ียวขอ้งคู่มือการขอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯใหก้บัศูนยบ์ริการสนบัสนุนชน
กลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุรวมถึง CHEER ล่วงหนา้เพื่อส่งเสริมพวกเขาให้บริการแก่ผูข้อท่ีเป็นชน
กลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

  เพื่อผูข้อท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยมาเลือกห้องชุดอของโครงการการเคหะดงักล่าวขา้งตน้HDจะเสนอ
ขอ้มูลท่ีส าคญัและเวิร์กโฟลวท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการการเคหะโดยหกภาษาของชนกลุ่มนอ้ยเพื่อ
อ านวยความสะดวกในกระบวนการของการเลือกห้องชุดของพวกเขา 

การประเมินการ
ท างานในอนาคตและ
ประสิทธิผลของ
มาตรการ 

 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจะปรับปรุงเป็นประจ าและวิดีโอจะถูกออกอากาศอยา่งต่อเน่ืองเพื่อบ ารุงรักษา
ความรู้ของผูข้อท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ย 

 ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัประสิทธิผลของบริการการแปลความหมายท่ีให้กบัชนกลุ่มนอ้ยถูก
ทบทวนป็นประจ าเพื่อคน้หาการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 ความคิดเห็นจากพนกังานฟรอนทไ์ลน์ท่ีมีประสบการณ์ท่ีไดรั้บในการติดต่อกบัผูข้อท่ีเป็นชน
กลุ่มนอ้ยประจ าวนัจะถูกรวบรวมโดยการประชุมเป็นประจ าเพื่อทบทวนประสิทธิผลของ
มาตรการท่ีมีอยูข่องเราและเพื่อคน้หาการปรับปรุง 
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  เราจะติดต่อกบัศนูยส์นบัสนุนบริการอยา่งใกลชิ้ดอยูเ่สมอเพื่อไดรั้บความคิดเห็นจากผูข้อ PRH ท่ี
เป็นชนกลุ่มนอ้ยและท าการปรับปรุง 

มาตรการเพ่ิมเติมท่ี
ใช/้จะใช ้

 ในการสัมภาษณ์กบัผูข้อท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยHDจะถามพวกเขาว่าพวกเขาตอ้งการบริการการแปล
ความหมายหรือไม่จากนั้น HD จะท าการจดัเตรียมท่ีเหมาะสม 

สอบถาม  ผูจ้ดัการการเคหะ/การขอ (Adm) โทรศพัท:์ 2794 5228 

 
B. การจัดการอสังหาริมทรัพย์พ 
 
การบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  ในการสัมภาษณ์กบัผูข้อท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ย HD จะถามพวกเขาว่าพวกเขาตอ้งการบริการ

การแปลความหมายหรือไม่จากนั้น HD จะท าการจดัเตรียมท่ีเหมาะสม 

มาตรการท่ีมีอยู ่  แผน่พบัท่ีเป็นภาษาองักฤษและเจด็ภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ (นัน่คือภาษาบาฮาซา
ภาษาฮินดี ภาษาเนปาล ภาษาปัญจาบ ภาษาตากาลอ็ก ภาษาไทยและภาษาอูรดู)ไดถุ้กส่ง
ออกทุกสองปีตั้งแตค่.ศ.2009 เพ่ือช้ีบอกครัวเรือนชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุในพ้ืนท่ีท่ีอยู่
อาศยัสาธารณะเพื่อแจง้ให้พวกเขาทราบบริการสนบัสนุนท่ีเสนอโดยองคก์รท่ีไม่แสวงหา
ผลก าไรท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลฉบบัล่าสุดถุกส่งออกในส้ินปี 2017 

  วีดีโอท่ีแพร่โดยช่องการเคหะของเราเพื่อส่งเสริมสัมพนัธ์ท่ีสามคัคีระหว่างชนกลุ่มนอ้ยกบั
ประชาชนในทอ้งถ่ินส่ังสอนพนกังานการเคหะฟรอนทไ์ลนท์ั้งหมดเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในทั้งการจดัการท่ีราบร่ืนและการติดต่อกบัครัวเรือนชนกลุ่มนอ้ยท่ีดีขึ้น 

  ส่งขอ้ความทั้งภาษาองักฤษและภาษาจีนท่ีเพ่ือส่งเสริมสัมพนัธ์ท่ีสามคัคีระหว่างชนกลุ่ม
นอ้ยกบัประชาชนในทอ้งถ่ินและบริการสนบัสนุนท่ีใชไ้ดใ้ห้กบัผูเ้ช่าโดยจดหมายข่าว
อสังหาริมทรัพย ์

  เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและส่งเสริมสัมพนัธ์ท่ีสามคัคีระหว่างชนกลุ่มนอ้ย
กบัประชาชนในทอ้งถ่ินโดยฟังกช์นัร่วมมือในการสร้างชุมชนร่วมกนัท่ีจดัโดย
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพยแ์ละ NGOs 

  เม่ือส่งขอ้ความท่ีส าคญัให้กบัผูเ้ช่าท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยการใชภ้าพถ่ายและแผนท่ีและภาพวาด
และรูปภาพฯลฯท าให้พวกเขาเขา้ใจขอ้ความไดส้ะดวกขึ้นดงันั้นเราจะแทรกรูปภาพท่ี
เหมาะสมในจดหมายหรือประกาศเม่ือเผยแพร่ขอ้มูลส าคญัเพื่อ(เช่นสุขภาพและความ
ปลอดภยั)ท าให้ชนกลุ่มนอ้ยเขา้ใจไดง้่ายขึ้น 

  เพ่ือท าให้การติดต่อกบัครัวเรือนชนกลุ่มนอ้ยดีเพ่ิมขึ้น CHEERใหบ้ริการการแปล
ความหมายโดยทางโทรศพัทข์องบริการคริสเตียนฮ่องกงในส านกังานการบริหารการเช่าใน
เขตตืนมูลนอร์ทและส านกังานอสังหาริมทรัพยใ์นเขตดินยดืโดยใชก้ลอ้งเวบ็ที่เช่ือมโยงกบั 
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CHEER เพื่ออ านวยความสะดวกในการประชุมทางวีดีโอของ3ฝ่ายระหว่างพนกังานผูอ้ยู่
อาศยัท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยและล่ามโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทางภาษา 

  เพ่ือปิดประกาศโปสเตอร์ท่ีต าแหน่งท่ีสังเกตเห็นชดัเจนในพ้ืนทีส าหรับการส่งเสริมบริการ
ล่ามโดยไม่ตอ้งจ่ายเงินท่ีเสนอโดย CHEER 

  วางบตัรช้ีบอกภาษา CHEER ณ เคาน์เตอร์ผูช่้วยฝ่ายบริการลูกคา้/โต๊ะเลก็ๆส าหรับการ
สัมภาษณ์/ห้องสัมภาษณ์เพื่อส่งเสริมพนกังานท าการจดัเตรียมท่ีเหมาะสมหากชนกลุ่มนอ้ย
ทางชาติพนัธ์ุตอ้งการบริการล่าม 

การประเมินการ
ท างานในอนาคตและ
ประสิทธิผลของ
มาตรการ 

 เพื่อส่งเสริมชนกลุ่มนอ้ยใชบ้ริการแปลภาษาและล่ามท่ีใหโ้ดยศนูยบ์ริการสนบัสนุนท่ี
ปฏิบติังานโดยองคก์ารไม่แสวงหาผลก าไรอยา่งเตม็ท่ี 

 ค านึงถึงวฒันธรรมความตอ้งการความไวและความกงัวลของกลุ่มเช้ือชาติต่างๆจะทบทวน
บริการของเราเป็นระยะๆและท าการปรับปรุงท่ีสามารถนบัไปปรับใชไ้ดจ้ะท าสรุปแบบส้ัน
ของนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีเวอร์ชัน่ในภาษาต่างๆเม่ือมีความจ าเป็น 

  หลงัจากหนา้ท่ีความร่วมมือเสร็จส้ินผูจ้ดังานตอ้งส่งรายงานขั้นสุดทา้ยภายในสองเดือนเพ่ือ
ประเมินค าตอบโดยรวมและความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมดว้ยความตั้งใจในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีคลา้ยกนัในอนาคต 

  เราจะติดต่อศนูยบ์ริการสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะๆเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของชน
กลุ่มนอ้ยท่ีเก่ียวกบัการจดัการอสังหาริมทรัพยพ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา 

  เพื่อด าเนินแบบสอบถามแบบสุ่มท่ีเก่ียวกบับริการการจดัการอสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละปี
ระหว่างผูเ้ช่าของเราเพื่อรวบรวมความคิดเห็นรวมทั้งความคดิเห็นของชนกลุ่มนอ้ย
ด าเนินการทบทวนบริการของเราเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา 

มาตรการเพ่ิมเติมท่ี
ใช/้จะใช ้

 

 อพัโหลดนโยบายการเคหะไปยงัเวบ็ไซตข์อง HA/HDโดยทัว่ไปเป็นสองภาษาเช่นภาษาจีน
และภาษาองักฤษขอ้มูลในภาษาอ่ืนรวมทั้งภาษาชนกลุ่มนอ้ยหลากหลายเช่นภาษาไทย
ภาษาองักฤษฯลฯถูกให้ส าหรับนโยบายมากมายท่ีเลือกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
อสังหาริมทรัพยเ์ช่นการเพ่ิมเติมการลบแผนการใหค้ะแนนส าหรับการปฏิบติัการจดัการ
อสังหาริมทรัพยใ์นอสังหาริมทรัพยก์ารเคหะสาธารณะและโครงการช่วยเหลือการเช่า
นโยบายการเคหะถูกอพัโหลดบนเวบ็ไซต ์HA/HDโดยทัว่ไปแสดงเป็นสองภาษา นัน่คือ
ภาษาจีนและภาษาองักฤษ เสนอให้ขอ้มูลท่ีเป็นภาษาอ่ืนๆรวมถึงหลายภาษาชนกลุ่มนอ้ย 
เช่นภาษาไทยหรือภาษาอินโดนีเซียฯลฯส าหรับนโยบายมากมายท่ีเลือกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการทรัพยสิ์นอยา่งเช่นการเพ่ิมและการลบสมาชิกในครอบครัว รายการการให้คะแนน
ส าหรับการจดัการอสังหาริมทรัพยใ์นอสังหาริมทรัพยก์ารเคหะมหาชนนโยบายผูเ้ช่าท่ี
ร ่ารวย และแผนการช่วยเหลือค่าเช่า 
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  ด าเนินการส ารวท่ีเป็นประจ าส าหรับการเคหะมหาชน (PHRS) ประจ าปีเพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นของครัวเรือนเช่าท่ีอยูอ่าศยัในการเคหะมหาชนต่อการบริการการจดัการท่ีอยูอ่าศยั
นอกจากแบบสอบถามท่ีเป็นภาษาจีนท่ีถูกใชโ้ดยผูสั้มภาษณ์ในปัจจุบนัส าหรับผูสั้มภาษณ์
แบบสอบถามท่ีเป็นภาษาองักฤษใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ยช่วยให้พวกเขาพูดคุยกบัชนกลุ่มนอ้ย
ทางชาติพนัธ์ุไดดี้ขึ้นนอกจากน้ีจะจดัหาบตัรช้ีบอกภาษา CHEERให้กบัผูสั้มภาษณ์เพื่อ
แสวงหาบริการแปลท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์กบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่พูด
ภาษาองักฤษ/ภาษาจีน ผลการส ารวจจะช่วยใหเ้ราทบทวนและเสริมสร้างบริการของเราและ
ตอบสนองความตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

สอบถาม  หน่วยการจดัการนโยบายการเช่า โทรศพัท:์ 2761 5842 

(ท่ีอยูอ่ีเมล: tmp.gr@housingauthority.gov.hk) 

 
C. การฝึกอบรมของพนกงาน 
 
การบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 เพ่ือเสริมสร้างพนกังานของศูนยส์อบถามตระหนกัถึงความไวของเช้ือชาติและเขา้ใจกฎการ
แบ่งแยกเช้ือชาติ (RDO) 

มาตรการท่ีมีอยู ่  ร่วมมือกบัคณะกรรมการโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั (EOC) และ CHEER เพื่อเสนอการฝึกอบรมท่ี
เก่ียวกบั RDO ความเสมอภาคทางเช้ือชาติความแวดไวทางวฒันธรรมและการปฏิบติัท่ีดีในการ
ให้บริการสาธารณะกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุให้กบัพนกังาน 

  เสนอช่ือพนกังานเพ่ือเขา้ร่วมการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัตั้งโดยส านกัการฝึกอบรม
ขา้ราชการพลเรือนและพฒันาการฝึกอบรมขา้ราชการพลเรือน (CSTDI CSB) 

  ขอเชิญ CHEER สรุปโดยยอ่ต่อพนกังานในพ้ืนท่ีของ CHEER ท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีใหบ้ริการแก่ชน
กลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุและเพ่ิมความรู้ของพนกังานส าหรับวฒันธรรมท่ีหลากหลายของชน
กลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

  วสัดุการฝึกอบรมและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กอปัโหลดไปยงัอนิทราเน็ตของแผนกส าหรับ
การอา้งอิงของพนกังาน 

การประเมินการ
ท างานในอนาคต 

 จะจดัการฝึกอบรมเพื่อปรับสภาพเป็นระยะๆ 

 กรมน้ีจะด าเนินต่อไปเพ่ือร่วมมือกบัส านกักิจการรัฐธรรมนูญและแผน่ดินใหญ่ CSTDI CSB 
EOC และ NGOs ท่ีให้บริการกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุซ่ึงจดัให้มีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม
ส าหรับ RDO และหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรการเพ่ิมเติมที  เราไดร้วมการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบั RDO ในโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับพนกังานใหม่
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ใช/้จะใช ้ ทั้งหมดของ HD 

 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของหวัหนา้แผนกคณะกรรมการฝึกอบรมและผูไ้ดรั้บการ
ฝึกหดัซ่ึงจะถูกเก็บรวบรวมเพ่ือทบทวนหลกัสูตรและเพ่ิมเติมเน้ือหาการฝึกอบรม 

สอบถาม   ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาโทรศพัท:์ 3162 0130 

 
 

กรมการเคหะ 
กรกฎาคม ค.ศ.2019 


