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มาตรการท่ีมีอยู่และแผนสนับสนุน 
ความเท่าเทียมกันสําหรับชนกลุ่มน้อย 

 
การการฝึกอบรมวิชาชีพ 

 
 
หลกัสูตรและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆการศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพท่ีจดัหาให้โดยคณะกรรมการการฝึกอบรม
วิชาชีพ (VTC) คณะกรรมการการฝึกอบรมใหม่สาํหรับลูกจา้ง (ERB) และคณะกรรมการอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CIC) 
สาํหรับคนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีสามารถตอบสนองขอ้กาํหนดของสิทธ์ิในการเขา้ไปโดยไม่คาํนึงถึงเช้ือชาติหรือชนชาติ 
 
โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนท่ีไม่ใช่พูดภาษาจีนหลกัสูตรและโปรแกรมมากมายถูกดาํเนินการโดย
ภาษาองักฤษ นอกจากน้ีหลกัสูตรเฉพาะเช่นหลกัสูตรท่ีถูกดาํเนินการโดยภาษาจีนกวางตุง้ไดรั้บการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา 
 
A. คณะกรรมการการฝกอบรมวิชาชีพ 
 
การบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 VTC เสนอโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพและมืออาชีพหลากหลายเพื่อรับรองใช้
บริการการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งหมดไดโ้ดยไม่คาํนึงถึงเช้ือชาติการพิจารณาเป็นพิเศษ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ย 

มาตรการท่ีมีอยู ่  โปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพและมืออาชีพโดยเฉพาะสาํหรับนกัเรียนท่ีไม่ใช่พูด
ภาษาจีน (NCS) 

  VTC เสนอโปรแกรมโดยเฉพาะสาํหรับเยาวชนและผูใ้หญ่ NCS เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ต่างๆของการฝึกอบรมของพวกเขาโครงการเหล่าน้ีรวมถึงหลกัสูตรประกาศนียบตัรในธุรกิจการ
ออกแบบและงานบริการสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาของโรงเรียนมธัยมลกัสูตรการเรียนสาํหรับ
นกัเรียนของมธัยมปลายโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพสาํหรับเยาวชนท่ีตกงานหลกัสูตรระยะส้ันท่ี
เก่ียวกบัภาษาจีนวิชาชีพและทกัษะวิชาชีพ 

  การยอมรับของคุณสมบติัภาษาจีน 

  ในกรณีท่ีโครงการเรียกร้องมาตรฐานภาษาจีนท่ีเฉพาะเจาะจงของประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาของ
ฮ่องกง (HKDSE) เพื่อเขา้เรีย นคณุสมบติัภาษาจีนหรือการเรียนภาษาจีนข้นัประยกุต ์HKDSE จะ
ไดรั้บการพิจารณา 
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  บริการสนบัสนุน 

  ให้บริการสนบัสนุนต่างๆกบันกัเรียน NCS ของโปรแกรมก่อนการจา้งงานเพ่ือช่วยให้พวกเขา
รับมือกบัการศึกษาและปรับใหเ้ขา้กบัชีวิตในวิทยาเขตไดดี้ขึ้นบริการเหล่าน้ีรวมถึงสนบัสนุนการ
เรียนดา้นวิชาการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรวมเขา้ดว้ยกนันกัเรียนในทอ้งถ่ินและชุมชนการให้
คาํแนะนาํและการให้คาํปรึกษาสาํหรับการปฏิบติัและการพฒันาอาชีพ 

การประเมินการ
ทาํงานในอนาคต 

 VTC จะดาํเนินต่อไปเพื่อรักษาและส่งเสิรมนโยบายของความเท่าเทียมกนและทาํงานอ่ยางใกลชิ้ด
กบัองคก์ารนอกภาครัฐและโรงเรียนมธัยมท่ีใหบ้ริการกบัชนกลุ่มนอ้ยเพื่อรับรองความเก่ียวขอ้ง
ของโปรแกรมท่ีเสนอ 

มาตรการเพ่ิมเติมท่ี
ใช/้จะใช ้

 เพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางเช้ือชาติในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้และการทาํงาน VTCได้
กาํหนดแนวทางเพื่ออา้งอิงโดยหน่วยงานปฏิบติัการ 

 จะจดัการฝึกอบรมและการประชุมการแบ่งปันประสบการณ์ต่อไปสาํหรับพนกังานและนกัเรียน
เพ่ือเพ่ิมการรับรู้และความไวต่อความเท่าเทียมกนัทางเช้ือชาติของพวกเขา 

  VTC จะดาํเนินต่อไปเพื่อจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการผนวกวฒันธรรมและอาํนวยความสะดวกใน
การรวมเขา้ดว้ยกนัระหว่างนกัเรียนทอ้งถ่ินและนกัเรียนNCS 

  คณะกรรมการเฉพาะของ VTC จะติดตามการปฏิบติัของมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 

สอบถามขอ้มูล
สาธารณะ 

 เพื่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรการดงักล่าวขา้งตน้กรุณาติดต่อสาํนกังานอาวุโสของ(บริการ
วิชาการ)สาํนกังานใหญ่ VTC โดยหมายเลขโทรศพัท2์8361766 

 
B. คณะกรรมการการฝึกอบรมใหม่สําหรับลูกจ้าง 
 
การบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการการฝึกอบรมใหมส่าํหรับลูกจา้ง (ERB) ใหบ้ริการและหลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
เพื่อทาํใหท้กัษะและคุณภาพและความสามารถในการจา้งงานและความสามารถในการแข่งขนัของ
กาํลงัแรงงานดีเพ่ิมขึ้น(เป็นระดบัการศึกษาปริญญารองหรือระดบัตํ่ากว่า)หลกัสูตรแบบเตม็เวลา
เรียนท่ีเช่ือมโยงกบัตาํแหน่งงานมีวตัถุประสงคท์างการจา้งงานมุ่งมัน่จะช่วยเหลืองานการประกนั
การว่างงานโดยการฝึกอบรมทกัษะท่ีเหมาะสมและบริการติดตามตาํแหน่งงาน“โครงการพลสัของ
การยกระดบัทกัษะ"นอกเวลาทาํให้กาํลงัแรงงานปรับปรุงและยกระดบัทกัษะของพวกเขาหลกัสูตร
ฝึกอบรมทกัษะทัว่ไปนอกเวลาซ่ึงรวมไปถึงทกัษะพ้ืนฐานเช่นภาษาในสถานท่ีทาํงานและความรู้
พ้ืนฐานท่ีดีทางการคาํนวณและเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมคุณภาพโดยรวมของกาํลงั
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แรงงาน 

  ปรับปรุงความสามารถในการจา้งงานของชนกลุ่มนอ้ยดว้ยความตั้งใจและทาํให้พวกเขารวมเขา้ไป
ในชุมชนทอ้งถ่ินสะดวกขึ้น ERB จดัหาหลกัสูตรการฝึกอบรมเฉพาะท่ีดาํเนินการโดยภาษาองักฤษ
ตั้งแต่ในช่วงกลางปี2007เพื่อเหมาะกบัความปรารถนาและความตอ้งการฝึกอบรมของชนกลุ่มนอ้ย
ให้และบริการมาตรการเฉพาะเพือ่อาํนวยความสะดวกและสนบัสนุนการฝึกอบรมและการคน้หา
งานของพวกเขา 

มาตรการท่ีมีอยู ่  หลกัสูตรเฉพาะสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

 ในปี 2019-201, ERB เสนอ13หลกัสูตรท่ีเช่ือมโยงกบัตาํแหน่งง านและ 31“โครงการพลสัของการ
ยกระดบัทกัษะ” และหลกัสูตรการฝึกอบรมทกัษะทัว่ไปท่ีดาํเนินการโดยภาษาองักฤษและ
โดยเฉพาะสาํหรับชนกลุ่มนอ้ย ซ่ึงสงวน800 สถานท่ีการฝึกอบรม 

  ในปัจจบุนั ERB เสนอหลกัสูตรภาษา 15 หลกัสูตร(รวมทั้งภาษากวางตุง้สาํหรับสถานท่ีทาํงาน
ภาษาจีนกลางสาํหรับสถานท่ีทาํงานภาษาจีน(การอ่านและการเขียน)สาํหรับสถานท่ีทาํงาน)และ
ภาษาองักฤษ)เฉพาะสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ ในปี 2015-16 ERB จดัตั้ง"ทีมงานพิเศษเพื่อ
ทบทวนหลกัสูตรภาษา"เพ่ือตรวจสอบหลกัสูตรการฝึกอบรมภาษาอยา่งครอบคลุมดว้ยความตั้งใจ
ในการช่วยชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุเอาชนะอุปสรรคในการส่ือสารและเพ่ิมความสามารถในการ
จา้งงานของพวกเขาโดยปรับปรุงการปฏิบติัจริงของหลกัสูตรภาษาและความชดัเจนของคาํพูดดีขึ้น
และสร้างทางเพื่อการพฒันาสาํหรับพวกเขา ตั้งแตปี่ 2019-20 สองหลกัสูตรภาษาจีนเฉพาะใหม่
สาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุท่ีระดบัที่2ของกรอบคุณสมบติัถู (QF) กเสนอให้กบัผูเ้รียนท่ีหวงั
ว่าจะทาํใหค้วามสามารถทางภาษาจีนของพวกเขาสูงขึ้น ERB จะเสริมสร้างการสนบัสนุนสาํหรับ
การฝึกอบรมภาษาจีนของชนกลุม่นอ้ยทางชาติพนัธ์ุต่อไปและปฏิบติัแผนการฝึกอบรมภาษาจีนเชิง
โครงสร้างเพื่อช่วยให้ชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุปรับปรุงความสามารถทางภาษาจีนของพวกเขา
สาํหรับวตัถุประสงคข์องการรวมเขา้ดว้ยกนัทางสังคมและการจา้งงาน 

  ERB เสนอหลกัสูตรการฝึกอบรมเฉพาะท่ีตั้งเป้าหมายสาํหรับเยาวชนท่ีตกงานท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ี
อายรุะหว่าง 15 และ 24 ภายใตโ้ป รแกรมอบรมเยาวชนในปี 2019-20,โปรแกรมน้ีเสนอหลกัสูตร
การฝึกอบรมทกัษะท่ีเป็นทั้งหมด 4 แนวโนม้ท่ีแตกต่างกนัสาํหรับเยาวชนท่ีเขา้รับการอบรม 
 

  ERB จดัตั้ง"กลุ่มพิเศษสาํหรับความตอ้งการการฝึกอบรมของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ"เพื่อระบุ
ความตอ้งการการฝึกอบรมและการจา้งงานของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุและเพื่อแนะนาํกลยทุธ์
เพื่อส่งเสริมชนหลกัสูตรของ ERB และบริการสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุกลุ่มพิเศษน้ี
ประกอบดว้ยกลุ่มชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุองคก์รบริการสังคมกลุม่คนกลุ่มคนการฝึกอบรม 

 
1 ณวนัท่ี 30 มิถุนายน ค.ศ.2019 
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(TBs) กลุ่มคนนายจา้งและรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง ERB จะพฒันาหลกัสูตรใหม่สาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทาง
ชาติพนัธ์ุต่อไปโดยอา้งถึงขอ้เสนอแนะของกลุ่มพิเศษ 

  มาตรการพิเศษและบริการสนบัสนุน 

  ERB เรียกร้อง TBs จดัให้พนกังานท่ีพูดภาษาองักฤษใหบ้ริการกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุและ
ส่งเสริมTBsใชบ้ริการการแปลความหมายของรัฐบาลเม่ือ ERB ใหบ้ริการ 

  ERB จดัการความตอ้งการของขนาดช้นัเรียนอยา่งยืดหยุน่สาํหรับหลกัสูตรการฝึกอบรมเฉพาะท่ี
สาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

  บริการการแปลความหมายในช้นัเรียนโดยผูช่้วยสอนท่ีสามารถพูดภาษาองักฤษและภาษาชนกลุ่ม
นอ้ยทางชาติพนัธ์ุถูกจดังานตามความจาํเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียน 

  ให้บริการติดตามตาํแหน่งงานกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเป็นชนกลุม่นอ้ยทางชาติพนัธ์ุท่ีไดศึ้กษา
สาํเร็จตามหลกัสูตรท่ีเช่ือมโยงกบัตาํแหน่งงานเป็นระยะเวลาหกเดือนให้บริการติดตามตาํแหน่ง
งานกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอื่นๆเป็นระยะเวลาสามเดือน 

  

 

ดว้ยความตั้งใจในการส่งเสริม TBs พฒันาหลกัสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชนกลุ่ม
นอ้ยทางชาติพนัธ์ุ ERBไดข้ยายความครอบคลุมของโครงการกระตุน้การพฒันาหลกัสูตรท่ีมีอยู่
รวมถึงหลกัสูตรเฉพาะสาํหรับชนกลุ่มนอ้ย 

  เพื่อส่งเสริมชนกลุ่มนอ้ยรับรู้โอกาสการฝึกอบรมท่ีมีอยู่ ERBไดอ้อกใบปลิวท่ีส่งเสริมท่ีเป็น
ภาษาองักฤษและ 7 ภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ(รวมทั้งภาษาฮินดี ภาษาอูรดู ภาษาเนปาล ภาษา
บาฮาซา ภาษาตากาลอ็ก ภาษาไทยและภาษาปัญจาบ)เพื่อกระจายให้กบัชนกลุ่มนอ้ยโดยช่องทาง
ต่างๆจดัเตรียมหนงัสือแนะนาํของหลกัสูตรโดยภาษาองักฤษและลงโฆษณาท่ีเป็นภาษาองักฤษ
และภาษาอูรดูและภาษาเนปาลีในหนงัสือพิมพต์่างๆ 

  ERB อพัเดทใบปลิวโปรโมทท่ีแนะนาํหลกัสูตรและบริการของ ERB สาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติ
พนัธ์ุเพื่อทาํให้พวกเขาเขา้ใจ ERBไดม้ากขึ้นและกระตุน้ความสนใจในการลงทะเบียนหลกัสูตร
และการใชบ้ริการท่ีเสนอโดย ERB 

  เพื่อติดต่อกบัชนกลุ่มนอ้ยและประเมินความตอ้งของการการฝึกอบรมของพวกเขาพนกังานของ 
ERB เยี่ยมชมศูนยข์องชุมชนและการชุมนุมทางศาสนาของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุอยา่ง
กระฉบักระเฉงเป็นระยะๆ 
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  เพื่อเสริมสร้างความพยายามในการประชาสัมพนัธ์ ERB ติดต่อกบัศนูยบ์ริการสนบัสนุนสาํหรับชน
กลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุท่ีดาํเนินการโดยองคก์ารนอกภาครัฐและไดรั้บเงินทนุจากกรมกิจการพลเรือน
(HAD) อยา่งใกลชิ้ดในการเผยแพร่ขอ้มูลบริการสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยของ ERB อพัเดทขอ้มูลของ
หลกัสูตรและบริการของ ERB ใน “คู่มือของคุณสาํหรับบริการในฮ่องกง” ท่ีเผยแพร่โดย HAD 
สาํหรับชนกลุ่มนอ้ย 

  นอกจากน้ี ERB กระจายใบปลิวท่ีส่งเสริมให้กบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุโดยทางองคก์รบริการ
สังคมท่ีภายใต"้โครงการเอกอคัรราชทูต"ของ HAD ดว้ยความตั้งใจในการส่งเสริมหลกัสูตรและ
บริการของ ERBให้กบัพวกเขา 

  ให้บริการสนบัสนุนเป็นเป้าหมายกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุณ ณ ศูนยบ์ริการ ERB ในกุ๊นถอง2

และทินซุยไหวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการพิเศษของพวกเขาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุลงทะเบียน
เป็นสมาชิกของศูนยบ์ริการไดแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากบริการสนบัสนุนการฝึกอบรมและการจา้งงาน
ท่ีเสนอโดยศูนยเ์หล่าน้ีรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบติัการเฉพาะและกิจกรรมกลุ่มทางดา้นทกัษะการ
หางานทกัษะการสัมภาษณ์ภาษาองักฤษและภาษากวางตุง้ดา้นอาชีพ 

  ตั้งแต่ปี 2011-12ไดใ้หบ้ริการท่ีปรึกษาการฝึกอบรมกบัคนท่ีขอการสนบัสนุนและคาํแนะนาํท่ีเป็น
ลกัษณะส่วนบุคคลมากขึ้นสาํหรับหลกัสูตรของ ERB ท่ีปรึกษาการฝึกอบรมจะให้คาํแนะนาํ
สาํหรับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและช่วยชนกลุ่มนอ้ยลงทะเบียนหลกัสูตรของ ERBโดยการ
ประเมินความตอ้งการการฝึกอบรมและงานท่ีอยากทาํของพวกเขาโดยการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั
นอกจากน้ีท่ีปรึกษาการฝึกอบรมจะติดต่อประสานงานกบัสมาคมของเขตและองคก์รบริการสังคม
เพื่อจดัสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมหลกัสูตรและบริการของ ERB ตอบสนอง
ความตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

  นอกจากน้ี ERB อุปถมัภT์Bsเพื่อจดังานกิจกรรมโปรโมทตามเขตสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 
ERB จะดาํเนินต่อไปเพ่ือสาํรวจช่องทางมากขึ้นเพ่ือติดต่อกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

  การฝึกอบรมพนกังาน 

  เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจในวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุและเพ่ือเพ่ิมความรู้สึกไวของ
พนกังานในการใหบ้ริการกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ ERB จดังานการประชุมเชิงปฏิบติัการใน
ความร่วมมือกบัองคก์รท่ีแตกต่างกนัรวมถึง“องคก์รความพร้อมเพรียงกนั”และ“คณะกรรมการ
โอกาสเท่าเทียมกนั”ตามลกัษณะของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุสาํหรับพนกังานของERBและTBs 

 
2 ศูนยบ์ริการEDBในกุ๊นถองจะหยดุการดาํเนินการเม่ือวนัที่1 สิงหาคม ค.ศ. 2019 
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การประเมินการ
ทาํงานในอนาคต 

 ERB จะดาํเนินต่อไปเพื่อประเมินความคิดเห็นของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุสาํหรับมาตรการใน
ปัจจุบนัและบริการสนบัสนุนและดาํเนินต่อไปเพื่อพฒันาหลกัสูตรและบริการเฉพาะเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการการฝึกอบรมของพวกเขา ERB เรียกประชุมกบั TBs sและท่ีปรึกษาดา้น
เทคนิคเป็นประจาํเพื่อประเมินผลการดาํเนินงานและประสิทธิผลของการฝึกอบรม นอกจากน้ี 
ERB รวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและ TBsโดยสัมภาษณ์ชั้นเรียนสืบสวนการ
ประเมินหลกัสูตรและแบบสอบถามทบทวนหลกัสูตรดว้ยความตั้งใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ฝึกอบรมและบริการอยา่งต่อเน่ืองสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

มาตรการเพ่ิมเติม
ท่ีใช/้จะใช ้ 

 ตั้งแต่ปี 2010-11 ERB เร่ิมเตรียมวสัดุการฝึกอบรมภาษาองักฤษสาํหรับหลกัสูตรวิชาเลือกท่ีจดัหา
ให้กบัสมาชิกของประชาชนทัว่ไป(ส่ือการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนกวางตุง้)ชนกลุ่มนอ้ยท่ี
สามารถพูดและเขา้ใจภาษาจีนกวางตุง้เขา้ร่วมหลกัสูตรไดด้ว้ย ในปี 2019-20 ERB เสนอ5
หลกัสูตรท่ีครอบคลุมการจดัการทรัพยสิ์น&ความปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ&การส่ือสาร
ธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย ์

  ตั้งแต่ปี 2016-17 ERB จดัตั้ง“เงินอุดหนุนสาํหรับบริการสนบัสนุนการฝึกอบรม"(เงินอดุหนุน)
สาํหรับ TBs เพ่ือพฒันาวสัดุการฝึกอบรมเพ่ิมเติมและให้บริการสนบัสนุนการเรียนรู้ ในปี 2018-19 
ERB เพ่ิมเงินอุดหนุนเพ่ือครอบคลุมหมวดหลกัสูตรมากขึ้นและทาํให้เปอร์เซ็นตข์องระดบัเงิน
อุดหนุนสูงสุดเพ่ิมขึ้นซ่ึงทาํให้ชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุท่ีพูดภาษาจีนกวางตุง้และเขา้ใจภาษาจีน
กวางตุง้เขา้ร่วมหลกัสูตรฝึกอบรมสามญัท่ีสาํหรับประชาชนทัว่ไปสะดวกขึ้น 

  ชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุท่ีไม่เขา้เรียนในโรงเรียนไดรั้บเงินอดุหนุนจาก HAD เพื่อเรียน16
หลกัสูตรภาษาเฉพาะของ ERB เพื่อส่งเสริมให้ชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุมีส่วนร่วมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและเพ่ือทาํให้ทกัษะการทาํงานท่ีเปล่ียนแปลงไดดี้เพ่ิมขึ้น 

  ERB กาํลงัเสนอหลกัสูตรการฝึกอบรมเฉพาะณศูนยบ์ริการสนบัสนุนสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติ
พนัธ์ุท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก HAD โดยติดต่อกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุในศูนยบ์ริการ
สนบัสนุนเหล่าน้ี ERB ส่งเสริมชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุลงทะเบียนหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีเสนอ
โดย ERB 

  ในปี 2016-17 ERB จดัตั้ง"แผนงานส่งเสริมหลกัสูตรและอุตสาหกรรม"และจดัหาเงินให้ TBs เพื่อ
ร่วมมือกบัองคก์รในเขตเพื่อจดังานกิจกรรมโปรโมทตามเขตเพื่อส่งเสริมหลกัสูตรของ ERB
เช่นเดียวกบัโอกาสการจา้งงานและการคาดหวงัทางอาชีพในธุรกิจท่ีแตกต่างกนั รวมถึงกิจกรรม
เฉพาะท่ีบริการจดัทาํอาหารสาํหรับความตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุในสามปีท่ีผา่นมา
(ปี2016-17ถึงปี2018-19) 6 กิจกรรมเฉพาะถูกจดังานสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุในปี 
2019-20 ERB ดาํเนินต่อไปเพื่อจดัหาเงินให้กบั TBs เพื่อจดังานกิจกรรมโปรโมทตามเขต ซ่ึง
รวมถึง2 กิจกรรมเฉพาะสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุดว้ยความตั้งใจในการใหโ้อกาสมาก
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ขึ้นกบัพวกเขาเพ่ือไดข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสูตรของ ERB และขอ้มูลการจา้งงานในธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั 

  ERBจ ัดตั้ง 22 “สถานท่ีท่ีใหบ้ริการของ ERB” ในไควซิงฉวนวานและเวสตเ์กาลูนท่ีร่วมมือกบั
องคก์รบริการสังคมเพื่อให้บริการสอบถามขอ้มูลและการลงทะเบียนสาํหรับหลกัสูตรของ ERB  
ซ่ึงจดัสัมมนาธุรกิจและหลกัสูตรนกัชิมและช่วยประชาชนลงทะเบียนสาํหรับบริการให้คาํปรึกษา
การฝึกอบรมของ ERBจะจดัตั้ง15“สถานท่ีท่ี ให้บริการของERB”ในเวสตเ์กาลูนในปี2019-20ตาม
ขั้นตอนชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุสามารถใชบ้ริการเหล่าน้ี 

  ให้บริการให้คาํปรึกษาการฝึกอบรมท่ีสู่ภายนอกตั้งแต่ปี 2016-17 ท่ีปรึกษาการฝึกอบรมจะเยี่ยมชม
องคก์ารนอกภาครัฐและองคก์รท่ีแตกต่างเพื่อใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาการฝึกอบรมแบบบคุคลหรือ
แบบกลุ่มกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ ในปี 2018-19 ERB ส่งเสริมการสนบัสนุนสาํหรับชนกลุ่ม
นอ้ยทางชาติพนัธ์ุโดยแนะนาํ“บริการประชุมทางวิดีโอท่ีใหค้าํปรึกษาการฝึกอบรม” 

  ตั้งแต่ปี 2014-15 ERBไดจ้ดัตั้ง"สุนทรพจน์อาชีพสาํหรับโรงเรียน"สาํหรับนกัเรียนมธัยมปลายชน
กลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุเจา้หนา้ท่ีธุรการอาวุโสของบริษทัไดรั้บเชิญเป็นผูบ้รรยายเพื่อแชร์การ
คาดหวงัอาชีพสภาพแวดลอ้มการทาํงานและขอ้กาํหนดเขา้เรียนฯลฯกบันกัเรียนนอกจากน้ีตวัแทน
ของ ERB แนะนาํหลกัสูตรและบริการของ ERB ท่ีเหมาะสาํหรับเยาวชนชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ
ให้นกัเรียน 

  ตั้งแต่ปี 2016-17 ERB ไดจ้ดัตั้ง"สัมมนาทกัษะการสัมภาษณ์"สาํหรับนกัเรียนมธัยมปลายท่ีเป็นชน
กลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ สัมมนาน้ีครอบคลุมการฝึกอบรมเทคนิคการหางานและการสัมภาษณ์
วฒันธรรมและทศันคติการทาํงานและสรุปบริการฝึกอบรมและการบรรจเุขา้ทาํงานของERBดว้ย
เพ่ือให้นกัเรียนท่ีจะเขา้สู่ตลาดงานหลงัจบการศึกษาเตรียมความพร้อมไดดี้ขึ้น 

  ตั้งแต่ปี 2017-18 ERBไดจ้ดัตั้ง"กิจกรรมประสบการณ์การทาํงาน"สาํหรับนกัเรียนมธัยมปลายชน
กลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุเพ่ือเย่ียมชมสถานท่ีทาํงานและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีแตกต่างกนั ตวัแทน
นายจา้งแนะนาํการดาํเนินการขอ้กาํหนดเขา้ทาํงานและวิถีทางการเรียนรู้สาํหรับตาํแหน่งงานต่างๆ
ดว้ยความตั้งใจในการเสริมสร้างนกัเรียนชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุเขา้ใจแต่ละธุรกิจและส่งเสริม
การเรียนและการวางแผนอาชีพในอนาคต 

  ตั้งแต่ปี 2019-20 ERB อนุญาตใหค้วามยืดหยุน่มากขึ้นในเกณฑก์าํหนดของการบรรลุผลท่ีเก่ียวกบั
การเรียนการสอนสาํหรับการลงทะเบียนหลกัสูตรเฉพาะสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ
นอกจากน้ียงัสาํรวจการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมใหม่สาํหรับธุรกิจเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง&การปรับปรุงใหม่และบริการไฟฟ้าและเคร่ืองกลสาํหรับชนกลุ่มนอ้ย
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ทางชาติพนัธ์ุ 

สอบถามขอ้มูล  เพื่อสอบถามขอ้มูลกรุณาติดต่อท่ีปรึกษาการฝึกอบรมโดยหมายเลขโทรศพัท์ 6760 3801 

 
C. คณะกรรมการอตุสาหกรรมก่อสร้าง 
 
การบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 CIC มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานและการอาศยัอยูท่ี่ให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัและไม่มี
การแบ่งแยกการล่วงละเมิดและการกล่าวร้ายใดๆสาํหรับพนกังานผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมผูเ้ยี่ยมชม
และประชาชนทั้งหมด 

  ตามบทท่ี29ของกฤษฎีกาคณะกรรมการอุตสาหกรรมก่อสร้าง CICไดจ้ดัตั้ง"คณะกรรมการ
ฝึกอบรมอุตสาหกรรมก่อสร้าง"เพื่อให้หลกัสูตรการฝึกอบรมและบริการทดสอบการคา้สาํหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

มาตรการท่ีมีอยู ่  นโยบาย 

 CIC ไดก้าํหนดนโยบายโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัเพ่ือรับรองลูกจา้งทั้งหมดไม่แบ่งแยกเช้ือชาติล่วง
ละเมิดหรือกล่าวร้ายลูกจา้งอื่นๆของ CIC ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ผูเ้ยีย่มชมหรือผูใ้ชบ้ริการอื่นๆของ
CIC นโยบายโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัไดรั้บการรับรองโดย CIC และออกให้กบัพนกังานทั้งหมดของ
CIC 

  การฝึกอบรมพนกังาน 

  CIC จดัหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นประจาํตามนโยบายโอกาสท่ีเทา่เทียมกนัสาํหรับทั้งพนกังานฟ
รอนทไ์ลน์และพนกังานท่ีเก่ียวกบัการจดัการเพื่อติดตามนโยบายโอกาสท่ีเท่าเทียมตวัแทนของ
คณะกรรมการโอกาสท่ีเท่าเทียม (EOC) จะแบ่งปันกฎการแบ่งแยกเช้ือชาติกบัพนกังานของCIC
ดว้ยมุ่งเนน้ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมวิชาชีพ 

  บริการการฝึกอบรมและการทดสอบการคา้สาํหรับชนกลุ่มนอ้ย 

  ในปัจจบุนั CIC เสนอ 3 หลกัสูตรระยะส้ันแบบเตม็เวลาท่ีใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอนเพ่ือ
จดัหาให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีอยากจะทาํงานท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมก่อสร้างดว้ยทกัษะท่ี
เฉพาะเจาะจงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะไดรั้บเบ้ียเล้ยีงรายวนัในระหว่างหลกัสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของบริการ CIC จะรับนกัแปลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยส่งมอบหลกัสูตรการฝึกอบรม 
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  ในปัจจบุนั CIC เสนอ 15 หลกัสูตรนอกเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัท่ีใชภ้าษาองักฤษในการ
เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมความตระหนกัความปลอดภยัของผูป้ระกอบการงานก่อสร้างท่ีประจาํการท่ี
ไม่ใช่พูดภาษาจีน 

  CIC ไดเ้สนอ5หลกัสูตรนอกเวลาตาม"หลกัสูตรการเสริมสร้างทกัษะสาํหรับชนกลุ่มนอ้ย"ในปี 
2015 เพ่ืออบรมคนงานทัว่ไปท่ีลงทะเบียนแลว้กลายเป็นคนงานก่ึงชาํนาญท่ีลงทะเบียนแลว้
สาํหรับการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  กระดาษทดสอบการคา้ท่ีเป็นภาษาองักฤษใชไ้ดส้าํหรับทดการสอบการคา้และการทดสอบการ
รับรองปฏิบติัการส่วนใหญ่นอกจากน้ี CIC อนุญาตใหผู้ส้มคัรมาพร้อมกบันกัแปลของพวกเขาใน
ระหว่างการทดสอบ 

  กิจกรรมท่ีส่งเสริม 

  CIC ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมดงัตอ่ไปน้ีเพ่ือดึงดูดชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุเขา้ร่วมหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมและการทดสอบการคา้: 
 

➢ เยี่ยมชมผูป้ระกอบการงานท่ีประจาํการท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยเป็นประจาํ 

➢ การขยายกิจกรรมสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุโดยองคก์รท่ีให้บริการกบัพวกเขาและ
ช่องทางส่ือท่ีพวกเขาติดต่ออยูเ่สมอ 

➢ โปรแกรมประสบการณ์การทาํงานสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยเช่นการเจรจาทางอาชีพโปรแกรม
การทดลองและงานท่ีตรงกบังานแสดงและวนัสนุกครอบครัวเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจ
อุตสาหกรรมก่อสร้างของพวกเขา 
 

  CIC ไดพ้ฒันาวสัดุการสอนท่ีเป็นภาษาองักฤษสาํหรับการศึกษาศิลปศาสตร์ CIC ร่วมมือกบั
โรงเรียนมธัยมท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์ารนอกภาครัฐท่ีให้บริการกบักลุ่มชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ
เพ่ือให้นกัเรียนชนกลุ่มนอ้ยเขา้ใจอุตสาหกรรมก่อสร้างไดม้ากขึ้น 

  ทีมใหบรการชนกลุ่มนอ้ย 

  เน่ืองจากจาํนวนของผูป้ระกอบการงานท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยเพ่ิมขึ้น CIC ตั้งขึ้นทีมใหบ้ริการชนกลุ่ม
นอ้ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและสนบัสนุนชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุรวมทั้ง: 
 

➢  เยี่ยมชมหน่วยงานและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํเพื่อส่งเสริมการบริการของ CIC 

➢ แปลขอ้สอบท่ีทดสอบการคา้แบบจาํลองและ PowerPoint ท่ีสรุปแบบส้ันๆของการทดสอบ
ก่อนทาํการเป็นภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

➢ ให้บริการล่ามและบริการแปลภาษากบัผูส้มคัรและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
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➢ จดักิจกรรมและเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริการของ CIC 
 

การประเมินการ
ทาํงานในอนาคต 

 CIC จะทบทวนนโยบายโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัทุกๆปี 

 CIC จะดาํเนินต่อไปเพื่อเสนอขอ้มูลท่ีปรับปรุงท่ีมากท่ีสุดให้กบัพนกังานและผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมการรับรู้และความไวต่อความเท่าเทียมทางเช้ือชาติของพวกเขา 

  CIC จะทบทวนความตอ้งการและประสิทธิผลของหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 

  CIC จะดาํเนินต่อไปเพื่อคน้หาความคิดเห็นสาํหรับมาตรการในปัจจุบนัและบริการสนบัสนุนท่ี
เก่ียวกบัการฝึกอบรมการก่อสร้างและการทดสอบการคา้จากชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุและจะ
พฒันาหลกัสูตรและบริการตามความตอ้งการของพวกเขา 

มาตรการเพ่ิมเติม
ท่ีใช/้จะใช ้

 การจดัเตรียมหลกัสูตร 

 CIC จะพจิารณาการเสนอหลกัสูตรอื่นๆท่ีเหมาะสมและการทดสอบการคา้โดยภาษาองักฤษ 

  ควรมีความตอ้งการเกิดขึ้นในอนาคต 

  เร่ิมปฏิบติัการโครงการการทดลองเพ่ือให้กระดาษทดสอบการคา้ท่ีเป็นสามภาษา(เช่นภาษาเนปาลี
ภาษาฮินดี)สาํหรับการคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมในมากกว่าหมู่ชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ CIC จะพิจารณา
การแปลกระดาษทดสอบอื่นเป็น3ภาษาท่ีกล่าวถึง 

  ทีมใหบรการชนกลมนอ้ย 

  ดว้ยการพฒันาของทีมให้บริการชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุซ่ึงคาดว่าขอบเขตของบริการสาํหรับ
กลุ่มชาติพนัธ์ุจะถูกขยาย CIC กาํลงัวางแผนจะจดัลาํดบัของโฟกสักลุ่มเพื่อศึกษาความตอ้งการ
เฉพาะทางการคา้ของผูป้ระกอบการงานท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

สอบถามขอ้มูล  คณะกรรมการอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ทีมงานบริการชนกลุ่มนอ้ย 
อีเมล: emservice@cic.hk 

หมายเลขโทรศพัท:์ (852) 2100 9000 
Whatsapp: (852) 5720 0072 

หมายเลขโทรสาร: (852) 2100 9249 
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คณะกรรมการการฝึกอบรมวิชาชีพ 
คณะกรรมการการฝึกอบรมใหม่สําหรับลูกจ้าง 
คณะกรรมการอตุสาหกรรมก่อสร้าง 
กรกฎาคม ค.ศ.2019 


