
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

Umiiral at nakaplanong mga hakbang 
sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng lahi 

Kagawaran ng Agrikultura, Pangisdaan at Konserbasyon 

Ang Kagawaran ng Agrikultura, Pangisdaan at Konserbasyon (AFCD) ay 
nagbibigay ng mga serbisyo sa publiko kaugnay sa agrikultura at pangisdaan, 
pangangalaga sa kalikasan at regulasyon ng hayop, halaman at pangisdaan. Kami ay 
nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagtiyak sa pantay na pag-access sa mga 
serbisyong pagtatanong ng lahat ng mga kasapi ng publiko na bumibisita sa Punong 
Punong Lungsod ng AFCD, anuman ang kanilang lahi sa lahi. Ang mga hakbang na 
ginawa upang itaguyod ang pagkakaloob ng pantay na pag-access sa mga naturang 
serbisyo sa pagtatanong ay nakalagay sa ibaba. 

Sakop na 
Serbisyo 

 Maaaring magamit ng publiko ang mga serbisyo ng 
counter ng pagtanggap sa AFCD Headquarter sa 5 / F ng 
Mga Opisina ng Pamahalaan ng Cheung Sha Wan 
(tinukoy dito bilang "Receiver Counter ng 5 / F, 
CSWGO", o "the Receiver Counter"). Kung ang isang 
taong may magkakaibang lahi na tumatangkilik sa 
Receiver Counter ay hindi magagawang makipag-usap 
nang epektibo sa sinasalita o nakasulat na Intsik o Ingles, 
ang aming tauhan ay maaaring mag-ayos upang tulungan 
siyang gamitin ang Telepono Interpretation Service 
(TELIS) na ibinigay ng Center for Harmony and 
Enhancement of Mga Ethnity Minority resident (CHEER) 
sa ilalim ng Serbisyong Kristiyano ng Hong Kong, kung 
saan kinakailangan at naaangkop. 

Umiiral na Mga 
Panukala 

Mga serbisyo sa pagbibigay kahulugan 

 Ang kard ng pagkakakilanlan ng wika na naglalaman ng 
walong iba pang mga wika, kabilang ang Bahasa 
Indonesia, Hindi, Nepali, Punjabi, Urdu, Tagalog, Thai at 
Vietnamese, ay kitang-kitang ipinakita sa Receiver 
Counter ng 5 / F, CSWGO upang matulungan na makilala 



 

  

 

 

  

 

 

    

   

  

 
 

 

  
 

  

 
 

  

ang iba pang mga wikang sinasalita ng (mga) tao na 
nakikipag-ugnay sa aming tauhan. 

 Ang kawani ng AFCD Receiver Counter ay binibigyan ng 
isang gabay, kard sa pagkakakilanlan ng wika, at card ng 
pagbibigay ng cue na naglalaman ng walong iba pang 
mga wika para sa pagkilala sa ginustong wika at paghingi 
ng pahintulot ng mga taong may magkakaibang lahi 
upang magamit ang TELIS. 

 Tutulungan ng kawani ng AFCD Receiver Counter ang 
mga taong may magkakaibang lahi na tumawag sa TELIS 
para sa kinakailangang serbisyo sa interpretasyon, kung 
naaangkop. 

Leaflet sa ibang mga wika 

 Ang leaflet sa "Dos at Don'ts for Handling Dogs in Public 
Places" (Chinese, English, Tagalog, Indonesian at Thai) 
ay magagamit para sa pag-download sa website 
(https://www.pets.gov.hk/english/publications_and_down 
loads /leaflets-and-booklets.html). Magagamit din ito sa 
mga sentro ng pamamahala ng hayop / mga sentro ng 
inokulasyon at ang Receiver Counter habang tumatagal 
ang stock. 

Mga puna / mungkahi at pagsasanay ng mga kliyente 
para sa mga tauhan 

 Puna / Mga Mungkahi para sa pagpapabuti ng mga 
serbisyo sa Receiver Counter ng 5 / F, ang CSWGO mula 
sa mga taong may magkakaibang lahi ay maitatala at 
isasaalang-alang. 

 Ang mga sesyon ng pagsasanay at pagbabahagi ng 
karanasan ay inaayos para sa nauugnay na kawani upang 
mapahusay ang kanilang kamalayan sa, at pagiging 
sensitibo sa, pagkakapantay-pantay ng lahi. Ang mga 
nauugnay na kawani ay hinihimok na sumali sa mga 
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Pagtatasa sa 
Panghinaharap na 
Trabaho 

Karagdagang 
Mga Panukalang 
Kinuha / Kukunin 

kurso tungkol sa mga ordinansa laban sa diskriminasyon 
at pagsasanay sa pantay na mga pagkakataon para sa mga 
empleyado. 

 Ang mga puna / mungkahi mula sa mga taong 
magkakaibang lahi ay kokolektahin at isasaalang-alang 
upang matiyak kung ang karagdagang mga 
pagpapahusay sa mga serbisyo sa Receiver Counter ng 5 
/ F, CSWGO ay dapat gawin kung kinakailangan at 
naaangkop. 

 Ang puna / mungkahi ng tauhan ay kokolektahin din 
para sa pagsusuri at patuloy na pagpapabuti ng mga 
serbisyong ibinigay sa Receiver Counter ng 5 / F, 
CSWGO. 

 Kapag gumagawa ng mga bagong polyeto sa hinaharap, 
susuriin ng AFCD ang pangangailangan / 
pangangailangan para sa magagamit na mga leaflet sa 
iba pang mga wika para sa pag-upload sa (mga) 
nauugnay na website at / o pamamahagi kung 
kinakailangan. 

 Patuloy na panatilihin ng AFCD ang pagtingin sa mga 
pangangailangan ng mga taong magkakaibang lahi at 
maglalagay ng mga kinakailangang hakbang upang 
matiyak na ang mga serbisyo sa Receiver Counter ng 5 / 
F, CSWGO ay ibinibigay sa lahat ng mga miyembro ng 
publiko nang pantay, anuman ang kanilang lahi sa lahi. 

Para sa mga katanungan hinggil sa mayroon at nakaplanong mga hakbang sa 
pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng lahi, mangyaring makipag-ugnay kay G. 
Dennis WONG, Assistant Secretary (General) 1 sa pamamagitan ng mga sumusunod 
na channel – 

Telepono : 2150 6655 
Fax : 2311 3731 
Email : mailbox@afcd.gov.hk 



 

 
 

 

Postal Address : 5/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 
Cheung Sha Wan Road, Kowloon 

Kagawaran ng Agrikultura, Pangisdaan at Konserbasyon 
Hulyo 2022 




