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Mga umiiral at binabalak na hakbangin  
sa pagtataguyod ng pagkapantay-pantay sa lahi 

Kagawaran ng Panlipunang Kagalingan 

Matatamasa ng lahat ng nangangailangang residente ng Hongkong, anuman ang 
kanilang lahi, ang pantay na access sa mga serbisyo ng panlipunang kagalingan 
hangga't nakatutugon sila sa mga pamantayan sa pagiging kuwalipikado. 

Itinakda ibaba ang mga hakbang na isinagawa/isasagawa ng Kagawaran ng 
Panlipunang Kagalingan (Social Welfare Department, SWD) para isulong ang 
pagkakapantay-pantay sa lahi at ang pagbibigay ng pantay na access sa mga 
serbisyo ng panlipunang kagalingan sa mga taong mula sa iba't ibang lahi. 

A. Mga hakbang na nagpapahintulot sa mga taong may iba't ibang lahi na
magkaroon ng pantay na access sa mga kaugnay na serbiyso sa
kagalingan

Mga Serbisyong 
Saklaw 

 Nagpapatupad ang SWD ng mga hakbang na
nagpapahintulot sa mga taong may iba't ibang lahi na
magkaroon ng pantay na access sa mga kaugnay na
serbisyo ng panlipunang kagalingan, at protektahan ang
personal na datos ng mga taong may iba't ibang lahi na
gumagamit ng mga serbisyo ng panlipunang kagalingan.

Mga Umiiral na 
Hakbangin 

Mga sanggunian sa estadistika at impormasyon sa mga
taong  may iba't ibang lahi

 Sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga serbisyo ng
kagalingan, ginawang available ng SWD ang sanggunian
sa estadistika at impormasyon sa mga taong may iba't
ibang lahi mula sa iba't ibang mapagkukunan, kabilang
na ang Census at Statistics Department, iba pang
kagawaran ng pamahalaan at mga non-govermental

Filipino - Tagalog
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organization (NGO), at sinimulang kumolekta ng mga 
pang-estadistikang bilang tungkol sa paggamit ng mga 
serbisyo sa pagsasalin at interpretasyon ng iba't ibang 
yunit simula noong Enero 2019 ara higit na maunawaan 
ang mga panlipunang pangangailangan ng mga taong 
may iba't ibang lahi. 

Mga leaflet ng serbisyo sa mga wika ng iba't ibang lahi 

 

 

 Patuloy na isasalin ang mahahalagang leaflet ng serbisyo 
sa hindi bababa sa pitong pangkaraniwang wika ng iba't 
ibang lahi 1  . Inilagay ang mga ito sa mga yunit ng 
serbisyo at /o na-upload sa Homepage ng SWD para 
pangasiwaan ang madaling pag-access at pagsangguni. 

Homepage ng SWD 
 

 Gumawa ang SWD ng shortcut icon para sa 
"Impormasyon para sa mga Etnikong Minorya" sa 
Homepage ng SWD para pangasiwaan ang madaling pag-
access sa mga kaugnay na impormasyon sa serbisyo sa 
mga wika ng iba't ibang lahi ng mga taong may iba't 
ibang lahi, pubiko, mga kawani ng SWD at mga NGO. 

 
Serbisyo sa interpretasyon 

  
 Isasaayos ng SWD ang angkop na serbisyo sa 

interpretasyon kapag nagbibigay ng mga serbisyo ng 
panlipunang kagalngan para sa mga taong may iba't ibang 
lahi. Maaaring gamitin ng mga kawani ang serbisyo sa 
interpretasyon ng iba't ibang sanggunian para sa mga 
taong may iba't ibang lahi, tulad ng serbisyo sa 
interpretasyon sa korte, serbisyo sa interpretasyon na 
ibinibigay ng Hospital Authority, ng Centre for Harmony 
and Enhancement of Ethnic Minority Residents 
(CHEER) sa ilalim ng Hong Kong Christian Service na 
nagbibigay ng mga serbisyo sa interpretasyon gamit ang 
ibinibigay na pondo ng Home Affairs Department at iba 

 
1 Kabilang sa pitong wika ng iba't ibang lahi ang Bahasa Indonesia, Hindi, Nepali, Tagalog, Thai, Urdu at Vietnamese. 
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pang NGO, atbp. 
 

Mga pasilidad na web-cam 
 

 Naglagay ang SWD ng mga pasilidad na web-cam sa 
sampung yunit ng serbisyo para sa pagsasagawa ng pang-
tatluhang video conferencing ng mga gumagamit ng 
serbisyo, mga social worker (kabilang ang mga yunit ng 
kagawatan at ang Integrated Family Service Centres / 
Integrated Services Centres na pinangangasiwaan ng mga 
NGO) / mga kawani ng panlipunang seguridad at mga 
interpreter kung kinakailangan. 

 
Access sa agarang serbisyo sa interpretasyon sa telepono 
para sa mga tumatawag na may iba't ibang lahi na 
nagtatanong sa Hotline ng SWD 
 

 Nagbibigay ang Hotline ng SWD <2343 2255> sa mga 
tumatawag na may iba't ibang lahi ng agarang serbisyo sa 
interpretasyon sa telepono sa walong pangkaraniwang 
wika ng iba't ibang lahi upang mapangasiwaan ang 
kanilang pagtatanong tungkol sa serbisyo ng kagalingan. 
 
Mga dapat tandaan sa pagbibigay ng mga serbisyo ng 
kagalingan sa mga taong may iba't ibang lahi 
 

 Nagpalabas ang SWD ng "Mga dapat tandaan sa 
pagbibigay ng mga serbisyo ng kagalingan para sa mga 
etnikong minorya" (Mga dapat tandaan) sa mga social 
worker / mga kawani ng panlipunang seguridad ng mga 
yunit ng kagawaran, mga social worker ng Integrated 
Family Service Centres / Integrated Services Centres at 
mga serbisyo sa kabataan na pinangangasiwaan ng mga 
NGO upang magbigay ng sanggunian sa mga yunit ng 
serbisyo sa paglilingkod sa mga grupo na may iba't ibat 
lahi. Kabilang dito ang mga pangkulturang kagawian ng 
iba't ibang grupo na may iba't ibang lahi at mga paraan 
para isaayos ang angkop na mga serbisyo sa 
interpretasyon at pagsasalin, atbp. Nagbigay rin ang 
SWD sa mga yunit ng serbisyo ng mga pinaikling 
bersyon ng Dapat tandaan, mga protocol at iskrip na 



 

English sa pamamahala ng mga tanong na drop-in / sa 
telepono mula sa mga taong may iba't ibang lahi para 
maging sanggunian ng mga kawani sa paglalagay ng tao 
sa mga counter at manggagawang tumatanggap. 
 
Abiso sa “Mga Serbisyo sa Tulong at Interpretasyon para 
sa mga Etnikong 
 Minorya” 

  
 Upang mapaunlad ang kaalaman ng mga taong may iba't 

ibang lahi tungkol sa kanilang mga daluyan para 
makakuha ng tulong sa kagalingan pati na rin sa mga 
serbisyo ng interpretasyon sa telepono, naglagay ang mga 
yunit ng serbisyo ng SWD ng abiso sa mga lugar ng 
pagtanggap tungkol sa "Mga Serbisyo sa Tulong at 
Interpretasyon para sa mga Etnikong Minorya", na 
isinalin sa mga wika ng iba't ibang lahi. 
 

 Bibigyan din ng kopya ng nasabing abiso ang mga taong 
may iba't ibang lahi kapag dumating sila para sa mga 
tanong / serbisyo. Available din ang impormasyon sa 
Homepage ng SWD. 

 
Itinalagang tao sa bawat distrito 

 
 Nagtalaga ang SWD ng itinalagang tao sa bawat 

administratibong distrito para magbigay ng internal na 
suporta sa mga kasama sa distrito para sa pagbibigay ng 
mga serbisyo ng kagalingan sa mga taong may iba't ibang 
lahi. 

 
Patakaran sa walang diskriminasyon na pagpasok sa 
access sa mga serbisyo sa panlipunang kagalingan 

 
 Ipinag-uutos sa mga yunit ng serbisyo sa ilalim ng SWD 

at mga sinuportahan ng pamahalaan na NGO na 
binabantayan ng Service Performance Monitoring 
System pati na rin ang mga yunit ng kinontratang 
serbisyo na binabantayan ng SWD batay sa Mga 
Tuntunin at Kondisyon ng Kontrata na tiyaking may 
malinaw at wastong impormasyon ang mga gumagamit 
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ng serbisyo tungkol sa kung paano pumasok at umalis sa 
serbisyo, at na kailangang walang diskriminiasyon ang 
patakaran sa pagpasok. 

 
Proteksyon ng personal na datos 

 
 Isinalin ng SWD ang Personal Information Collection 

Statement sa pitong wika ng iba't ibang lahi 2 , upang 
lalong maunawaan ng mga taong may iba't ibang lahi ang 
layunin ng mga kawani ng SWD sa pagkolekta ng 
kanilang personal na datos kapag humihingi sila ng mga 
serbsiyo / tulong, pati na rin ang kanilang karapatan na 
ma-access at itama ang kanilang personal na datos batay 
sa Personal Data (Privacy) Ordinance. 

 
Mga serbisyong espesyal na idinisenyo para tugunan ang 
mga pangangailangan ng mga taong may iba't ibang lahi 

 
 Mga Team na Nagsasagawa ng Outreach para sa mga 

Etnikong Minorya 
 

 Mga pang-edukasyong programa sa komunidad para 
magbigay ng kamalayan sa mga taong may iba't ibang 
lahi tungkol sa karahasan sa tahanan at sekswal na 
karahasan at para hikayatin ang mga biktima na humingi 
ng tulong 
 

 Pagbibigay ng subsidiya para sa mga sentro ng 
pangangalaga sa mga espesyal na bata at mga sentro ng 
maagang edukasyon at pagsasanay na tumatanggap ng 
mga batang pre-school na may iba;'t ibang lahi na may 
mga espesyal na pangangailangan para pangasiwaan ang 
kanilang pagsasanay, pakikipagkomunikasyon sa mga 
magulang / kapamilya at pagbibigay ng panlipunang 
suporta para sa mga pamilya 
 

 Pagtatayo ng mga espesyal na yunit para sa mga taong 
may iba't ibang lahi sa limang sentro ng mapagkukunan 
ng mga magulang/ kamag-anak para sa mga taong may 

 
2 Kabilang sa pitong wika ng iba't ibang lahi ang Bahasa Indonesia, Hindi, Nepali, Tagalog, Thai, Urdu at Vietnamese. 



 

mga kapansanan na matatagpuan sa mga distrito na may 
higit na populasyon ng mga taong may iba't ibang lahi 
upang mapatatag ang suporta ng komunidad sa mga 
taong may iba't ibang lahi na may mga kapansanan 
 

Pagtatasa ng 
Hinaharap na 
Trabaho 
 

Mga leaflet ng serbisyo sa mga wika ng iba't ibang lahi 
 

 Ipagpapatuloy ng SWD ang regular na pagkolekta ng 
feedback sa mga leaflet ng serbisyo mula sa mga kawani 
at gumagamit ng serbisyo.  
 
 Homepage ng SWD 

 
 Ipagpapatuloy ng SWD ang regular na pagkolekta ng 

feedback sa Homepage ng SWD mula sa mga kawani at 
gumagamit ng serbisyo.  
 
Patakaran sa walang diskriminasyon na pagpasok sa 
access sa mga serbisyo sa panlipunang kagalingan 

 
 Patuloy na sasailalim ang SWD at mga sinuportahan ng 

pamahalaan na NGO pati na rin ang mga yunit ng 
kinontratang serbisyo sa mga internal at external na 
pagtatasa para bantayan ang kanilang pagsunod sa 
patakaran sa walang diskriminasyon sa pagpasok na 
binanggit sa itaas. 
 
(Mga) Nagpapahiwatig ng pagsusulong ng 
pagkakapantay-pantay sa lahi 

 
 Ipagpapatuloy ng SWD ang pagsusulong ng 

pagkakapantay-pantay sa lahi at isa sa mga paraan ang 
regular na pagbabantay sa (mga) bilis ng pagkamit ng 
itinaguyod na (mga) nagpapahiwatig at pagsusuri sa 
pagiging mabisa nito. 

 
Mga Karagdang 
Hakbang na 
Isinagawa/Isasagawa 
 

 Ipagpapatuloy ng SWD ang – 
 
- pagsasalin ng masa maraming leaflet ng serbisyo para 

talakayon ang mahahalagang serbisyo ng kagalingan 
at pag-upload ng mga ito sa Homepage ng SWD kung 
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naaangkop; 
 

- pag-update ng impormasyon sa serbisyo at mga leaflet 
sa mga wika ng iba't ibang lahi kung at kapag 
kailangan; at  
 

- paggawa ng mga leaflet ng bagong serbisyo sa mga 
wika ng iba't ibang lahi at pag-upload ng mga ito sa 
Homepage ng SWD kung at kapag naaangkop. 
 

 

Mga serbisyong espesyal na idinisenyo para tugunan ang 
mga pangangailangan ng mga taong may iba't ibang lahi 

 Ipagpapatuloy ng SWD ang pagbibigay ng mga serbisyo 
para partikular na tugunan ang mga pangangailangan ng 
mga taong may iba't ibang lahi, halimbawa, Pilot Scheme 
sa EM District Ambassador. 
 

 
 
 
 
B. Pagsasnay ng mga kawani ng SWD, mga NGO at mga yunit ng kinontratang 
serbisyo 
 
Mga Serbisyong 
Saklaw 

 Para paunlarin ang kamalayan, pag-unawa at pagiging 
sensitibo ng mga kawani ng SWD / mga NGO / mga yunit ng 
kinontratang serbisyo kaugnay ng saklaw ng pagkakapantay-
pantay sa lahi.  
 

Mga Umiiral na 
Hakbangin 

 Ipagpapatuloy ng SWD ang – 
 

- pagsasaayos ng pagsasanay tungkol sa Race Discrimination 
Ordinance (RDO) at mga kaugnay na gabay para sa mga kami 
ng SWD; 

 
- pag-upload ng mga kaugnay na gabay tungkol sa Intranet ng 

SWD para maging sanggunian ng mga kawani ng SWD at ng 
mga materyales sa pagsasanay sa e-Learning Centre para sa 
mga kawani ng SWD at sa madaling pag-access ng mga NGO; 

 



8 
 

- pagsasagawa ng mga programa sa pagsasanay para sa mga 
kawani ng SWD, NGO at mga yunit ng kinontratang serbisyo 
para paunlarin ang kanilang kaalaman at pagiging sensitibo sa 
kultura, pamumuhay at mga pangangailangan sa serbisyo ng 
mga taong may iba't ibang lahi; at 

 

 

- hikayatin ang mga kawani ng SWD na dumalo sa mga kurso 
sa pagsasanay sa RDO at mga kaugnay na gabay, pagiging 
sensitibo at kultural na pagkakaiba-iba na inorgranisa ng Civil 
Service Training and Development Institute, Equal 
Opportunities Commission o mga kaugnay na institusyon. 

Pagtatasa ng 
Hinaharap na 
Trabaho 
 

 Ipagpapatuloy ng SWD ang – 
 

- pagkolekta at pagsusuri ng datos tungkol sa bilang ng mga 
kaugnay na aktibidad sa pagsasanay na isinasagawa taon-taon, 
at ang bilang pati na rin antas / posisyon ng mga kalahok. 

 
- pagkolekta ng feedback mula sa mga kalahok sa mga 

isinagawang aktibidad sa pagsasanay 
 
- paghikayat sa mga mungkahi mula sa kawani tungkol sa mga 

dapat ialok na programa sa pagsasanay. 
 
 
Mga Pampublikong Ttanong  
 
Para sa feedback o mga tanong, tumawag sa Opisyal ng Gawaing Panlipunan 
(Pakikipagtulungan sa Korporasyon) ng Seksyon sa Pagplaplano at 
Pakikipagtulungan ng Korporasyon ng SWD sa 2152 9305 o Opisyal ng Gawaing 
Panlipunan (Pamilya)6 ng Seksyon sa mga Serbisyong Pampamilya ng SWD sa 
2892 5179.  
 
 
Kagawaran ng Panlipunang Kagalingan 
Hunyo 2020 
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