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 نسلی اقلیتوں کے لیے رابطہ کاری ٹیمیں

خدمات کی تفصیالت 

 محکمۂ سماجی بہبود نے تین غیرسرکاری تنظیمیوں کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ خاص طور 

ہر جزیرۂ ہانگ کانگ، کوولون اور نئے خطوں کے اندر نسلی اقلیتوں سے رابطہ کرنے اور 

ضرورت مند افراد کو اصل دھارے کی بہبود خدمات سے مربوط کرنے کے غرض سے نسلی 

اقلیتوں کے لیے رابطہ کاری ٹیمیں )او ٹی ای ایم( تشکیل دیں۔ رابطہ کاری ٹیم نسلی اقلیتوں 

)ای ایمس( کے لیے اصل دھارے کی بہبود خدمات تک لے جانے والی گزرگاہ کے طور پر 

کام کرتی ہے تاکہ ضرورت مند نسلی اقلیتوں کی پہچان جلد ہو سکے اور پھر کچھ مخصوص 

خدمات فراہم کر کے ان کی مدد کی جا سکے۔ 

اہداف

 نسلی چھن سے رابطہ کرنا اور ضرورت مند افراد کو اصل دھارے کی بہبود خدمات سے 

مربوط کرنا 

 خدمات کی فراہمی کے ذریعہ خاندانی مسائل کو واقع ہونے سے پہلے روکنا، مسئلہ حل کرنے 

کی استعداد میں بہتری النا، نسلی اقلیتوں کے لیے خدمات کا استعمال کرنے والوں کے لیے 

خاندانی تعلق اور معاونت نیٹ ورک میں مدد کرنا تاکہ مقامی کمیونٹی کے ساتھ باہمی ربط جلدی 

ہو سکے 

 نسلی اقلیتوں اور مقامی باشندوں کے بیچ بہتر سمجھ پیدا کرنا تاکہ سماجی شمولیت اور نسلی ہم 

آہنگی پیدا ہو

خدمت کے مشموالت

 رابطہ کاری کی خدمات 

 ممکنہ معاون افراد کے بارے میں معلومات کی فراہمی 

  ساتھ میں مل کر کام کرنا 

 اجتماعی پروگرام 

 رضاکارانہ خدمات 

 صالح مشورہ کی خدمات - 

ت معاونت کے لیے مختص جگہیں / ٹیلیفون پر پوچھ گچھ کی خدما

ہمارا ہدف کون ہیں؟ 

 نسلی اقلیتیں، بالخصوص وہ افراد جو بنگلہ دیش، بھارت، انڈونیشیا، نیپال، پاکستان، فلپائن، 

تھائی لینڈ اور سری لنکا کے ہیں )ان میں ایسے مہاجر شامل نہیں ہیں جن کا دعوی یہ ہے کہ 

بین االقوامی قانون کے تحت انھیں ان کے ملک زبردستی واپس نہیں بھیجا جا سکتا ہے(
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 رابطہ

مبر / ای میل پتہبطہ نار جنسی / پتہای  ے لعضلے ای ومخد  مفراہی ات ک

(اںیاد)آب  

سل بی نوک 0494 2111 ن کشیا-سئڈواڈ اہویبرندی  یرے،  جز زی ،غربیم وکمر وبین   ج

 

otem@naac.org.hk 

ٹیزرئناماک ا  نھت

361  یےکشاؤ 

فار ٹیم گ نچیؤٹرر آئکواس

 یم(ی ای اٹ)او 

نٹر، یئر سکاشانی، لیف/ا26

 گنکاگ نن روڈ، ہاوا

ن وو نگتھ کی اور ئن چای، وارقمش

وسسر  ن کرسچگناکگ نہا 2018 2708 نوولو   ھمچ  یاو، شہرک  پو، شویشام

 

otem@hkcs.org 

ؤٹ ل آلچرکملٹی – ن یاو او ٹی آئی م ایا

 یم(ی ا او ٹین )اکلوژنر ا فاٹیمگ نیچر

یو، کچ یف/ا2ڈ سی، نیی ابروم  ی، ا

 450-453

گن   کئی ن اور ساتائی س گنوونگ، مو

 نوولوکڈ، نس ایڈوررپیٹ، رٹڈ اسنیپورٹل

ٹیمگ   گنکگنیشگ ناکگ نہا 0575 3614 ن، وان،   شانگ، لونیویو   ن،منیتو نیچؤٹرآوئی ہ ٹنت

 

otmc@skhwc.org.hk 

یم(ی ای اٹ-   ٹی )اونویمکل لچرکملٹی فار 

نپگ شانپگ  گ نال/ایف،  102-103 1، ل یا 

یٹ،ٹنگ اسپگنالنٹر، یس   یوننگ، الن یووی 

عضللی ماشپو اور تائی ،   نگچھکوائی 

 

20/ایف، 1 یس: روم بی، ب-ب)سٹریز یٹیر

( ٹریزیٹیریو ننگ، کوائی چھ،تین پامک یش  

 

کھلنے کے اوقات: 

 ایک ہفتہ میں 12 نشستیں جن میں شام کی نشستیں، 1 ہفتہ کے روز کی نشسست اور 1 اتوار 

کے روز کی نشست شامل ہے۔ 

 سرکاری چھٹیوں کے دن بند 

 تفصیالت کے لیے، برائے مہربانی متعلقہ ٹیموں کے کھلنے کے اوقات دیکھیں۔ 

 

 


