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  ليے كے  فروغ کے مساوات نسلی
 اقدامات مجوزه اور موجوده 

 
 )سروسز ڈيپارٹمنٹينيج رڈ ( كی خدمات کا محکمہ نکاسی آب

 اور پانی گندے  کو صارفين) DSD(  )ڈيپارٹمنٹ سروسز ڈرينيج ( محکمہ کا خدمات كی آب نکاسی
 DSD.  ہے پرعزم ليے کے کرنے فراہم خدمات کی معيار عالمی کی نکاسی کی پانی کے طوفان
 بنانے يقينی کو رسائی يکساں تک خدمات کی ان نظر قطع قوميت سے اور نسل کی صارفين ہمارے

 .ہے ديتا اہميت بہت کو
 

 )A ( خدمات كی گچه پوچه پر کاؤنٹر 
 

 کا خدمات كی گچه پوچه پر کاؤنٹر کے )SSB( برانچ سروسز سيوريج  خدمات متعلقہ
 پر تجارت اور چارج سيوريج مطابق کے آرڈيننس سروسز سيوريج ہدف
 . ہے کرنا فراہم سروسز کسٹمر اسٹاپ ون متعلق سے سرچارج مبنی

 كے SSB ميں انگريزی اور چائينيز خدمات كی گچه پوچه پر کاؤنٹر  اقدامات موجوده
 .ہيں جاتی کی پيش ذريعہ کے کاؤنٹر سروسز کسٹمر

 تگالوگ ، پنجابی ، اردو ، نيپالی ، انڈونيشينبهاسا  جيسے( نسلوں مختلف
 ميں زبانوں کليدی ليے کے لوگوں کے) ويتنامی اور ہندی ، تهائی ،

 مرکز اقليتی نسلی اور ہيں گئی کی آويزاں پر طور نماياں شيٹس معلوماتی
)CHEER (الئن ہاٹ سروس ترجمانی ٹيليفون سے طرف کی 
)TELIS (دينے فروغ کو استعمال کے خدمات ترجمانی مفت ذريعہ کے 

  نسل مختلف اگر. ہيں دستياب پر کاؤنٹر سروس کسٹمر SSB ليے کے
  ہيں، بولتے نہيں انگريزی يا چائينيز جو افراد والے النے تشريف کے
 ، تو ہے ہوتی ضرورت کی خدمات ترجمانی کی CHEER ٱنہيں اور

 عملہ کاؤنٹر. گا کرے مدد ميں کرنے رابطہ سے TELIS عملہ کاؤنٹر
 آيا کہ ہے کيا تيار بهی رجسٹر ايک ليے کے کرنے ريکارڈ يہ نے

 کی خدمت کی طرح اس کو  افراد والے النے تشريف کے نسل مختلف
 .ہے ہوتی ضرورت

 جائزه کا خدمات اپنی ليے کے صارفين کے نسل مختلف فوقتًا وقتًا  DSD تعين کا کام کے مستقبل
 .گا الئے بہتری پر طور مناسب اور گا لے

 يےاقدامات ل یاضاف
 گے يںجائ يےل /گئے

  SSBافسران سروس کسٹمر والے كرنے کام پر کاؤنٹر سروسز کسٹمر 
 .گا کرے بندوبست کا تربيت مالزمت دوران DSD ليے کے

 )B (  خدمات كی گچه پوچه پر ٹيليفون 
 

 اعلی ، مخلص متعلق سے معامالت کے آب نکاسی کو عوام نے  DSD خدمات متعلقہ
 كرنے فراہم خدمات كی گچه پوچه پر ٹيليفون مبنی پر صارف اور معيار
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 تجارت اور چارج سيوريج مطابق کے آرڈيننس سروسز سيوريج سميت
 .ہے بنايا ہدف کا کرنے فراہم سرچارج مبنی پر

 کی  فراہم ميں انگريزی اور چائينيز خدمات كی گچه پوچه پر ٹيليفون  اقدامات موجوده
  .ہيں جاتی

 جائزه کا خدمات اپنی ليے کے صارفين کے نسل مختلف فوقتًا وقتًا  DSD تعين کا کام کے مستقبل
 .گا الئے بہتری پر طور مناسب اور گا لے

 يےاقدامات ل یاضاف
 گے يںجائ يےل /گئے

 

 DSD دوران ليے کے عملے والے کرنے کام پر ٹيليفون انکوائری 
 .گا کرے انتظام کا مالزمت تربيت

    ان غير چينی اور غير انگريزی بولنے والے نسلی اقليتوں کے ليے جو
DSDپر کال کرتے ہيں  1110 2300کی ہاٹ الئنDSD  تين طرفہ ٹيلی

فون کانفرنس پر زبانی ترجمہ کی سہولت فراہم کرنے کے ليے 
CHEER سے بات کررہا ہے 

 ليے کے گچه پوچه ميں بارے کے اقدامات مجوزه اور موجوده متعلق سے فروغ کے مساوات نسلی
 درج سے ايڈمنسٹريشن جنرل/  سيکرٹری ڈيپارٹمنٹل ڈپٹی ، Ms TSANG Connie  ، کرم براه
  -کريں رابطہ ذريعے کے چينلز ذيل

 
 7017 2594 : .نمبر ٹيليفون
 0013 3103 : .نمبر فيکس

 enquiry@dsd.gov.hk : ميل ای
 ,F, Revenue Tower, 5 Gloucester Road, Wan Chai/43 : پتا کا ڈاک

Hong Kong 
 
 

 )سروسز ڈيپارٹمنٹ  رينيجڈ ( نکاسی آب كی خدمات کا محکمہ

 


