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مساوات کے فروغ پر ینسل  
 موجودہ اور منصوبہ بند اقدامات

 
 یجوکیشنفار گفٹڈ ا یڈمیکانگ اکہانگ 

 
 

ایجوکیشن' ہانگ کانگ اکیڈمی فار گفٹڈ ایجوکیشن لمیٹڈ )تعلیمی آرڈیننس کے تحت 'دی ہانگ کانگ اکیڈمی فار گفٹڈ 

۔  میں یہ ایک امدادی تنظیم بن گئی 2017کیا گیا تھا اور  یلتشکمیں  2007( کو HKAGE( )شدہکے نام سے رجسٹر

HKAGE  کی  ءطلبا ہونہار یعےکے ذر یفراہم یاور مناسب پروگراموں ک یمنصوبہ بند یٹجکاسٹرکا مقصد

فریم ورک کے ساتھ اپنی نوعیت کا عالقائی مرکز بننا اور ہانگ  مؤثرے ایک لیحوصلہ افزائی اور پرورش کے 

کے اندر ان کے اساتذہ اور والدین کے ساتھ ساتھ دیگر محققین اور متعلقہ تنظیموں کو مدد فراہم کرنا  SARکانگ 

 ہے۔

 

 سکول سے باہرسال کی عمر کے ہونہار طلباء کے لیے  18سے    HKAGE 10 متعلقہ خدمات

سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے جو انہیں قیادت، تخلیقی صالحیت اور  باہمی 

تک  قابلئئتمیں اپنی  شعبوںمہارت، ریاضی، سائنس، ہیومینٹیز وغیرہ سمیت مختلف 

 یذات یمجموعاور یوابستگپہنچنے کی حوصلہ افزائی کرنے اور کمیونٹی کے ساتھ 

  ہیں۔گئے  دیئے ترتیبے یکے ل کو فروغ دینے یترق

   HKAGE  والدین، اساتذہ اور سماجی کارکنوں کو مشاورت اور رہنمائی کے ساتھ

 اساتذہ کے لیے تربیتی کورس بھی فراہم کرتا ہے۔ شعبوں والے یخصوص  ساتھ

 

    ،اس کے عالوہHKAGE تعلیم میں پائیدار ترقی  کے حاِمل یتقابل ہانگ کانگ میں

 تحقیق اور ترقی کرے گا۔اور علم کی ترقی کے لیے سازگار 

 

اپنی خدمات یعنی طلباء، والدین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے پروگراموں    HKAGE موجودہ اقدامات

 اور انگریزی کا استعمال کرتا ہے۔ ائینیزاور کورسز کی فراہمی میں چ

 

    ہماری خدمات کے بارے میں معلوماتHKAGE  کی ویب سائٹ پر چائینیز اور

 انگریزی دونوں زبانوں میں دستیاب ہیں۔

 

    نامزدگی فارم اور دیگر فارم اور معلوماتی کتابچے چائینیز اور انگریزی دونوں

 زبانوں میں عوام کے لیے دستیاب ہیں۔

 

   HKAGE  نے کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے مساوی

مواقع اور جنسی ہراسانی کی روک تھام کے لیے رہنما اصول قائم کیے ہیں۔ 

HKAGE  نسلوں کے تمام سروس صارفین کو مختلف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ

 ہماری خدمات تک رسائی اور استعمال کرنے کا یکساں موقع حاصل ہو۔

 

   CHEER ( نسلی اقلیتی مرکز) کی طرف سے  فراہم کردہ زبان کی خدمات کی 

 دستیابی کی تشہیر کےلیے البی میں ایک پوسٹر آویزاں کیا گیا ہے۔

 

 

 

ہماری خدمات کا جائزہ سہ ماہی میں کیا جائے گا تاکہ جیسے  مناسب ہو، بہتری الئی     جائزہمستقبل کے کام کا 

 جائے۔

    طلباء اور والدین یا ے یلفراہم کی جانے والی ہماری خدمات میں مسلسل بہتری کے
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 کسی اسٹیک ہولڈرز کی رائے یا تجاویز پر غور کیا جائے گا۔

 

اضافی اقدامات کئے 
 ئے جائیں گےکگئے/

 

   اگر والدین کو مدد کی ضرورت ہو توHKAGE  مدد کے لیے انکے  بچوں کے

 اسکولوں کے ساتھ رابطہ قائم کرے گا۔

    فرنٹ الئن عملے  کوCHEER  کی طرف سے تیار کردہ زبان کا شناختی کارڈ فراہم

کیا جائے گا تاکہ ضرورت پڑنے پر مختلف نسلوں کے درخواست دہندگان کے ساتھ 

 آسان بنایا جاسکے۔ کو بات چیت کی سہولت

 

 

نسلی مساوات کے فروغ کے لیے موجودہ اور منصوبہ بند اقدامات سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے، براہ کرم درج ذیل 

سے رابطہ  Ms Grace HUI کے ذریعے پوچھ گچھ کے لیے کارپوریٹ سروسز ڈویژن کی سربراہ  یقوںطر

 :کریں

 

 0501 3940 (852) : ٹیلیفون

 0201 3940 (852) : فیکس نمبر

میلای   : academy@hkage.org.hk 
 The Hong Kong Academy for Gifted Education : ڈاک کا پتہ

Sha Kok Estate, 

Shatin, 

New Territories, 

Hong Kong. 
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