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 اقدامات کردہ موجودہ اور منصوبہ

 مساوات کے فروغ پر ینسل
 

 یاتھارٹ یٹرینوہانگ کانگ م
 

 

 

کے  HKMAادارہ ہے۔  ینکاریب ی( ہانگ کانگ کا مرکزHKMA) یاتھارٹ یٹرینوہانگ کانگ م

 :یںہ کام یادیچار بن

 

 کے استحکام کو برقرار رکھنا؛ یکرنس یںورک م یمسسٹم کے فر یٹر یکسچینجلنکڈ ا 

 ینا؛کو فروغ د یتنظام کے استحکام اور سالم یاتیمال یت،کے نظام سم ینکوںب 

 مدد  یںمرکز کے طور پر برقرار رکھنے م یاتیمال یاالقوام ینب یککو ا یثیتح یہانگ کانگ ک

 اور ی؛اور ترق یبحال یانفراسٹرکچر ک اتییہانگ کانگ کے مال یںکرنا، جس م

 فنڈ کو منظم کرنا شامل ہے۔ یکسچینجا 

 

HKMA یکساںپس منظر سے قطع نظر  یتک ان کے نسل ینخدمات کو عوام کے تمام اراک اپنی 

 ہے۔ یتاد یتفروغ کو بے حد اہم کے یطور پر رسائ

 

 

A. HKMA یخدمات اور معلومات تک رسائ یطرف سے فراہم کردہ متعدد عوام یک 

 

عام لوگوں کو متعدد خدمات اور معلومات فراہم کرتا ہے جو    HKMA خدمات متعلقہ

HKMA ۔یںہ یسے متعلق ہوت کاموں کے 

سنٹر،  یشنسائٹ، انفارم یبباضابطہ و یک HKMAتمام معلومات    موجودہ اقدامات

کتابچوں اور جہاں تک ممکن ہو  یفارموں، معلومات یٹپل یڈیاسوشل م

 ۔یںہ یابدست یںزبان م ینیاور چ یزیانگر یںرسالوں م

   HKMA یریخدمات تحر یسے نمٹنے ک یتاستفسارات اور شکا یک 

 ۔یںہ یابدست یںدونوں م یزیاور انگر ینیچ شفویاور

 

 

   HKMA یںم یکشن" سیومرزسائٹ کے "سمارٹ کنز یبباضابطہ و یک 

 )صفحہ  یبوقف شدہ و یکا

consumers/informati-https://www.hkma.gov.hk/eng/smart

languages-other-in-on/) عنوانات  یلہے تاکہ مندرجہ ذ یاگ یاک یارت

 ی،پنجاب یپالی،ن ی،، ہندیشیانبھاشا انڈو یعنیزبانوں ) آٹھسے متعلق 

 جا سکے: یمعلومات فراہم ک یں( میتنامیاور و اردو ی،تھائ یگالوگ،ٹ

https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/information-in-other-languages/
https://www.hkma.gov.hk/eng/smart-consumers/information-in-other-languages/
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 اکاؤنٹ کھولنا 

 کا چارٹر یںسے مناسب برتاؤ کر ینصارف 

 ینیںمش یلرٹ یٹڈآٹوم (ATMsاستعمال کرنے پر س )سے  یکیورٹی

 متعلق مشورے

 اصول یکے عموم ضابطہکے طرزعمل کے  ینکوںب 

 سمجھنااکاؤنٹس کو  یرفعالغ 

 صحت یاتیمال 

 یماسک یکے تحفظ ک یپازٹڈ 

 

مستقبل کے کام 

 کاتجزیہ

  HKMA جائزہ ل یاپن ً ً فوقتا ہے اور اپنے عملے اور  یتاخدمات کا وقتا

کو مدنظر رکھتے ہوئے، جہاں  یزرائے / تجاو یک ینعوام کے اراک

 الئے گا۔ یہوا بہتر یضرور

 یےگئے/ک یےک

 یوالے اضافےجان

 اقدامات

 

 

  یناگر عوام کے اراک HKMA یااستفسارات  یعےہاٹ الئنز کے ذر یک 

 یںزبان سے واقف نہ ینیچ یا یزیوہ انگر یکنل یں،کرنا چاہتے ہ یاتشکا

کے  یلیفوننے ان کے لئے مناسب طور پر مفت ٹ HKMAتو  یں،ہ

 یک یہے۔ ترجمان یاخدمات کو نافذالعمل کر د یک یترجمان یعےذر

 یگالوگ،ٹ ی،پنجاب یپالی،ن ی،، ہندیشیابھاشا انڈون یعنی، زبانوںخدمات آٹھ 

 ۔ہیں دستیاب میں تنامییاردو، اور و ی،تھائ

   HKMA  نےHKMA سائٹ کے "سمارٹ کسٹمرز"  یبو یسرکار یک

 یںہے تاکہ اس م یاکر د یٹکو اپ ڈ یجپ یبوقف شدہ و یںم یکشنس

 جا سکے۔ یاشامل ک یکو بھ یتنامیو
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B. یتترب یعملہ ک 

 

کے لئے  ینےسہولت د یںم یانجام دہ یک کاموں یاپنے قانون   HKMA خدمات متعلقہ

 فراہم کرتا ہے۔ یتعملہ کو ترب

اور  یمعامالت سے متعلق آگاہ سلوک مخالف یازیامت ےعملے ک   موجودہ اقدامات

الرٹس کا  یلم یسوال جواب اور ا یت،کو بڑھانے کے لئے ترب یتحساس

جاتا ہے۔ عملے کے آسان حوالے  یاسے بندوبست / اجراء ک یباقاعدگ

اور  یاتمتعلقہ رہنما ہدا یںم سینٹرنالج ورچوئل  یکمپن کے لئے اندرون

 ہے۔ یجات یتوجہ مرکوز ک یپر بھ یننسآرڈ

کا  مستقبل کے کام 

 تجزیہ

  HKMA ہے اور اپنے  یتاپروگراموں کا وقتاً فوقتاً جائزہ ل یتیاپنے ترب

ہوا  یکو مدنظر رکھتے ہوئے، جہاں ضرور یزرائے / تجاو یعملے ک

 الئے گا۔ یوہاں بہتر

 یےگئے/ک یےک

 یوالے اضافےجان

 اقدامات

 

  یکے تعاون سے عملے ک یموںمتعلقہ تنظ یگراور د یشنمواقع کم یمساو 

 جاتا ہے۔ یاعقد کنپر م یادکو مستقل بن یتترب

 

گورڈن  جناب یمہربانبراہ  یلئے،مساوات کے فروغ پر ہمارے اقدامات سے متعلق استفسارات ک ینسل

 کریںرابطہ  ذریعےذرائع کے  ذیل( سے، درج یلپمنٹڈو یٹ)کارپور یجرمن، (Mr Eric Koوونگ )

- 

 

 0519 2597 : نمبر: ٹیلیفون
 9192 2509 : نمبر فیکس

 publicenquiry@hkma.gov.hk : میل ای
 یٹ،سٹرافائنانس  8 ینٹر،فائنانس س یشنلمنزل، ٹو انٹرن یںو 55 : ڈاک کا پتہ:

 ہانگ کانگ ینٹرل،س
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