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Mga Umiiral at Planong Alituntunin para sa pagpapalaganap ng Pantay 
Pantay na Pagtingin sa Iba’t Ibang Lahi 

 
Kagawaran sa Pag Unlad (Sangay sa Pagtatrabaho) 

 
 

Ang Kagawaran sa Pag Unlad (Sangay sa Pagtatrabaho) 
(DEVB(WB)) ay nagbibigay ng malaking importansya sa pagkakaroon ng 
pagkakataon ang lahat ng miyembro ng publiko, kabilang na ang mga tao na may 
ibang lahi na magamit ang mga serbisyo at impormasyon ng gobyerno na 
ibinibigay ng Kagawaran. Ang mga alituntunin upang ipalaganap ang pantay 
pantay na pagtingin sa iba’t ibang lahi at pantay na pagkakataong magamit ang 
mga serbisyo para sa komunidad para sa mga tao mula sa ibang lahi ay nakakasa.  
 
A. Serbisyo para sa Katanungan ng Publiko 
 
Mga Kabilang na 
Serbisyo 
 

 Ang publiko ay maaaring makakuha ng impormasyon 
tungkol sa DEVB(WB) sa pamamagitan ng 
pagtatanong sa telepono, email, o iba pang paraan sa 
ilalim ng mga Alituntunin Upang Makakuha ng 
Impormasyon. Upang masiguro na ang serbisyo para 
sa mga katanungan ng publiko ay madaling makuha 
ng publiko anuman ang kanilang lahi ay nagtalaga ng 
mga alituntunin upang matugunan ang problema sa 
wika bilang probisyon ng serbisyo. 
 

Mga Umiiral na 
Alituntunin 

 Ang serbisyo para sa interpretasyon ay isasaayos 
kung saan at kailan ito kailangan. 
 

Pagtatasa ng mga 
Parating na 
Trabaho 

 Ang mga katugunan tungkol sa pagiging epektibo ng 
serbisyo para sa interpretasyon ay kokolektahin mula 
sa publiko, kabilang na ang mga tao mula sa ibang 
lahi upang ito ay mapag aralan at mapag-igihan. 

 
B. Pamamahala ng Lugar 
 
i. Para sa Cattle Depot 
Mga Kabilang na 
Serbisyo 

 Ang pagbubukas ng Cattle Depot Artist Village (ang 
Village) sa publiko para sa pagsasaya sa 



2 

 makasaysayang lugar at pag oorganisa ng mga 
aktibidad. 
 

Mga Umiiral na 
Alituntunin 

 Ang Village ay bukas sa lahat ng miyembro ng 
publiko at ang pag-aplay sap ag-upa ng lugar ay bukas 
sa lahat ng mga grupo para sa sining anuman ang 
kanilang lahi. May mga paunawang nakasulat sa 
Intsik at Ingles na makikita sa Village. 
 

Pagtatasa ng mga 
Parating na 
Trabaho 

 Ang mga katugunan mula sa publiko, kabilang na ang 
mga tao mula sa ibang lahi tungkol sa aming serbisyo 
ay aaralin at magsasagawa ng pagpapabuti kung 
kinakailangan. 

 
ii. Para sa mga lugar ng Opisina ng mga Antigo at (AMO) 
 
Mga Kabilang na 
Serbisyo 
 

 Ang pagbubukas ng mga lugar ng AMO para sa 
publiko para sa pagsasata sa makasaysayang lugar. 

Mga Umiiral na 
Alituntunin 

 Ang mga lugar ng AMO ay bukas sa lahat ng 
miyembro ng publiko anuman ang kanilang lahi. May 
mga paunawang nakasulat sa Intsik at Ingles na 
makikita sa lugar 
 

Pagtatasa ng mga 
Parating na 
Trabaho 

 Ang mga katugunan mula sa publiko, kabilang na ang 
mga tao mula sa ibang lahi tungkol sa aming serbisyo 
ay aaralin at magsasagawa ng pagpapabuti kung 
kinakailangan. 

 
iii. Energizing Kowloon East Office (EKEO) 
 
Mga Kabilang na 
Serbisyo 
 

 Ang mga regular na paglilibot ng may gabay sa 
EKEO ay isasaayos para sa mga organisasyon at 
miyembro ng publiko upang magbigay-tagubilin sa 
mga pagbabagong anyo ng Kowloon East bilang 
pangalawang sentro distrito ng mga Negosyo at mga 
inisyatibo para sa smart city sa Kowloon East. 
 

Mga Umiiral na  Sino mang interesadong organisasyon at miyembro 
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Alituntunin ng publiko anuman ang kanilang lahi ay maaaring 
magparehistro para sa paglilibot ng may gabay. 
 

  Ang paglilibot ng may gabay ay isasagawa sa 2 
opisyal na wika, i.e. Intsik at/o Ingles ng naaayon sa 
pangangailangan ng mga bisita. 
 

  May mga polyeto, librito, at pampleto na ipamimigay 
sa mga bisita na nakasulat sa parehong Intsik at 
Ingles. Mayroon dings mga panel na may 
impormasyon sa EKEO na nakasulat sa parehong 
Intsik at Ingles. 
 

Pagtatasa ng mga 
Parating na 
Trabaho 

 Ang mga umiiral na panuntunan ay magpapatuloy at 
pag aaralan kung kinakailangan. 

 
iv. Fly the Flyover Operation sa pangangasiwa ng EKEO 
 
Mga Kabilang na 
Serbisyo 
 

 Upang magkaron ng lugar para sa publiko para sa 
pagiging malikhain, sining at kultural, ang paggamit 
sa tatlong mga lugar sa ilalim ng Kwun Tong Bypass. 
Ang mga lugar ay kasalukuyang pinamamahalaan at 
pinangangasiwaan ng isang organisasyong hindi 
pangkalakal (HKALPS) sa ilalim ng Fly the Flyover 
Operation. 
 

Mga Umiiral na 
Alituntunin 

 Ang paggamit ng tatlong lugar ay bukas sa aplikasyon 
ng lahat ng organisasyon at indibidwal anumang ang 
kanilang lahi. Maaari silang kumuha ng pasilidad para 
sa kanilang mga kaganapan o aktibidad naaayon sa 
mga nasabing paggamit sa itaas. Upang mapalaganap 
ang indibidwal na pagdiskubre at pagsasama sa 
lipunan at sa komunidad, ang publiko, kabilang na 
ang mga grupong minorya at mga tao mula sa ibang 
lahi ay inaanyayahang makiisa sa mga programang 
inilunsad ng HKALPS at ng iba pang organisasyon. 
 

Pagtatasa ng mga  Ang mga umiiral na panuntunan ay magpapatuloy at 
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Parating na 
Trabaho 

pag aaralan kung kinakailangan. 

 
C. Pagsasanay ng mga Kawani 
 
Mga Kabilang na 
Serbisyo 
 

 Upang mapag-igi ng mga pambungad na kawani ang 
kanilang kaalaman tungkol sa pagiging sensitibo 
tungkol sa lahi at ang kanilang kaalaman tungkol sa 
Ordinansa laban sa Diskriminasyon sa Lahi. 
 

Mga Umiiral na 
Alituntunin 

 Ang DEVB(WB) ay magpapatuloy sa 
pakikipagtrabaho sa Komisyon para sa Pantay na 
Oportunidad, ang Kagawaran para sa mga Paksang 
may Kaugnayan sa Konstitusyon at Mainland, ang 
Pamantasan sa Pagsasanay ng Serbisyo Sibil at Pag 
Unlad o iba pang organisasyong hindi sa ilalim ng 
gobyerno na may kinalaman sa paksa upang 
magbigay pagsasanay para sa mga pambungad na 
kawani. 
 

Pagtatasa ng mga 
Parating na 
Trabaho 

 Ang mga katugunan ay kukuhanin nang may layon na 
paigihin pa ang mga nilalaman ng mga basahin at 
aralin. 

 
D. Katanungan 
 
Para sa mga katanungan, tumawag sa –  
 
Telepono no. : 3509 8801 
Fax no. : 2523 5327 
Email : wbenq@devb.gov.hk 
Address : 15/F, West Wing, Central Government Offices, 

2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong 
 
Kagawaran sa Pag Unlad (Sangay sa Pagtatrabaho) 
Mayo 2020 


