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 ےیکے ل ینےمساوات کو فروغ د یسلن
 اقدامات مجوزهموجوده اور 

 ہانگ کانگ یژنو یلیڻ یڈیور

 یڈیوجو ر اداره ہے یاتیخدمات کا نشر ی) ہانگ کانگ کا عوامRTHKہانگ کانگ ( یژنو یلیڻ یڈیور
 کرتا ہے۔ یاخدمات مہ یڈیام ی) اور نئTV( یژنو یلی، ڻ

 یاور پسمانده افراد کو سماج یموںتنظ یسرکار یرسماج ، غ   RTHK متعلقہ خدمات
 یںم یاتنشر یعہکے ذر یفراہم یک )CIBS(خدمت  یاتینشر یک یتشمول

ڻائم کا  یئرا یڈیوکرکے اپنے ر فراہمفارم  یٹپل یکا یےکے ل ینےحصہ ل
 کررہا ہے۔کچھ حصہ وقف 

کے لوگ  نسلکے ساتھ ساتھ مختلف  یموںکے تحت ، افراد اور تنظ  CIBS موجوده اقدامات
RTHK ے یکے ل یشکشپ یپروگراموں ک یڈیوپر نشر ہونے والے ر

 ۔یںدرخواست دے سکتے ہ

 RTHK فراہم کرتا ہے  معاونت یمال یےکے لدرخواست دہندگان  یابکام
 ۔یںرکھتے ہ یدلچسپ یںم یشکشپ یپروگراموں ککے تحت  CIBSجو 

 الحال  یفCIBS  یںنشر کرتا ہے۔ ان م زگھنڻے نئے پروگرام 17ہر ہفتے 
بالخصوص نسلی اقلیتی موضوع پر تیار کیے  گھنڻے  5سے ، کم سے کم 

 یاتینشراب تک ، ۔ یںمختلف نسل کے لوگوں سے متعلق ہوتے ہ ۔گئے ہیں
 ی، ہند اکا، ہ بی، عر یقی، افر یزی، انگر پوتھنگوا،  ینڻونیزک یںزبانوں م

گ و، تگال ی، سنسکرت ، ہسپانو ی، پنجاب یپالی، ن ینا ، کورڈنا، ک ی، جاپان

 یمستقبل کے کام ک
 جائزه

،

، تامل ، تیلگو ، تھائی اور اردو شامل ہیں۔ 

 CIBS پروگراموں میں شرکت کے لیے CIBS عوام کی آگاہی اور RTHK 
ورف وکغ دینا جاری رکھے گاشت ۔ہیری کوششوں میں عوامی ذرائعدمآ ورفت ، 

اخبارات اور رسائل ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ، ریڈیو اور ڻی وی 
 RTHK ڻریلر اور مختلف نسل کے لوگوں کے لیے  شامل ہیں۔ اس کے عالوه
مختلف تشہیری سرگرمیوں میں حصه لینے کے لیے SBIC پروڈیوسروں روا 
پیشه  افراد سمیتوا ؛ر  نسل کے  ، مختلف  گا  کرتا رہے  مدعو  کو  افراد  ہنرمند 
یبرتتی  لیے  کے  تیاری  کی  پروگراموں  مختلف  ذریعه  کے  پروڈیوسروں  ورانه 

ورکشاپیں مہیا کرنے والے ، CIBS کے تحت پروگراموں 
کو مدد فراہم کرے گا۔ میں درخواست دینے یا پیش کرنے والوں 
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اقدامات جو  یاضاف
 یےک /یںگئے ہ یےک

 گے یںجائ

 RTHK  CIBSاور بہتر بنائے گا تاکہ عوام یٹاپ ڈ سائٹ کو یبو
CIBS یدرخواستوں اور پروگراموں سے متعلق معلومات تک رسائ 

  ۔یںحاصل کرسکسے  یآسان

 کے طور پر عملردِ پر قابو پانے کے  ءاس وبا  ،RTHK  نے محکمہ
اور  ائینیزاور چ یاک تعاونامور کے ساتھ  شعبہءمحکمہ صحت اور 

،  ی، پنجاب یپالی، ن ی، ہند یشیااسا انڈونھکے عالوه آڻھ زبانوں ب یزیانگر
سے سے بچاؤ  COVID،  یںزبان م یتنامی، اردو اور و یگ ، تھائوتگال

مقرره اوقات  ےک CIBS، اور  ہیںیےک یارت یغاماتصحت کے پ متعلق
کو اہم  ینکے سامع نسلجس کا مقصد مختلف  ہیں ئےگ ےیک نشر میں

 تھا۔پہنچانا  یںکو بہتر انداز م یغاماتپ

 یےکو بڑھانے کے ل یتشعور اور حساس یںمساوات کے بارے م ینسل 
RTHK یاکا انتظام کشرکت  یںم یتترب یک کام کرنے والوں ساتھ میں 
 ۔یجائے گ

  یےپوچھ گچھ کے ل یںاقدامات کے بارے م مجوزهمساوات کے فروغ سے متعلق موجوده اور  ینسل
 - یںرابطہ کر ، براه کرم
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