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 آگاہی و شعور پر مطالعاتی رپورٹ یںمبارے کے نسلی اقلیتوں کی منتخب عوامی خدمات 

 

 خالصہ کارفرمائی

 

 تعارف

 

 مطالعے کے اغراض و مقاصد
 

آگاہی و اطمینان کا تجزیہ  یںکے بارے ماس مطالعہ کا مقصد نسلی اقلیتوں )ای۔ ایم( کا اہم عوامی خدمات  .1
کرنا اور مطالعہ میں شناخت شدہ مظہر کے بنیادی اسباب کی پہچان کرنا شامل ہے۔ بالخصوص، 

 عمل میں مندرجہ ذیل ضوابط کو مدنظر رکھا گیا۔

 

(a) ی۔ مطالعہ ا ،بغیر قابل انتظام گنجائش کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ےئک اختیار گہری مفاہمت
 ۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہےکر احاطہمنتخب عوامی خدمات کا  یہنگ زیادہ مناسبت رکھنے والآ ے ہمس

 ۔شامل مطالعہ کیا جائےمندرجہ ذیل چار عوامی خدمات کو 

 

(i)  گی کا، حوال روزگار تالش   روزگار کی خدمات، بشمولمحکمہ مزدور )ایل۔ ڈی( کی طرف سے 
ر اس کے مالزمت کے مراکز کے تی خدمات جو کہ زیادہ تشاورم ے لئےعمل اور روزگار ک

 ؛مہیا کی جاتی ہیں ےذریع
 

(ii) جانے ے دیاپنے تربیتی عملے کے ذریع ےبحالی تربیت بورڈ برائے مالزمین )ای۔ آر۔ بی( ک  
 ؛زتربیت / بحالی تربیت کے پروگرام لیوا

 

(ii) خدمات، سماجی ترقی کی خدمات  ے لئے ح و بہبود کی خدمات، نوجوانوں کخاندان اور بچے کی فال
تکمیلی  / ی۔ ایف۔ ایس۔ سی(آئکمیلی مراکز خدمت برائے خاندان )ت ،خدمات ے لئےبزرگوں ک اور

اطفال ونوجوانان )آئی۔ سی۔ وائی۔  ی۔ ایس۔ سی(، تکمیلی مراکز خدمات برائےآئ) ماتمراکز خد
ایس۔ سی(، ضلعی جمعیتی مراکز برائے بزرگان / قرب و جوار کے بزرگان کے مراکز کے 

جو کہ محکمہ سماجی بہبود )ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی( کے تحت چالئے جاتے ہیں  ی ہیںیا کی جانذریعے مہ
 اور  ؛ا ان کی مالی اعانت شامل ہوتی ہےی

 

(iv)  ملکی معامالت کے محکمے )ایچ۔ اے۔ ڈی( کی طرف سے اپنے معاون خدماتی مراکز اور
ذیلی مراکز برائے ای۔ ایم )ای۔ ایم مراکز( کے ذریعے مہیا کی جانے والی تکمیلی خدمات، 
بشمول سکونت پذیر نسلی اقلیت کی ہم آہنگی اور بڑھوتری کا مرکز )سی۔ ایچ۔ ای۔ ای۔ آر 

کی خدمات مہیا  یترجماناور فن  ام تشریحعیادی خدمات کے ساتھ ساتھ مرکز( جو کہ اپنی بن
 کرتا ہے۔ 

 

(b)  ای۔ ایم گروہوں کے ہدف میں جنوبی ایشیائی نسلیات کی ای۔ ایم شامل ہیں )مثال ہندوستانی، نیپالی اور
ے پاکستانی( چونکہ ای۔ ایم سے متعلق مفلسی کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نسلی گروہ مفلسی ک

خطرے سے زیادہ دوچار ہے۔ اسے مقامی سماج میں انضمام کے لئے زیادہ عوامی خدمات کی ضرورت ہے؛ 
 اور

 

(c)  چونکہ ہدف میں یہ بات شامل ہے کہ اصالحی اقدامات کی تشکیل کے تناظر میں متعین آگاہی اور اطمینان
یا اسٹیک ہولڈرز  مباحثوں گروہیبخش مراحل کے لئے بنیادی وجوہات یا اسباب کی شناخت کے لیے، مرکوز 
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کے ساتھ انٹرویوز کے ذریعے اپنی نوعیت کے ایک مطالعہ کا اہتمام کیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے 
اقتصادی مرتبے  -لئے کوششیں کی جانی چاہئیں کہ ای۔ ایم شرکاء ہانگ کانگ میں عمر، نسل، جنس، سماجی

ہدف بنائے گئے ای۔ ایم جواب دہندگان کی بخوبی و وسیع اور مسکن کے پھیالؤ جیسے عوامل کی بنیاد پر 
 نمائندگی کا احاطہ کریں۔ 

 

 طریقہ کار
 

 سائیر

 

سرگرمی کی حیثیت، زبان پر دسترس اور  معاشیمطالعہ کے اہتمام کے دوران، یہ کوشش کی گئی کہ  .2
ای۔ ایم تک رسائی ممکن ہو تاکہ انہیں عوامی خدمات کے حصول  اعتبار سے مختلف تعلیمی درجے کے

لگایا جا سکے۔ ذیل میں اختیار کئے گئے اقدامات کا خالصہ پیش کیا  اندازہمیں درپیش مسائل کا مؤثر 
 جارہا ہے۔

 

a)  مختلف اضالع میں مقیم ای۔ ایم تک رسائی، ان اضالع میں ای۔ ایم کی خدمت کرنے میں سرگرم عمل این۔
 اوز کے طوسط سے ممکن بنائی گئی؛ جی۔

 

b)  عمر، علمی قابلیت اور معاشی سرگرمی کی حیثیت )چاہے وہ مالزم، گھریلو کارکن یا بیروزگار اورریٹائرڈ
 ؛گروہی مباحثوں میں مدعو کیا گیا افراد تھے( کے لحاظ سے موزوں و متناسب ای۔ ایم کو مرکوز

 

c) پیش آئیں یعنی جو این جی  تسے رابطہ کرنے میں مشکال ان ای۔ ایم تک پہنچنے کی کوششیں کی گئیں جن
میں شرکت نہیں کرتے۔ مذہبی مقامات کے مرکزی دروازوں پر جہاں  وںاوز کی طرف سے منعقدہ سرگرمی

اور دوسرے ای۔ ایم کے حوالوں سے برف کے گولوں کے  ،ایسے ای۔ ایم اکثر اوقات آیا جایا کرتے ہیں
کی مثالیں پیش کی جا سکتی  وںکوشش جیسینمونوں کی تکنیک کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کرنے 

 ؛ہیں
 

e) مرکوز گروہی مباحثوں میں بطور مترجم /  ان زبان کی رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے، ای۔ ایم کو
 ؛تھے سکتے یا انگلش نہیں بول ینڈرنمونیز، ں متکلمین کینٹسہولت کار تعینات کیا گیا جن می

 

f)  خواتین ای۔ ایم کی طرف سے مرکوز گروہی مباحثوں میں شرکت کرنے کی ہچکچاہٹ کو مزید کم کرنے کے
کی موجودگی کے دوران پروجیکٹ ٹیم کی طرف سے خواتین محققین کو مرکوز گروہی  ای۔ ایم لیے، خواتین

 ؛مباحثوں میں سہولت کار کے طور پر تعینات کیا گیا
 

g) اور پاکستانی متکلمین کے لیے علیحدہ مرکوز گروہی مباحثوں کا انتظام کیا گیا۔  انڈین 
 

 رائے دہندگاناسٹیک ہولڈرز 

 

مرکوز گروہی مباحثے منعقد کیے گئے۔ ذیل  91تفصیلی انٹرویوز اور  03کل اسٹیک ہولڈرز کو مالکر  971 .3
 میں انٹرویوز دینے والوں اور متکلمین کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔
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شرکت کرنے والے 

 کل اسٹیک ہولڈرز

کل مرکوز گروہی 

 مباحثے

 انٹرویو دینے والے / متکلمین کل تفصیلی انٹرویوز

کنندگان اتاطالعاہم  6 - 6  

 حکومتی محکمے / ایجنسیاں 11 - 23

 معاون خدماتی مراکز 4 - 6
 فراہم خدمت

 کنندگان
 دوسری این۔ جی۔ اوز 7 - 9

 ای۔ ایم تنظیمیں 2 - 5

 ای۔ ایم شرکاء٭ - 16 130

 کل 30 16 179

 تنوعم کے لحاظ سےای۔ ایم شرکاء نے ہانگ کانگ میں عمر، جنس، تعلیمی قابلیت، پیشہ اور مسکن کے پھیالؤ  ٭

 پس منظر کا احاطہ کیا۔        
 

فیصد  17نیپالی تھے۔ ان میں سے قریباً ٪ 01اور  یپاکستان 77انڈین،  03ای۔ ایم شرکاء میں سے  903 .4
سال کے درمیان اور  73 - 97کی عمر  91سال، ٪ 13 - 77شرکاء کی عمر  77خواتین تھیں۔ لگ بھگ ٪

سال سے زائد عرصہ سے  93 تعداد 75تقریباً ٪شرکاء کی سے زائد تھی۔  یا اس سال 17کی عمر  97بقیہ ٪
سال سے کم عرصہ سے ہانگ کانگ میں  7شرکاء  79٪دوسرے  جبکہ ی ہے،ہانگ کانگ میں مقیم رہ

 ہیں۔  رہے سکونت پذیر
 

کسی  77جبکہ  ،عوامی خدمات کا استعمال کررہے تھےمنتخب تمام  7صرف  ،ایم شرکاء میں سے ۔یا 130 .5

 ،09٪ تقریباً ، تمام شرکاء میں سے آدھے سے کم ۔خدمات سے استفادہ نہیں کر رہے تھے عوامیبھی منتخب 
 ۔یا ۔خدمات کا استعمال کر رہے تھے کی ڈی ۔ڈبلیو ۔بی اور ایس ۔ آر۔یا ،ڈی ۔ایل بالترتیب ،33٪اور  ٪93

مہیا کی گئی  ےمراکز کے ذریع ای۔ ایمڈی کے  ۔ اے۔مخصوص جواب دہندگان نے ایچ 17٪ ایم کے تقریباً 
 کیا ہے۔ کا استعمال خدمات

 
 در پیش رکاوٹیں

 

 -: ہیں پیش کی جا رہی درپیش رکاوٹیںکچھ ذیل میں کی پیش کی گئی وسعت و نوعیت کے برعکس  ےمطالع .6

 

(a) خیاالت ان کی اپنی ذاتی توضیحات و بصیرت  ی طرف سے پیش کئے گئےاس مطالعہ میں اسٹیک ہولڈرز ک
ی ٹیم اس قابل نہیں تھی کہ متکلمین کے بیانات / توضیحات کی تصدیق کر اتکی ترجمانی کرتے ہیں۔ تحقیق

 سکے۔ 
 

(b) ،عوامی خدمات کے استعمال کنندگان نہیں تھے۔ وہ زیادہ تر ای۔ ایم جن سے تحقیقی ٹیم نے رائے لی 
 

(c) دوسرا جبکہ ہے کرتا استعمال کو خدمات کی تنظیم کسی دہندہ جواب ایک کہ گیا کیا تسلیم کو بات اس 

 کرنے جمع کو خیاالت کے کنندگان استعمال خدمت دوران کے عمل کے مباحثوں گروہی مرکوز نہیں،

 ۔ہے جاتی ہو مشکل بہت سازی خاکہ کی کنندگان استعمال غیر خدمت برعکس کے

 

(d) اپنی  کی گئی ایم کے ساتھ رابطے اور ان پر ۔یپاس ا ، کےجن سے رابطہ کیا گیا زسٹیک ہولڈراایم  ای۔ غیر
اکثر اوقات وہ ای۔ ایم تاہم،  علم ہو سکتا ہے۔ ہترایم کی ضروریات کا ب ۔یا ،کی تحقیق کے نتیجے میں سالوں

 خدمات کے اولین استعمال کنندگان نہیں ہوتے۔
 

 خدمات کی جانے والی ایچ۔ اے۔ ڈی کی طرف سے مہیا
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 ۔میں مدد مل سکے سے جڑنےکرتا ہے تاکہ انہیں سماج  فراہمخدمات  خصوصلیے مایم کے  ، ای۔ڈی اے۔ ۔ایچ .7
ضرورت کے جو ، برائے ای۔ ایم )ای۔ ایم مراکز( یلی مراکزذدو  اور معاون خدمت مراکز 1اوز کو  ۔جی ۔یہ این

ا مراکز ب ای۔ ایمتمام  ۔چالنے کا اختیار دیتا ہے ،کرتے ہیں پیش وغیرہ تکمیلی پروگرام ،مطابق کالس فراہم کرنا
ان کا  ہے اور یرہ مثبت بہت ہی رائے یوالاصل کرنے والوں سے حاصل ہونے خدمت ح ۔سانی چل رہے ہیںآ

 ہیں۔ یمخصوص ضروریات کو پورا کر سکت یخیال ہے کہ یہ خدمات ان ک
 

رابطہ  یدرمیان ،سماجی امداد کی ٹیموںدوسرے پروگراموں، بشمول ڈی  ایچ۔ اے۔ ،کر سے ہٹ ای۔ ایم مراکز .8
 پر بھی عمل درآمد کرتا ہےف کی سکیم وغیرہ ظائہنگ وآ ہم وں،ضلعی بنیاد پر تکمیلی پروگرام وں،سکیم کار
 ۔دی جا سکےایم کو جلد سماج میں ڈھالنے میں مدد  ای۔ تاکہ

 

زبانوں میں ریڈیو پروگرام اسپانسر کرتا  ای۔ ایمڈی پانچ  ایچ۔ اے۔ ،تک مفید معلومات پہنچانے کے لیے ی۔ ایما .9
کتابیں شائع کرتا  ءرہنما میں انگریزی اور زبانوں ای۔ ایم شدہ ویب سائٹ چالتا ہے اور چھ فایک وق ،ہے
اور ایئرپورٹ پر تفتیشی  تقسیم کرنے ٹسمیں معلوماتی ک ای۔ ایم او کو نئے آنے والے ۔جی ۔اور ایک این ،ہے

چائنیز  ےتعلقات ک نسلی اور، ای۔ ایم ہم آہنگی کے فروغ کیلئے نسلی ۔ہے ا اختیار دیتاک کرنے معامالت حل
ہم  نسلی اور ثقافتی تنوع اور ےمیں مباحث وںسکول یچ۔ اے۔ ڈی کے زیر نگرانیا ،)آر۔ آر۔ یو( سٹاف کا یونٹا

 ۔ہیں منعقد کراتےنگ نمائش ورو کے موضوع پر آہنگی
 

 ایچ۔ اے۔ ڈی کی خدمات پر اسٹیک ہولڈرز کے خیاالت

 

انتہائی بنیادی  زکے لیے ضروری ہے کہ زبان کے کورس "بقا"کا موقف تھا کہ رائے دہندگان  ای۔ ایم زیادہ تر .11
 پر وٹسنمختصر  محضیم کو ا ای۔ ۔کمپیوٹر کالس بھی ایک بنیادی وجہ تھی ۔جائیں کرائےتیار  سطح پر

شرکت کے لیے  ایم کو کورسز میں ای۔ کافی تاً،نتیج ۔تربیتی کورسز کی دستیابی سے متعلق اطالع دی گئی
جہاں تک بچوں کے لئے  ۔وقت کے دوبارہ تعین میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا لئےوابستگیوں کے  یاپن

 دستیاب جگہیں نا موافق ہیں۔ زیادہ ہے لیکن تو اس کی طلب ،کا تعلق ہے زاسکول کے بعد ٹیوٹوریل
 

ہ تر مراکز کی طرف سے منعقد کرائی گئی زیاد ای۔ ایمکہ  کیامحسوس  رائے دہندگان نے ایم ۔یا کئی .11
انہیں مدد  کے لئے جتنا کہ سماج سے جڑنے یںزیادہ مددگار نہیں ہ ایہ اتن یں۔سرگرمیاں تفریحی سرگرمیاں ہ

کو مقامی سماج  ای۔ ایم کہیہ نشاندہی کی گئی  سے ہوتے ہیں۔ایم  ۔یشرکاء اونکہ بیشتر چ گار ہونا چاہئے
اور مختلف نسلیات کے مسکنوں کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لئے بنیادی  کی سہولت ڑنےسے ج
کی گئی مراکز کی طرف سے منعقد  ای۔ ایمکے لئے  مجتمع کرنےکو  ای۔ ایم ۔مقرر کئے جانے چاہئیںاہداف 

 یں۔سرگرمیاں محض پہال قدم تھ
 

مراکز کی جانب سے منعقد کی جانے والی  ای۔ ایمرائے دہندگان کے مطابق  کئی ایک ای۔ ایم ،مزید برآں .12
کی مختلف و متنوع  اور ای۔ ایم کرتیں،نہیں  منتخب کو اہدافی گروہوںمخصوص  ای۔ ایم سماج کےسرگرمیاں 

 کی ضروریات ای۔ ایمے آنے والے ئہانگ کانگ میں ن ۔توجہ دینے میں ناکام رہی ہے طرف ضروریات کی
یہ تجویز بھی پیش کی  ۔رہے ہیں ہانگ کانگ میں رہجو کافی عرصے سے  یںختلف ہسے بہت م ای۔ ایم ان

یا کی انہیں موثر خدمات مہایم کی معلومات اکٹھی کی جائیں تاکہ  ای۔ والے ئے آنےگئی کے ہانگ کانگ میں ن
 ۔یںجا سک

 

 خدمات فراہم کنندگان کو درپیش مشکالت

 

ائے وقوع ج میں گردونوا ح زوںمو ای۔ ایم مراکز کو، سرگرمیاں منعقد کرنے کے ضمن میں ے لئےایم ک ۔یا .13
مراکز اپنی طرز کی  میای۔ ارایوں کی وجہ سے زیادہ ک کے اتمکان ہے۔ یتکی تالش میں مشکل پیش آ
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رایوں کی بڑھتی ہوئی جو زیادہ کم مراکز یا ۔یاکچھ  ،مزید برآں تے ہیں۔رگرمیاں منعقد کرنے میں ناکام رہس
جس  ۔طرف رخ کرنا پڑتا ہے یانہیں کم کرایوں والے دور دراز مقامات ک ،ہیں دا کرنے سے قاصرقیمتیں ا

 کیرنے رکھنے اور نئے اراکین کو متوجہ ک سنبھالےسے ان مراکز کی اپنے موجودہ شریک اراکین کو 
 ۔ی ہےئاہلیت متاثر ہو

 

صرف دو سال  کی مدت وںعطیہ دینے کے معاہد مراکز کو ایم کی طرف سے، ای۔ ڈی ۔ اے۔ایچ ،عالوہ ازیں .14
سکول کی  ۔مشکل ہو جاتا ہے ا حصولطویل المدتی منصوبوں ک کے لئےمراکز  ای۔ ایماس طر ح  ۔ہوتی ہے
مراکز کے پاس  اس طر ح ای۔ ایم ،جاتی ہے ر لیبندی ک ہوبصمن پیشگی ایک سال عموماً  یجن ک ،ںاسرگرمی

مراکز  ای۔ ایمسے  جس ۔ہے رہ جاتاایک سال سے بھی کم  وقت کاعمل ان سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور 
کم وقت  کا بہتایم طلباء کے ساتھ تعلق استوار کرنے اور ان کی توجہ مبذول کرنے  ۔یاکے سٹاف کے پاس 

  ۔ہے ہوتیاثر متچنانچہ ان کے پروگرامز کی افادیت کافی زیادہ  بچتا ہے،
 

 ستائش عملکی طرف سے اپنایا گیا قابِل مراکز ای۔ ایم 

 

میں سے نوکری  ای۔ ایممراکز  ای۔ ایمکچھ  ،ایم کی مشکالت کو حل کرنے کیلئےای۔ نوکریوں کی تالش میں  .15
 جر موقع پرآجہاں  ،میلوں کا انتظام کرتے ہیں ئے نئی بھرتی کے ایام اور مالزمتتالش کرنے والوں کے ل

سے نوکری تالش میں  ایم ۔یا مراکز یہ ۔نوکری کے انٹرویوز اور نوکری کی پیشکش کر سکتے ہیں ہی
سے  روزگاراور  وںکی طرف سے منعقدہ مالزمت میل ایل۔ ڈیاوز اور  ۔جی ۔کرنے والوں کیلئے دوسری این

 آجروں ،مراکز کی کوششوں کے ذریعے ن ای۔ ایما ۔متعلقہ نمائشوں میں شرکت کا بندوبست بھی کرتے ہیں
دی  حوصلہ افزائی پر پیش کرنے عکے مواق وںنوکریکی ی ضروریات اتمطالب مک پرل بول چا کینٹونیز کو

اونت کو کافی مؤثر سمجھا جاتا ایم کی مالزمتیں تالش کرنے میں مدد کے لئے روزگار کی مع ۔یا ے۔جاتی ہ
 ۔ہے

 
 ایل۔ ڈی کی طرف سے فراہم کی جانے والی خدمات

 

سے ریٹیل اور تعمیراتی صنعت  ،کیٹرنگ ،نیٹ ورک ایک نوکری مراکز کے 90، ایم سمیت ، ای۔ڈی ۔ایل .16
اسامی کی پروسیسنگ کا مرکز اور ایک خدمت مرکز برائے  ایک خالی ،تین نئی بھرتی کے مراکز متعلق
 ۔ی ایک مفت روزگار خدمات مہیا کرتا ہےئلئے ک نوکری تالش کرنے والوں کے مالزمت کے ذریعے ٹیلیفون
 کی موبایل اپلیکیشن کے سا ،کی ویب سائٹ (ایس ۔ ای۔آئی) دمتخ تالش کرنے والے تفاعلی روزگار نوکری

بھی تازہ ترین آسامیوں کی معلومات  ےکے ٹرمینلز کے ذریع کرنے ی تالشمساتھ ساتھ ملک بھر میں قائم آسا
 لے سکتے ہیں۔

 

کے  ی۔ پی(ٹی۔ ای۔ وائ)ی نے نوجوانوں کی مالزمت اور تربیتی پروگرام ڈ ۔ایل ،سے 7333ستمبر  .17
زیرتربیت نسلی اقلیتوں کے افراد کو مالزمت دینے کیلئے درمیانی رابطہ کار پروگرام برائے روزگار خدمات 

 ئیصنعتی بنیادوں پر قائم ن ،چھ ماہ کے لیے نوکری مراکز ایسے افرادشروع کر رکھا ہے  (اے ۔ایس ۔ی)ا
 ۔زبانوں میں آگاہی دے سکتے ہیں ایم ۔یا ،اے ۔ایس ۔یابطور  لوں میںبھرتی کے مراکز اور مالزمت می

پر جنوبی  خاص طور ،میں سے نوکری تالش کرنے والوں ای۔ ایمڈی نے  ۔ایل ،سے 7397مئی  ہ،مزیدیک
میں  ی پوئایشیائی نژاد افراد کی مالزمت میں معاونت مستحکم کرنے کے لئے عملی بنیادوں پر شام شو

زبانوں میں ماہر دو  ای۔ ایم مالزمت پر پسٹاا -ون وئی وائی میں ش مغربی کولون روزگار مرکز اور ٹن
 معاونین کو تعینات کر رکھا ہے۔ روزگار

 

 ویب سائٹآئی۔ ای۔ ایس  ،پلیٹ فارم - یانے ایک خاص  یل۔ ڈیا ،اس کے عالوہ .18

)www.jobs.gov.hk/EM( کا صفحہ قائم  بایم کے لئے وقف شدہ وی ے ای۔پر نوکری کی تالش کرنے وال

نوکری تالش  جس پر آجروں کی طرف سے خالی آسامیاں مشتہر کی جاتی ہیں اور ،سائٹ یبویہ  ۔کر رکھا ہے
سے آشنا یا غیر آشنا بہت علم  ےتھوڑ ےمدید کہا جاتا ہے جو چینی زبان ککو خوش آ ے ان ای۔ ایمکرنے وال
 ہیں۔  کی جاتیکامیاب روزگار کی کہانیاں بھی شائع  سے متعلقاس کے عالوہ ای۔ ایم  ہوتے ہیں،

http://www.jobs.gov.hk/EM
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 ایل۔ ڈی کی ای۔ ایم کے لئے روزگار کو فروغ دینے کی خدمات

 

زبانوں میں  ی۔ ایمانگریزی اور چھ ا ،بڑھانے کے لئےایل۔ ڈی کی روزگار خدمات سے متعلق ای۔ ایم کی آگاہی  .19
سماج کے  ای۔ ایم اور روزگار معاونین جو ای۔ ایس۔ اے ،برآںشنل کتابچے تیار کئے جاتے ہیں۔ مزید موپرو

 ن کی عمومی اجتماعی جگہوں مثالً ا ایم تک ۔یاڈی عملی طور پر ۔ کی مدد سے ایل ہوتے ہیں،اراکین بھی 
ف شدہ سرگرمیوں دایم پر ح ۔یا ،کے اداروں خوراک وں،کریانہ اسٹور ،ی بنیادوں پر قائم تنظیموںعلد، ضمساج

نگ مجلس برائے انگ کااس کے عالوہ ہ ۔ےہ یکتابچے بانٹتحوصلہ افزا ان میں یہ اور  ےہ یپہنچت وغیرہ پر
غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ جاری  یکی خدمت کرنے وال یما ۔یاورک کے ذریعے  سماجی خدمت کے نیٹ

  ۔مذاکرات کو برقرار رکھا جاتا ہے
 

 ایل۔ ڈی کی آجروں کو فروغ دینے کی خدمات

 

ہ اسامیوں کی اصلی پیشہ وران نے کے دورانان کی ضروریات کی وضاحت کرڈی مسلسل آجروں کو زب ۔ایل .21
 ان کی ی کی معلومات مہیا کرنے پرمری زبان میں آسادہانی کراتا رہتا ہے اور دہ دای پرغورکرنے کی وںاہلیت

زبان کو پڑھنا اور چینی  مثالً )خود بھی چینی زبان کی ضروریات  بذات  آجروں کو  ۔حوصلہ افزائی کرتا ہے
 ہے اور نا ضروری سمجھا جاتاکے چاروں پہلوؤں کی وضاحت کر (کا بولنا اور مندارن کینٹونیز ،لکھنا

یاں پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو عملی طور پر مایم کے لیے آسا ای۔ والے ڈھونڈنےنوکری 
ثقافتوں اور مہارتوں سے  ایمای۔ آجروں کو  ،عالوہ ازیں ۔چینی زبان لکھنے کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں

 ا ای۔ ایم کےتا ہے تاکہ ان کنے کے لیے تجربے کی اشتراکی نشستوں کا انتظام کیا جااشناسائی حاصل کر
 ۔ساتھ رابطہ ہو سکے

 

آسامیوں کے حصول  زوںسے نوکری تالش کرنے والوں کے لئے مو میں ایم ، ای۔ڈی یل۔ا ،اس کے عالوہ .21
ڈی بڑے ل۔ ای ۔ےسککو وسعت دی جا وںہے تاکہ ان کے روزگار کے مواقع اکر رہ تگ ودوی مسلسل ک

میں سے نوکری  ۔ ایمیاہے جہاں پر  ار مخصوص مالزمت میلے منعقد کرواتاور ضلعی بنیادوں پ پیمانے
ہونے  سے آجروں کی طرفنوکری کی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں اور موقع پر ہی  ،تالش کرنے والے

شرکت ان مالزمت میلوں میں کو  آجروں نئی بھرتی کرنے والے ۔انٹرویوز میں شرکت کر سکتے ہیں والے
مندی کیلئے خاص کوششیں آجروں کی حوصلہ  ی خاطرچینی زبان کی ضروریات کو نرم کرنے ک کرنے،
 ۔ئیںکی گ

 

 ایل۔ ڈی کی خدمات پر اسٹیک ہولڈرز کے خیاالت

 

خاندان کے افراد اور دوستوں کے ذریعے  دہندگان نے نشاندہی کی کہ انہیں عموماً یم رائے ای۔ ا زیادہ تر .22
ڈی کی طرف سے پیش کی جانے  ۔ان کے خیال میں ایل ۔نوکری کی دستیابی کی معلومات حاصل ہوتی ہیں

کی  تیاب نوکریدس ۔دستی کارکنوں یا خدمت کارکنوں کی ہوتی ہیں ں زیادہ تر تعمیراتی جگہوں پروالی نوکریا
کی روزگار  ای۔ ایماور مہارتوں کے ساتھ  ےکہ جن سے مختلف تعلیمی درج یںنہیں ہوت عآسامیاں اتنی متنو

 ،کو پیش کی جانے والی بیشتر نوکریوں میں چینی زبان ں، ای۔ ایممزید برا ۔سکیں ہوکی ضروریات پوری 
کریوں کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی نو قہٹی سے متعل کھاتا نویسی اور آئی ،شمول انگریزی زبان کی تربیتب

 ہے۔
 

ڈی  ۔ایل کی ہاٹ الئن کی نگرانی کرنے واال کچھ ایسے تاثرات بھی نوٹ کئے گئے کہ ٹیلیفون روزگار خدمت .23
جس سے ہاٹ الئن  ،ایم کے ساتھ مکمل طور پر انگریزی میں گفت و شنید کرنے میں ناکام رہا ہے ہ ای۔عمل

ی خدمت کیلئے کافی ضیحکہ بعض اوقات عام صارفین کو توایم کا کہنا تھا  کئی ای۔ ۔ہے پر اثر پڑاکی افادیت 
ڈی عملے کو مشفق  ۔م رائے دہندگان نے نوکری مراکز پر ایلای۔ ایجبکہ زیادہ تر  ۔وقت انتظار کرنا پڑتا ہے

نہیں ثابت جہاں تک نوکریوں کی تالش کا تعلق ہے تو انکی خدمات زیادہ تر مددگار  ،اور خوش اخالق پایا
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ڈی سے کسی جواب کے حصول سے  ایل۔ڈی صارفین نے یہ اظہار کیا کہ کبھی کبھار  ۔بہت سے ایل ہوئیں۔
۔ ایل ،ایم ای۔س وجہ سے ہوسکتا ہے کہ کیوں کچھ ا اً یہ منفی تجربہ غالب ۔قبل کافی وقت انتظار کرنا پڑتا ہے

 ناخوش تھے۔ سےاستعمال ے ڈی کی روزگار خدمت ک
 

توڑنے میں مدد  رکاوٹیںزبان کی  اس وقت وہ صرف ۔کا کردار قدرے محدود ہے ایس۔ اےای۔  ،کہمزیدی .24
خدمات  وز یا مالزمت میلوں پر سہولیات سے نوکری تالش کرنے والے مراک میںایم  ای۔ کرتے ہیں جب

کیا  کل وقتی عملہ تعینات ۔مقامی مارکیٹ سے متعلق العلم ہوتے ہیں وہ ۔استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں

سے ابتدا  2017 یل۔ ڈی نے مئیہیں کے ا اس بات سے خوشدوسری جانب اسٹیک ہولڈرز  ۔جانا چاہیے

 ایم زبانوں میں ماہر عملے کی تعیناتی ہے۔  ای۔ کرتے ہوئے دو کل وقتی
 

بشمول مذہبی  وں،م ثقافتیا ۔یا رکی طرف سے اس بات کو نوٹ کیا گیا کہ کچھ آج ئی ای۔ ایم رائے دہندگانک .25
اور  ںسے نا واقف ہو (دن میں پانچ مرتبہ نماز مثالً )رمضان کے دوران روزے اور مذہبی نمازوں  ثالً کان مار
 ۔کیلئے نا رضامند ہوں )مثالً نماز کے لئے الگ جگہ( کام کی ترتیب یا دفتری انتظام کہ وہ سکتا ہے ہو

 

 ایل۔ ڈی کے لئے تجاویز

 

جروں آ ،غیر سرکاری تنظیموں کے تعاون سے کہ ایل۔ ڈی،یہ تجویز پیش کی گئی  ،جروں کی مدد کے لئےآ .26
ایم کے کام  ای۔ آجروں کو جس میںمذاکرات منعقد کرائے  تی حساسیت بڑھانے کے لیے مجالسکی ثقاف

ای۔ سے کام کرنے کی جگہوں پر س ا ۔اور مذہبی طریقوں سے متعلق وضاحت کی جائے ںوکرنے کی عادت
طریقوں کو  زگارکے مقامی چینی ہم منصبوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنے کے لئے سا ایم اور ان

میں سے نوکری تالش کرنے والوں کے لیے مقامی روزگار  طر ح ای۔ ایم اس ۔اپنانے میں مدد ملے گی
اکرات مذ یا مجالس   بشمول معمول کے کام کی عادت اور آجروں کی توقعات پر مباحثے ،مارکیٹ کے حاالت

 بھی منعقد کرائے جانے چاہئیں۔
 

 غیر سرکاری تنظیموں کے موئژ طریقے

 

خدمات  ہایک معائنہ کار غیر سرکاری تنظیم ای۔ ایم کے لیے کامیابی سے روزگار محفوظ کرنے کے بعد جائز .27
ای۔ اور  روںثقافتوں سے متعلق معلومات مہیا کرنا اور آج ایم ای۔ خدمات میں آجروں کو ئزہمہیا کرتی ہے۔ جا

مالزمین دونوں کو ایک دوسرے کے طریقوں اور توقعات کو سمجھنے اور مطابقت قائم کرنے میں معاونت  ایم
 خدمات آجروں اور ای۔ ایم ی غیر سرکاری تنظیموں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ ایسی جائزہئک۔ کرنا شامل ہے

ہوا کے اکثر و بیشتر کام کرنے کی جگہ  ہ بھی علمانہیں ی۔ ہیں ثابت ہوئی مالزمین دونوں کے لیے بہت مددگار
 بہت سود مند دونوں کے لئے مالزمین آجروں ور ای۔ ایمکاموں کی فہرست آویزاں کرنا  "غیر مفید ومفید " پر

 ۔رہا ہے
 

 ای۔ آر۔ بی کی طرف سے مہیا کی جانے والی خدمات

 

مہیا کرتا ہے اور مارکیٹ کار فرما اور روزگار پر مبنی تربیتی  زفنڈ ،ہے ہم آہنگی پیدا کرتا ای۔ آر۔ بی .28
کورسز اور خدمات کی نگرانی کرتا ہے تاکہ روزگار مارکیٹ کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کیا جا 

کی خواہشات اور تربیتی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے  ای۔ آر۔ بی، ای۔ ایم ،سے 7337 ۔سکے
 ای۔ ار۔ بی ،سے 7391اکتوبر  ۔ے گئے مخصوص تربیتی کورسز مہیا کر رہا ہےانگریزی زبان میں پڑھائ
ایم کی  ای۔ داد بھی مہیا کر رہا ہے اور انمی تیاری کے لیے تربیتی عملے کو انے اضافی تربیتی مواد ک

یتی ترب 733 ازاً سہولت کے لئے سیکھنے کی معاون خدمات مہیا کرتا ہے جو عوامی اراکین کو فراہم کردہ اند
 سمجھ سکتے ہیں۔ یا کورسز میں شرکت کے لیے کینٹونیز بول

 

دری اسناد یکجا میں ق 7391 ،جو مکمل کورس کیلئے اپنا وقت نہیں دے پاتے سہولت کے لئے یایم ک ۔ان ای .29
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 ،اور دوسرے متعلمین بھی مکمل تسلیم شدہ معیار اہلیت ایم ۔یاعملی شروع کی گئی تاکہ  کرنے کی حکمت
کے حصول ، ممکن تھا ےورانیے کے کورس میں شرکت کے ذریعجو کہ اس سے پہلے صرف زیادہ لمبے د

 کی غرض سے کئی مختلف کورسز کے ذریعے حاصل کردہ اسناد یکجا کر سکیں۔ 
 

اور اس عمل میں  ،ایم کے لیے گاہے بگاہے تربیتی کورسز اور خدمات کا جائزہ لیتا رہتا ہےای۔  ،بی ۔آر ی۔ا .31
 کے دوراننسلی اقلیتوں کی تربیت  ، ای۔ آر۔ بیمعیادی بنیادوں پر ۔ہولڈرز کے تاثرات طلب کرتا ہے اسٹیک

مرکوز گرہوں  ،روزگار ضروریات کو زیر بحث النے کے لئے روام کی تربیت یا۔ ای ،دوسرے معامالت
تربیتی  ،وںتنظیمت کی سماجی خدم ،گروہوں کے نمائندگان وہ، ای۔ ایممرکوز گر ۔سے مالقات کرتا ہے

 حکومتی عملے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہقمتعل ورا جرآ ،ےعمل
 

 ای۔ آر۔ بی خدمات کی تشہیر

 

 ،نیپالی ،اردو ،ہندی)انگریزی اور چھ نسلی اقلیت کی زبانوں  ،ایم سماج میں پروگرام کی تشہیر کیلئے ۔یا .31
نصاب کا کوائف نامہ انگریزی میں  ۔ہیں ےجات ےشائع کی چےمیں کتاب (تھائی بشمول فلپائنی اور ،انڈونیشیائی

اردو اور نیپالی اخبارات میں  ،ایم کے نصاب کو فروغ دینے کے لیے انگریزی ای۔اور  ،تیار کیا جاتا ہے
 ں سے تقسیم کیے جاتے ہیں۔اسطولف ومخت ےنام کوائفتشہیری کتابچے اور نصابی  ۔ے جاتے ہیںئاشتہار دی

 

صاب اور صنعتی ن دوروں،بشمول ضلعی رہنما  ،بنیاد پر سرگرمیوںبی ضلعی ۔ ری۔ آا ،اس کے عالوہ .32
عوامی اراکین اور  اس کے ساتھ ساتھ ہے الیے تربیتی عملے کو اسپانسر کرت کو منعقد کرنے کے وںنمائش

کا  مالزمت میلوں لئے علومات کی اشاعت کےتربیت اور روزگار م، بڑھانے روزگار کے مواقعکی ایم  ۔یا
 ۔انعقاد کرتا ہے

 

 ای۔ آر۔ بی خدمات پر اسٹیک ہولڈرز کے تاثرات

 

جب انہیں  ۔کی خدمات سے باخبر نہیں تھے ای۔ آر۔ بی رائے دہندگان نے نشاندہی کی کہ وہ ۔ ایمکچھ ای .33
 ۔تو ان کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ،ے گئےئدی کتابچے پرموشنل ای۔ آر۔ بیمرکوز گروہی مباحثوں کے دوران 

ن کی ا ،شرکترائے دہندگان کی معمولی  ایم ۔یا تربیتی کورسز میں کی طرف سے پیش کردہ ای۔ آر۔ بی
 ہر کرتی ہے۔ظامعمولی آگاہی کو 

 

 ۔ایم رائے دہندگان کی طرف سے تربیتی معیار پر ناموافق تاثرات پیش کیے گئے ۔یازبان کے کورسز کیلئے  .34
 نتائج ہمطلوب بط اورکی تبدیلی سے کچھ کورسز کی ر قانہوں نے نشاندہی کی کہ اسبا ،مثال کے طور پر
 اثرانداز ہوئے.

 

کے  رسزکو ای۔ آر۔ بیسے یہ تاثرات پیش کیے گئے کہ امیدوار جن کی طرف دہندگان  ای۔ ایم رائے یئک .35
جس کے لئے امیدوار نے  رس،اگر کسی ایسے کو ۔م ہےقائبندی  ان پر حد ،ہے لیے درخواست جمع کرا سکتا

امیدوار کو  تو کو ناکافی درخواست دہندگان کی وجہ سے منسوخ کر دیا جائے ،جمع کرائی ہو ستدرخوا
 نا پڑتی ہے.اسے پہلے اپنی درخواست منسوخ کرکرانے  جمعکورس کیلئے درخواست  ای۔ آر۔ بیدوسرے 

 

بی کی طرف ای۔ آر۔ درجوں کے لیے  کے مختلف نوکری خیال ظاہر کیا کہ یہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز نے .36
ای۔ آر۔ بی ایم نے محسوس کیا کہ  ۔یا زیر تربیت ں۔کی جاتی طور الزمی شرط طلب نہیںب سنادسے تربیتی ا

 اس سے ۔تالش کر سکتے ہیں کو وںصرف تربیت سے پہلے والی نوکریکے بعد بھی وہ  پانے تربیت سے
 ۔توجیہ پیش کی جا سکتی ہےکی  دلچسپی کم میں ای۔ ایمکورسز میں شرکت کرنے والے  ای۔ آر۔ بی
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گھنٹے کا دورانیہ  5 - 1ایم کے زیادہ تر کورسز کے لئے روزانہ  ۔یااس بات کی نشاندہی کی گئی کہ  .37
 اںجو پارٹ ٹائم نوکری وہ ای۔ ایممناسب ہے۔ نازندگی کے طور طریقوں کے لیے  ای۔ ایم کیبہت سے 

کے پاس کالسز میں شرکت  ،اپنے سکول جانے والے بچوں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے نہیںکرتے ہیں یا ج
 گھنٹے بچتے ہیں۔ 0 - 7کرنے کے لیے صرف 

  

جم کی طلب نے ان کے لئے حمشورہ دیا گیا کہ کم ازکم کالس یہ  ،م کرنے والوں کی طرف سےہافرکورس  .38
ین سے ُپر کرنا تعلمم کو کیوں کہ بسا اوقات کافی تعداد کے ساتھ کالس ،غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہے

 ناممکن ہوتا ہے۔
 

 ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی کی طرف سے مہیا کی جانے والی خدمات

 

نسلی اقلیتوں کی سماجی  ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی نے ،منصوبہ بندی اور انہیں الگو کرنے کے لیے یفالحی خدمات ک .39
یونٹوں  ہمتعلق ۔ہے پیش کیاسمجھنے کےلئے اعداد و شمار اور معلومات کا حوالہ  طور پر ضروریات کو بہتر
نسلی اقلیتوں کے لیے فالحی خدمات مہیا کرنے سے متعلق "سماجی حفاظتی عملے کو  / کے سماجی کارکنان

 سماجی طریقوں اور مناسب تشریح و ترجمہ کی گروہوں کے ای۔ ایمجاری کیے جاتے ہیں تاکہ  "اہم نکات
نسلی اقلیتوں کو فالحی خدمات فراہم کرنے  ۔کی خدمت کے لیے حوالہ فراہم کیا جائے ای۔ ایم یتخدمات سم

ہر انتظامی ضلع میں ایک نامزد شخص  پر مامورمدد کی تفویض  اندرونی ومنصبوں کہم کے لئے ضلعی 
 ہے۔ہوتا موجود 

 

ڈی کی  ۔ڈبلیو ، ایس۔خدمات کے یکساں حصول کو بڑھانے کے لیے فالحینسلی مساوات کے فروغ اور متعلقہ  .41
آن الئن بھی دستیاب  اور یہ خدمت مراکز پر ۔ایم زبانوں میں پیش کئے جاتے ہیں ای۔ 1 خدمات کے کتابچے اہم

 ۔ڈبلیو ۔معلومات تک آسان رسائی کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے ایس ای۔ ایم ،اس کے عالوہ ۔ہوتے ہیں
ڈی ہاٹ  ۔ڈبلیو ۔ایس ۔شامل کیا گیا ہے "ایم کے لئے معلومات ۔ی"ا آئیکن کش پر دیدہ وم صفحےانٹرنیٹ ہڈی کے 
گروہوں میں سے کال کرنے والوں کو ٹیلی فون کی توضیحی خدمت تک جلد رسائی ممکن  ای۔ ایمالئن نے 

فال ح و بہبود کی خدمات سے زبانوں میں مہیا کیا ہوا ہے تاکہ انہیں  عمومی 7اس خدمت کو  ،بنانے کے لئے
ایم کی  ای۔ ڈی نے مدد طلب کرنے والے ۔ڈبلیو ایس۔ ،اس کے عالوہ ۔متعلق استفسار کرنے کی سہولت میسر ہو

 ایم کو بطور فالحی مددگار اور رابطہ کار معاونین مقرر کیا ہوا ہے۔ میں ای۔ آئی۔ ایف۔ ایس۔ سیرہنمائی کیلئے 
 

اسٹیک ہولڈرز کے تاثراتایس۔ ڈبلیو۔ ڈی کی خدمات پر   

 

بہت سے ای۔ ایم رائے دہندگان کے مطابق، انہیں ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی کا اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ وسیع معاونت  .41
برائے سماجی تحفظ )سی۔ ایس۔ ایس۔ اے( یا بڑھاپے کے وظیفے کے لیے درخواست جمع کراتے ہیں۔ تاہم، 

 م نہیں۔ انہیں ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی کی طرف سے دوسری مہیا کی جانے والی خدمات کا عل
 

جانے والی سرگرمیاں، کتابچے کی  ےکاری تنظیموں کی طرف سے جاری رکھاس کے عالوہ غیر سر .42
معلومات اور اطالع نامے چینی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ اسں سے ان ای۔ ایم کا امکان کافی حد تک کم ہو 

گیا ہے جو بالخصوص ای۔ ایم کے لیے منعقد نہ کی جانے والی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کے لیے 
ہم منصب دونوں  چینی ن میں ای۔ ایم اور ان کے مقامیکینڈونیز بول سکتے ہیں۔ اس طر ح وہ سرگرمیاں، ج

 حصہ لیتے ہیں، کے ذریعے ای۔ ایم کے مقامی سماج میں انضمام کی مزید رکاوٹ پیدا کی جارہی ہے۔ 
 

اس کے عالوہ، ای۔ ایم سے ہونے والے انکشاف کے مطابق، جب وہ ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی کی طرف سے چالئے یا  .43
کے خدمت کاؤنٹرز پر رابطہ کرتے ہیں تو انہیں شاذ و نادر ہی توضیحی  امداد دیئے جانے والے مراکز

خدمات پیش کی جاتی ہیں اگرچہ ایک طرف ای۔ ایم کی طرف سے تالش کی جانے والی خدمات اور دوسرے 
طرف مدمقابل عملے کی طرف سےمہیا کی جانے والی خدمات میں رابطے کے خال کو واضح طور پر 

مزید خاص طور پر، ای۔ ایم رائے دہندگان نے نشاندہی کی کہ امدادی رقم سے چلنے  مالحظہ کیا جاسکتا ہے۔
والے نوجوانوں کے مراکز کی طرف سے مہیا کی جانے والی خدمات جیسے مشاورت وغیرہ زیادہ تر چینی 
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 زبان میں پیش کی جاتی ہیں۔ اس طر ح ای۔ ایم کی نوجوانوں کے مراکز سے مدد لینے کی حوصلہ شکنی ہوئی
 ہے۔

 

کئی ای۔ ایم نے آئی۔ ایف۔ ایس۔ سی کی طرف سے مدد لینے کے اپنے تجربے کا اظہار بھی کیا۔ جیسا کہ بہت  .44
سے ای۔ ایم کا گزشتہ تجربہ تھا یا وہ اپنے دوستوں کی طرف سے سن چکے تھے کہ توضیحی خدمت بال 

پنے خاندان کے اراکین، ای۔ ایم تاخیر میسر نہیں ہوتی۔ انہیں آئی۔ ایف۔ ایس۔ سی کی طرف جانے کے لئے ا
احباب، یا ای۔ ایم سماجی کارکنان کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے۔ غیر سرکاری تنظیموں کے ای۔ ایم عملے کے 

"ترجمان"  رائے دہندگان نے بھی اپنے تجربات کا اظہار کیا جب انھیں ای۔ ایم کے ساتھ ایس۔ ڈبلیو پر بطور
 خدمت کرنے کا کہا گیا۔

 
 سفارشات

 
 عمومی

 

 1سفارش 

 

سہولت  جائزہ یف سے مہیا کردہ خدمات کے نتائج کجب یہ دیکھا جائے کہ ای۔ ایم کو متعلقہ اداروں کی طر .45
اور یہ جائزہ لینا آیا کہ ایسے نتائج عوامی خدمت  ،کے لیے مخصوص اشارے راہ میں حائل کیے گئے ہیں

تو یہ سفارش کی جاتی ہے کہ ایچ۔ اے۔ ڈی، ایل۔ ڈی، ای۔ آر۔ بی اور  ،ہیں کارگرکے یکساں حصول کے لیے 
اور اگر قابل اطالق ہو تو ای۔ ایم کی بدلتی ہوئی  ،ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی کو جائزہ لینے پر غور کرتے رہنا چاہیے

ں تاکہ مستقبل می ،بہتر کرتے رہنا چاہیے اپنے اشاروں کو ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً 
 سروس کی بہتری کے لیے اپنی خدمات کے نتائج کا بہتر جائزہ لیا جا سکے۔

 

 2سفارش 

 

یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ایچ۔ اے۔ ڈی، ایل۔ ڈی، ای۔ آر۔ بی، ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی کی طرف سے میل مالپ کی  .46
ایم  ۔یاخاص طور پر  کیا جائے، رہتشم میںمکمل صورت  وتاکہ ان کی خدمات ک ئیںکی جانی چاہ یںکوشش

انہیں خاص کامیابی کی کہانیوں  ،اصول متعارف کرائے گئے ہیں ئےن کی مدد کے لیے حالیہ سالوں میں جو
 کے طور پر واضح پیش کیا جائے۔

 

 3سفارش 

 

یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ عوامی خدمات مہیا کرنے کے سلسلے میں، خدمات مہیا کرنے کے لئے، امداد  .47
کے لئے، غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ شراکت  ترسیلکاری تنظیموں اور خدمات کی مہیا والی غیر سر

جو ای۔ ایم کے ساتھ قول و قرار کرنے اور ای۔ ایم اور خدمت فراہم  ،دار اور ان غیر سرکاری تنظیموں کو
 فوقیت دی جانی چاہیے۔ ،بنانے کا کردار ادا کر رہی ہیںفروغ کو آسان  باہمی اعتماد کے کنندگان کے درمیان

 

 4سفارش 

 

میل مالپ کی کوششوں،  ےآجروں ک یہ تجویز دی جاتی ہے کہ عوامی خدمات کی ترسیل کے سلسلے میں، .48
اور ای۔ ایم اور آجروں  یت کا اہتتمامای۔ ایم کے لیے مالزمت کی ترب ،کے ذریعےوں متعلقہ حکومتی محکم

غیر  یمت کی طرف مدد سے امداد دینے والکے درمیان باہمی اعتماد کے فروغ کے تناظر میں، حکو
 سرکاری تنظیموں کو فوقیت دی جانی چاہیے۔

 

 مخصوص سفارشات
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 ایچ۔ اے۔ ڈی کی طرف سے مہیا کی جانے والی خدمات

 

 5سفارش 

 

کی کارروائی کا جائزہ لینے کے لئے ای، ایم مراکز ہی کو اہمیت دی یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ای۔ ایم مراکز  .49
مختلف اور  یج میں انضمام کو سہل بنانے کمقامی سما کےکھنے کے لیے آیا کہ وہ ای۔ ایم جانی چاہیے یہ دی

 ۔ر رہے ہیںمتنوع ضروریات پر پورا ات
 

 6سفارش 

 

والے نئے ای۔ ایم کے جائزے کے لیے کوئی  یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ایچ۔ اے۔ ڈی ہانگ کانگ میں آنے .51
طریقہ کار وضع کرنے پر غور کرے اور ان ای۔ ایم سے فعال رابطے کے لیے غیر سرکاری تنظیموں کو 

خدمات بشمول واقفیت  ںہیضروریات کو پورا کرنے کے لئے ان اختیار دے اور نئے آنے والے ای۔ ایم کی
 رام اور زبان کی کالسز مہیا کرے۔کے پروگ

 

 7سفارش 

 

والی سرگرمیوں کے  و احاطہ کرنےای۔ ایم اور مقامی چینی دونوں ک ہے کہ ایچ۔ اے۔ ڈی،یہ تجویز دی جاتی  .51
جانچ کی بنیاد  ےاصولی جائزے ک کے ساتھ،بنیادی اہمیتوں  پر دی جانے والیہونے والے انضمام ذریعے 

کے لیے فعال ای۔ ایم کو خدمات مہیا کرنے والی زیادہ سے زیادہ غیر سرکاری تنظیموں کو امداد دینے  ،پر
 ۔ ےکردار ادا کر

 

 8سفارش 

 

یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ایچ۔ اے۔ ڈی، ای۔ ایم کو دی جانے والی امداد کی موزونیت کا جائزہ لے اور ای۔ ایم  .52
 مراکز سے ہونے والے معاہدے کو دو سال سے زیادہ تک بڑھانے پر غور کرے۔ 

 
 ایل۔ ڈی کی طرف سے مہیا کی جانے والی خدمات

 

 9سفارش 

 

طرف سے نوکری تالش کرنے والوں اور ای۔ ایم کو روزگار دینے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ای۔ ایم کی  .53
والے آجروں کے لیے بہتر جائزہ خدمات مہیا کی جائیں۔ ایسی جائزہ خدمات میں آجروں کو ای۔ ایم ثقافتوں 
 سے متعلق معلومات مہیا کرنا اور آجروں اور ای۔ ایم مالزمین دونوں کو ایک دوسرے کے کام کے طریقوں

 میں معاونت کرنا شامل ہے۔  بنانےموافق  سمجھنے اور اور تجربات کو
 

 ای۔ آر۔ بی کی طرف سے مہیا کی جانے والی خدمات

 

 

 10سفارش 

 

یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ای۔ آر۔ بی کو اس طر ح سے مختلف مراکز کی حوصلہ افزائی اور سہولت دینے  .54
کے لئے اقدام کرنا چاہئے کہ ایک مرکز چند درخواست دہندگان کو قبول کرتے ہوئے ان کی درخواستوں پر 

کے۔ اس کے عالوہ، غور کرے تاکہ کوئی بھی مرکز مناسب درخواست دہندگان کے ساتھ کالس کا آغاز کرس
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ای۔ آر۔ بی کو پڑھانے اور کالس کے وقت کے لحاظ سے، فراہم کردہ کورسز زیادہ قابل انتظام انداز میں پیش 
 کرنے چاہئیں۔

 
 ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی کی طرف سے مہیا کی جانے والی خدمات

 

 11سفارش 
 

یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی خدمات کے اصل مصرف کو مدنظر رکھتے ہوئے، ای۔ ایم کو پیش  .55
 کی جانے والی اپنی خدمات کے نتائج کی جانچ کے اشاروں کو بہتر کرے۔ 

 

  خدمات یک یترجمان

 12سفارش 

 

یکساں رسائی  تکعوامی خدمات  ای۔ ایم کی ارش کی جاتی ہے کہانتظامی رہنمائی کے مطابق، یہ سف .56
محکموں کو  یحکومتمتعلقہ  ،خدمات مہیا کرنے کے لئے یک یترجمان انہیں پیش نظریقینی بنانے کے 

 چاہئے۔ نیتک رسائی اور انہیں امداد دیزیادہ، بالخصوص مختلف اضالع کی غیر سرکاری تنظیموں 
 

 خدمت فراہم کننگان کا رد عمل

 

ای۔ آر۔ بی اور ایس۔ ڈبلیو۔ ڈی کے رد عمل میں اسٹیک ہولڈرز کے تاثرات اور ایچ۔ اے۔ ڈی، ایل۔ ڈی،  .57
 کا حصہ ہیں۔ 0سفارشات مکمل رپورٹ کے ضمیمہ 


