
Langkah yang ada dan direncanakan 

mengenai promosi kesetaraan ras 

Layanan Bantuan Sipil        

Layanan Bantuan Sipil (CAS) adalah layanan tambahan berseragam dan disiplin, 

dibiayai pemerintah, yang melakukan berbagai tugas darurat dan membantu 

meringankan tekanan pada pasukan darurat purna-waktu Hong Kong. 

Langkah-langkah proaktif telah diambil untuk memfasilitasi pengintegrasian 

orang-orang dari beragam ras ke dalam komunitas yang dapat memfasilitasi partisipasi 

dan kontribusi mereka kepada masyarakat dan mengembangkan potensi mereka 

sendiri. 

Skema Bakat Khusus (STS) CAS 

Layanan Terkait  Untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada 

orang-orang dari beragam ras untuk karir dan kemajuan 

mereka serta untuk partisipasi sosial mereka. 

Langkah yang Ada  Pengarahan dan ceramah perekrutan untuk merekrut 

orang-orang dari beragam ras untuk bergabung dengan CAS 

sebagai anggota sukarelawan dewasa dan taruna yang 

mungkin memiliki kesempatan lebih baik untuk beralih ke 

pekerjaan purna-waktu dalam pasukan disiplin setelah 

menerima pelatihan di CAS. 

 Publikasi dan lembaran fakta dalam bahasa Inggris, Cina, dan 

bahasa lain tentang tip terbaik mengenai cara untuk bergabung 

dengan CAS. 

 Sesi dan lokakarya singkat dengan para lulusan sekolah yang 

memungkinkan mereka melakukan kontak awal dengan CAS 

untuk diskusi yang mendalam mengenai perihal bergabung 

dengan CAS sebagai relawan, pengalaman kerja di CAS dan 

untuk bantuan dalam mengajukan permohonan. 

 Skema pendampingan untuk anggota dewasa yang baru 

bergabung dari beragam ras. 

 Kontak dekat melalui sesi pengarahan, kunjungan dan 

pertemuan dengan para orangtua dan guru. 

 Berhubungan dengan komunitas dan pemimpin agama dari 
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orang-orang dari beragam ras agar CAS tetap mendapat 

informasi mengenai kesulitan dan kekhawatiran orang-orang 

dari beragam ras dalam pekerjaan dan integrasi sosial. 

 Kegiatan bagi kaum muda dari beragam ras untuk 

menumbuhkan semangat kekompakan. 

Penilaian Tugas  CAS akan secara teratur meninjau kembali langkah-langkah 

Mendatang tersebut dan mengumpulkan umpan balik dari staf, 

departemen pemerintah lainnya dan LSM untuk memperkaya 

konten program pelatihan. 

Langkah Tambahan  Tugas yang lebih intensif untuk merekrut lebih banyak kadet 

yang Diambil / dari beragam ras dari sekolah menengah sehingga kaum muda 

Akan Diambil dari beragam ras dapat memperoleh pelatihan berorientasi 

 disiplin, petualangan dan kepemimpinan untuk 

 mengembangkan kualitas kemandirian, akal, daya tahan, 

ketekunan dan rasa pelayanan kepada masyarakat 

 Promosi yang lebih luas tentang keselamatan pendakian 

dengan mengadakan kegiatan promosi keselamatan pendakian 

dan kursus pelatihan untuk orang-orang dari beragam ras. 

 Lokakarya tentang kesiapsiagaan darurat dan penggunaan 

defibrilator eksternal otomatis (AED) dan Resusitasi Jantung 

Paru (CPR) untuk orang-orang dari beragam ras.     

 CAS akan bekerja sama dengan departemen pemerintah dan 

LSM lain untuk mengatur pelatihan yang sesuai tentang 

masalah kesetaraan ras bagi staf 

Pertanyaan 

Pertanyaan dapat diajukan ke Sekretaris Departemen melalui saluran-saluran berikut:  

Telepon : 2805 6020 

Fax  : 2576 3021 

Email : casenq@cas.gov.hk 

Alamat : General Office, 4/F, Civil Aid Service Headquarters, 8 To 

Wah Road, Yau Ma Tei, Kowloon. 
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