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 یےکے لفروغ مساوات کے  ینسل
 موجوده اور مجوزه اقدامات

 
 )امداد یوانیخدمت برائے د( سروس یڈسول ا

 
 

 یعاعانت شده ،معاون خدمت ہے جو وس یاور منظم،حکومت مال یباورد یک) اCASسروس ( یڈسول ا
افواج  پر دباؤ  یہنگام یکل وقت یپر عزم ہے اور ہانگ کانگ ک یےکے ل ینےل یاںذمہ دار یپرہنگام یمانےپ

 یے عملیشامل کرنے کے ل یںنسل کے لوگوں کو معاشرے م مختلف ہے۔ یمدد فراہم کرت یںکو کم کرنے م
اور  یںکرسکتے ہ یداپ یآسان یںاور شراکت م یتشمول یان ک یںجو معاشرے م یںاقدامات اڻھائے جارہے ہ

 ۔یںسکتے ہ بڑھاکو  یتوںصالح یانک
 

 CASیماسک یک یتصالح یخصوص( یمسک یلنٹڻ یشلاسپ    (STS) ( 
 
 

 یکے ساتھ ساتھ ان ک یترقاور  یریئرک کے انکو لوگوں  مختلف نسل کے   متعلقہ خدمات
 ۔خدمات فراہم کرنا یاریمع یادهز یےکے ل بہتری میں شرکت  یسماج

 یکو بھرت یڈڻسنسل کے لوگوں کو بطور بالغ رضاکار ممبران اور ک مختلف   اقداماتموجوده 
 CASکرنا جو یتسے متعلق بات چ یاور بھرت یناد یفنگبر یےکرنے کے ل

 یںم مالزمت  یکل وقت یںحاصل کرنے کے بعد منظم افواج  م یتترب یںم
 بہتر موقع ہوسکتا ہے۔ یکجانے کا ا

    CASاور  ینیز، چائ یزیاہم نکات پرانگر یںشامل ہونے کے بارے م یںم
 ۔ اور حقائق اشاعت کرده مواد یںزبانوں م یگرد

   بطوراور ورکشاپس تاکہ وه  یشنزوالوں کے ساتھ مختصر س سکول چھوڑنے 
 کاکام کرنے  یںم CASگفتگو ،  یشامل ہونے پر گہر یںم CASرضاکار 

روابط  یابتدائ  کے ساتھ CAS یےمدد کے ل یںاور درخواستوں متجربے  ےک
 ۔یںبنا سک

   یمسک ینڻرنگم یےشامل ہونے والے بالغ ممبران کے ل نئے مختلف نسل کے) 
  ۔) یماسک یرہنمائ  

   اوراساتذه کے ساتھ   یعےوالدینکے ذر یڻنگزممالپ اور  یلم یشنز،س یفنگبر
 رابطے ۔ یبیقر

   CAS یںم مطابقت اتحاد یکو مختلف نسل کے لوگوں کے روزگار اور سماج 
مختلف نسل  یےمشکالت اور خدشات سے آگاه رکھنے کے قابل بنانے کے ل

 رہنماؤں کے ساتھ رابطے۔ یاور مذہب یونڻیکمکے لوگوں کے 

   مختلف نسل کے نوجوانوں کے  یےکے ل ینےکے جذبے کو فروغ د یہم آہنگ
 ۔یاںسرگرم یےل
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 CAS یےبخش بنانے کے ل یتتقو یدپروگراموں کے مواد کو مز یتیترب   جائزه یمستقبل کے کام ک
محکموں  یسرکار یگرسے اقدامات کا جائزه لے گا اور عملے ، د یباقاعدگ
 ے آراء جمع کرے گا۔س(NGO) ںیموتنظ یسرکار یراور غ

 

 یےاقدامات ل یاضاف
 گے یںجائ یےگئے/ ل

 

   سکولوں سے   ینڈریسک یک یڈڻسرکھنے والے کمختلف نسل  سے تعلق
، وسائل  یجائے گا تاکہ خود انحصار یاِشدَّت سے کام ک یدمز یےکے ل یبھرت

خدمات  یےکے ل یونڻیاورکم یوںخوب یسے بھرپور ، برداشت ، استقامت  ک
مختلف نسل کے نوجوان نظم و ضبط پر  یےکے ل ینےکے جذبات کو فروغ د

 ۔یںحاصل کرسک یتمہم جو، قائدانہ ترب ی،مبن

   یوںسرگرم یریتشہ یحفاظت ک یںم یکنگہائ یےمختلف نسل کے لوگوں کے ل 
 یںم یکنگپر ہائ یمانےپ یعوس یعےکورسز کے ذر یتیاور ترب یزبانیم یک

حفاظت  یںم یکنگسفرہائ یدلپر ڈھلوان پر پ یمانےپ وسیع / یرتشہ یحفاظت ک
 یزبانیم یک یوںسرگرم یریتشہ یحفاظت ک یںم یکنگہائ   یعہبذر یرتشہ یک

 کورسز یتیترب یےاورمختلف نسل کے لوگوں کے ل

   کسڻرنل یا یڻڈاور آڻوم یاریوںت یہنگام یےمختلف نسل کے لوگوں کے ل
) کے استعمال پر CPR( یسیسیڻیشنر یپلمونر یو) اور کارڈAED( یفبریلیڻرڈ

 ۔ ورکشاپس

   CAS کا انتظام کرنے  یتمساوات کے امور پر مناسب ترب ینسل یعملے ک
کے ساتھ رابطہ  یموںتنظ یسرکاریرغاور محکموں یسرکار یگرد یےلکے 

  گاکرے 

 
 :پوچھ گچھ

 
  ہے۔ یجاسکت یپوچھ گچھ ک یعےکے ذر ینلزچ یلسے مندرجہ ذ یکرڻریمحکمہ س

 
 6020 2805 : نمبر یلیفونڻ
 3021 2576 : نمبر یکسف
 casenq@cas.gov.hk : یلم یا

 General Office, 4/F, Civil Aid Service Headquarters, 8 To : ڈاک کا پتہ
Wah Road, Yau Ma Tei, Kowloon. 
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