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 مروجہ اور مجوزه اقدامات برائے
 فروغ نسلی امتياز

 
 کاؤنسل برائے تعميراتی صنعت

 
 
ديرينہ اسٹريٹيجک امور پر اتفاق رائے پيدا کرنا، صنعتی ضروريات اور خواہشات کو 
حکومت تک پہنچانا نيز تمام تعميراتی معامالت سے متعلق صالح مشورے کے ليے حکومت 

کا نام  ”CIC“(جسے ذيل ميں  نا کاؤنسل برائے تعميراتی صنعتکو ابالغياتی چينيل فراہم کر
کے بنيادی فرائض ميں شامل ہے۔ صنعت بهر ميں بہتری کی تشہير کی غرض  ديا گيا ہے)

سے ضابطہ اخالق وضع کرنے، اندراج کے انتظام اور درجہ بندی اسکيم، تحقيقی پيش رفت 
ر کرنے ميں سہوليات کی فراہمی، اچهے اور افرادی قوت کی ترقی، تعميراتی معيارات اختيا

  کو ديا گيا ہے۔ CICکاموں کے فروغ اور کارکرگی کے معيارات مرتب کرنے کا اختيار 
  

CIC وقتی پروگرامز اور معاونتی تربيتی اسکيمز کے پروگرامز، جزو  اپنے کل وقتی
نسلوں کے  جن مختلف تعميراتی پيشہ ور کی تربيت کرتا ہے 80،000ساالنہ تقريباً  ذريعے

تعميراتی پيشہ وروں  CIC۔ مزيد برآں، کارکنان شامل ہيںافراد سے تعلق رکهنے والے 
ل اور (بشمول سول اور عمارتی تعميرات ٹريڈ امتحانات، تعميرات سے متعلق اليکٹريک

نريز اور کرينز آپريشنز کے ليے اسنادی امتحانات) کو ٹريڈ يمشمکينيکل ٹريڈ امتحانات، 
  فراہم کرتا ہے۔ امتحانات بهی

 
 

کام کرنے اور رہنے کے لئے مساوی مواقع فراہم کرنے والے   CIC  متعلقہ خدمات
ماحول کی فراہمی کے ليے پر عزم ہےاور اس ضمن ميں اپنے تمام 
مالزمين، زير تربيت افراد، مہمانان اور عوام کے ليے تمام 

 امتيازات، ہراسگی اور کردار کشی سے آزاد ہے۔

  کے تحت  29ائے تعميراتی صنعت آرڈيننس کی شق کاؤنسل برCIC 

نے تعميراتی صنعت کے لئے تربيتی کورسز اور ٹريڈ امتحانات 

خدمات کی فراہمی کے لئے "تعميراتی صنعت تربيتی بورڈ" قائم کيا 

 ہے۔

 پاليسی  موجوده اقدمات

  CIC  نے اپنی مساوی مواقعوں کی پاليسی وضع کی ہے تاکہ اس

کے کسی ديگر  CICی بنايا جا سکے کہ تمام مالزمين بات کو يقين

خدمات کے کسی صارف کے ساته  CICمالزم، طلباء، مہمانان يا 

امتيازی سلوک، ہراسگی يا ان کی کردار کشی نہيں کی جائے گی۔ 

سے توثيقق شده ہے اور تمام  CICمساوی مواقعوں کی پاليسی 

  عملے کو جاری کرده ہے۔
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  عملے کی تربيت  

  CIC  اپنی مساوی مواقعوں کی پاليسی پر عمل پيرا ہوتے ہوئے

مساوی مواقعوں کی بنياد پر ہراول عملے اور انتظامی عملے کے 

ليے باقاعدگی سے تربيتی کورسز کا انتظام کرتی ہے۔ مساوی 

عملے کے ساته  CIC) کے نمائندگان EOCمواقعوں کے کميشن (

ہے جس ميں ووکيشنل تربيت نسلی امتياز کے آرڈيننس کا تبادلہ کرتا 

 سے متعلقہ معامالت پر توجہ دی جاتی ہے۔

 امتحانی خدمات برائے مختلف نسلوں کے افرادتربيتی اور ٹريڈ   

   فی الحالCIC کل  3 ايسے زير تربيت افراد کے ليے انگريزی ميں

وقتی شارٹ کورسز پيش کرتا ہے جو مخصوص دستکاری مہارتوں 

ت ميں اپنی کيرئر بنانا چاہتے ہيں۔ طلباء اس کے ساته تعميراتی صنع

تربيت کے دوران يوميہ وضيفہ حاصل کريں گے۔ خدمات کو مزيد 

تربيتی کورسز کی فراہمی ميں معاونت  CICآگے بڑهاتے ہوئے 

 کے ليے اضافی مترجم بهرتی کرے گا۔ 

   فی الحال چينی نہ بولنے والے تعميراتی ماہرين کی حفاظتی آگاہی

جزو وقی کورسز پيش  16فے کے ليے حفاظت سے متعلق ميں اضا

 کرتا ہے۔

  CIC  ميں "نسلی اقليتوں کے ليے مہارتوں ميں اضافے  2015نے

جزو وقتی کورسز متعارف کروائے ہيں  5کے کورسز" کے تحت 

تاکہ رجسٹرڈ جنرل ورکرز متعلقہ ٹريڈز ميں رجسٹرڈ سيمی اسکلڈ 

 ورکرز بن سکيں۔

  پرچہ جات بيشتر ٹريڈ امتحانات اور اسنادی  انگريزی امتحانی

امتحانات برائے مشينريز اور کرين آپريشن کے لئے دستياب ہيں۔ 

CIC ) اميدواران کو امتحان کے دوران مترجمCIC  (کے فراہم کرده

 کے ساته رہنے کی بهی اجازت ديتا ہے۔

 ترقياتی سرگرمياں  



3 

 ميں شرکت کی غرض  منظم شده تربيتی کورسز اور ٹريڈ امتحانات

 CIC سے مختلف نسلوں کے افراد کی توجہ مبذول کرانے کے ليے

  درج ذيل ترقياتی سرگرميوں کا انعقاد کرتی ہے:

  مختلف نسلوں کے افراد کے حاضر سروس ماہرين کے باقاعده

  دوے؛

  اداروں کی خدمات اور ميڈيا چينلز جو باقاعدگی سے رابطے

کے افراد کے ليے غير ميں ہيں، کے ذريعے مختلف نسلوں 

  معمولی سرگرمياں؛ اور

  تعميراتی صنعت کی سمجه بوجه کے حوالے سے مختلف نسلوں

کے افراد کی آگہی ميں اضافے کے ليے  تجرباتی پروگرامز 

جيسے کہ کئير کے حوالے سے بات چيت، جشن، روزگار کی 

 تالش کے ميلے اور خاندان بهر کے لئے پر لُطف تقريبات؛

  CIC واد مرتب نون عامہ کے لئے انگريزی زبان ميں تعليمی منے ف

تعلق رکهنے والے طلباء کو  کيا ہے۔ مختلف نسلوں کے افراد سے

 متعلقہ CICتعميراتی صنعت کے بارے ميں مزيد جاننے کے ليے 

کے گروه کو خدمات  سيکنڈری اسکولز اور مختلف نسلوں کے افراد

 ساته اشتراک کرتا ہے۔فراہم کرنے والے غير حکومتی اداروں کے 

 نسلی اقليتوں کی خدماتی ٹيم  

  کے ماہرين کی بڑهتی تعداد کے پيش نظر مختلف نسلوں کے افراد 

CIC کو خدمات اور معاونت کی فراہمی  نے مختلف نسلوں کے افراد

 ميں اضافے کے ليے نسلی اقليتی خدماتی ٹيم ترتيب دی ہے، بشمول:
 CIC برادريوں علقہ اداروں اور خدمات کے فروغ کے ليے مت

 کے باقاعدگی سے دورے؛
 زبانوں ميں ٹريڈ  مختلف نسلوں کے افراد کے زير استعمال

  ٹيسٹنگ موک پيپر کے ترجمے؛
  اميدواران اور طلباء کو ترجمانی اور ترجمے کی خدمات فراہم

 کرنا: 
 CIC ے سرگرميوں کا انتظام اور خدمات کے فروغ کے لي

 شرکت۔

مستقبل کے کام 
 کا تعين

 CIC ہر سال اپنی مساوی مواقعوں کی پاليسی کا جائزه ليتی ہے۔ 

 CIC  اپنے عملے اور طلباء کی آگہی ميں اضافے اور نسلی مساوات
کی حساسيت کے بارے ميں تازه ترين معلومات کی فراہمی جاری 

 رکهے گی۔
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  CIC باال کورسز کی مانگ اور اثر انگيزی کو زير غور الئے گی۔ 

   اٹهائے گئے حاليہ اور ٹريڈ ٰٹيسٹ کے ضمن ميں تعميراتی تربيت
 مختلف نسلوں کے افراد کے CICاقدامات اور معاونتی خدمات پر 

 گروہوں سے آراء طلب کرتی رہے گی۔

موجوده يا 
مستقبل کے 

 اضافی اقدامات

 کورسز کی فراہمی اور ٹريڈ امتحانات 

  مستقبل ميں مانگ بڑهنے پرCIC ورسز اور ٹريڈ امتحانات موذوں ک
 انگريزی ميں پيش کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ 

زبانوں ميں ٹريڈ ٹيسٹنگ  مختلف نسلوں کے افراد کے زير استعمال  
 امتحانات

  ميں معروف ترين ٹريڈز کے ليے تين  مختلف نسلوں کے افراد
زبانوں (يعنی کہ نيپالی، ہندی اور اردو) ميں ٹريڈ ٹيسٹ پيپرز کی 

ديگر ٹيسٹ پيپرز کو بيان  CICہمی کی پائلٹ اسکيم کا آغاز۔ فرا
 کرده زبانوں ميں ترجمہ کرنے پر غور کرے گی۔

 یناسل یتيلقا یک یليذ یٹيمک یک ليکشت  

  CIC  نے تعمير ميں نسلی اقليتوں پر ايک ذيلی کميٹی تشکيل دی ہے
تاکہ تعميراتی صنعت کو مختلف نسلوں کے لوگوں کو فروغ ديا 

 خدمات کو مسلسل بڑهايا جائے۔ CICائے اور ج

 
نسلی مساوات کے فروغ  کے ضمن ميں مروجہ اور مجوزه اقدامات سے متعلق سواالت کے 

 ليے براه کرم مختار دفتر سے رابطہ کريں:

 ٹيليفون نمبر
 ہطبار

: 
: 

(852) 2100 9000 
 راگ تمدخ یتيلقا یناسل

Ms. Carol Chan 
 9249 2100 (852) : فيکس نمبر

 emservice@cic.hk : ای ميل
 ,F, COS Centre, 56 Tsun Yip Street, Kwun Tong/38 : ڈاک کا پتہ

Kowloon, Hong Kong. 
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