Umiiral at binalak na mga hakbang sa promosyon
ng pagkapantay-pantay ng lahi
Mga Kompanyang Rehistro
Ang Kompanyang Rehistro (“ang Rehistro”) ay nagrerehistro ng local at hindi-Hong
Kong na kompanya ayon sa batas na bumabalik at nagbibigay ng pampubliko na
may mga serbisyo at mga pasilidad para sa pagsusuri at pagkuha ng impormasyon
ng kompanya na itinatago sa mga kompanyang rehistro. Kami ay nangangasiwa sa
mga may lisensyang pangkat para sa tiwala ng kompanya na nagbibigay ng serbisyo
at proseso ng pag-aaplay para sa lisensya ng nagpapahiram ng pera at
nagpapanibago ng lisensya. An gaming serbisyo ay ibinigay sa mga miyembro ng
publiko ng pantay at walang kinikilingan anuman ang kanilang mga pinagmulan ng
lahi.
Serbisyong
Nagmamal
asakit

⚫

Upang magbigay ng serbisyo para sa Inkorporasyon at
pagpaparehistro ng mga kompanya, limitadong mga
pagtutuwang, mapagkakatiwalaang kompanya at mga
katiwala at upang irehistro ang lahat ng nagbabalik na
kinakailangan ng ibat’t-ibang mga ordinansang
namamahala sa kompanya at iba pang mga entidad.

⚫

Upang magbigay sa publiko ng mga serbisyo sa
paghahanap para sa mga impormasyon na hawak ng
Rehistro.

⚫

Upang matiyak na ang pagsunod ng mga kompanya at
iba pang entidad at ang kanilang mga pinuno kasama ang
kanilang obligasyon sa ilalim ng kaugnay na mga
Ordinansa.

⚫

Upang pangasiwaan ang mga lisensyang pangkat para sa
tiwala o Kompanyang Nagbibigay-Sebisyo.

⚫

Upang maproseso ang mga aplikasyon para sa mga
lisensya sa nagpapahiram ng pera at mapanatili ang isang
rehistro ng mga nagpapahiram ng pera para sa
inspeksyon ng mga miyembro ng publiko.
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Umiiral
na mga
Hakbang

Pagtatasa ng
Hinaharap
na Trabaho

⚫

Ang Rehistro ay gumagamit ng Intsik at Ingles
(Parehong nakasulat at pasalita) upang makipagugnayan sa mga kasapi ng mga publiko,
opisyal/kinatawan ng mga kompanya at iba pang mga
entidad.

⚫

Ang mga polyeto ng impormasyon, mga pagpapaikot,
gabay at iba pang mga materyales sa pagpapaikot
kabilang ang mga video ay nai-publish sa parehong
Intsik at Ingles.

⚫

Ang nilalaman at materyales sa mga web portal at mga
online na plataporma ng Rehistro sa parehong
Intsik(tradisyonal at pinasimpleong Intsik) at Ingles.

⚫

Ang pagpapaliwanag o pagsasalin na serbisyo ay
isasaayos kung kinakailangan.

⚫

Ang mga kawani ay hinirang na dumalo sa mga kurso sa
pagsasanay na may kaugnayan sa pantay na pagkakataon
at pagkakapantay-pantay ng lahi upang mapahusay ang
kanilang sensitibidad ng lahi, pag-unawa sa mga isyu na
may kaugnayan sa lahi at kamalayan ng mga espesyal na
pangangailangan ng mga miyembro ng ibat’t-ibang mga
grupo ng lahi.

⚫

Ang mga hakbang para sa pagtataguyod ng
pagkakapantay-pantay ng lahi ay susuriin paminsanminsan. Ang impormasyon na nakolekta mula sa mga
gumagamit ng serbisyo ng iba't ibang lahi (kung
mayroon man) ay isasaalang-alang sa pagsusuri.

⚫

Ang mga komento at mungkahi na natanggap mula sa
mga kustomer, lalo na ang mga pangkat etniko na
minorya, ay isasaalang-alang at magagawa ang angkop
na mga pagpapahusay.
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Karagdagd
ang mga
Hakbang
na
Kinuha/kuk
unin

⚫

Sa pangangasiwa ng mga seminar, interpretasyon o
pagsasalin na serbisyo ay iaayos hangga 't maaari kung
mayroong mga madla ng mga etnikong minorya.

Para sa mga pagtatanong tungkol sa umiiral at binalak na mga hakbang sa
pagsulong ng pagkakapantay-pantay sa mga lahi, mangyaring kontakin si
Binibining Katrina SUEN, assistant ng Registry na Namamahala (mga serbisyo
ng kustomer), sa pamamagitan ng mga sumusunod na channel Telepono na no.
Fax na no.
Email
Postal Address

:
:
:
:

2867 4570
2869 6817
katrinasuen@cr.gov.hk
Companies Registry
15/F, High Block, Queensway Government Offices
66 Queensway, Admiralty
Hong Kong

Mga Kompanyang Rehistro
Mayo 2020

3

