Langkah yang sudah ada dan yang direncanakan
untuk meningkatkan kesetaraan ras
Dewan Layanan Bantuan Hukum

Dewan Layanan Bantuan Hukum (LASC) secara aktif berkontribusi untuk
menegakkan dan meningkatkan supremasi hukum dengan berupaya keras untuk
memastikan akses terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi
orang-orang dengan sarana terbatas. LASC juga menerapkan skema bantuan
pemberian surat keterangan oleh penasihat guna membantu orang-orang yang tidak
memiliki sarana untuk meminta peninjauan kembali atas penolakan bantuan hukum
sehubungan dengan bandingnya ke Pengadilan Banding Akhir.
Langkah yang
Ada

 LASC menyediakan layanan informasi kepada publik
dalam bahasa Tionghoa dan/atau Inggris. Informasi
di situs web LASC berada dalam bahasa Tionghoa
dan Inggris juga.
 Formulir pemberitahuan dan permohonan skema
bantuan yang dikelola oleh LASC disediakan dalam
bahasa Tionghoa dan Inggris.
 Alih bahasa untuk pemberitahuan dan formulir
permohonan skema bantuan tersedia dalam sepuluh
bahasa, yaitu Bengali, Hindi, Bahasa Indonesia,
Nepal, Punjabi, Tagalog, Tamil, Thai, Urdu dan
Vietnam
 Sesuai permintaan, layanan penerjemahan ke dalam
delapan bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Hindi,
Nepal, Punjabi, Tagalog, Thailand, Urdu, dan
Vietnam akan disediakan melalui telepon melalui
Pusat untuk Etnik Minoritas, apabila sesuai dan dapat
dipraktikkan.

Penilaian
Tugas

 LASC meninjau kembali layanannya dari waktu ke
waktu dan membuat perbaikan apabila perlu.
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Mendatang
Langkah
Tambahan
yang Akan
Dilakukan

 LASC akan terus menyediakan layanan interpretasi
melalui telepon dalam delapan bahasa yang
disebutkan di atas untuk layanan informasi kepada
publik atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan
skema bantuan, jika sesuai dan dapat dipraktikkan.
 LASC akan terus mengatur staf untuk mengikuti
kursus pelatihan tentang kesetaraan ras guna
meningkatkan kesadaran staf dan penanganan
pertanyaan dari orang-orang dari berbagai ras.

Untuk pertanyaan mengenai langkah-langkah di atas, silakan
menghubungi Mr. Henry CHAN, Pejabat Eksekutif (LASC) melalui saluran berikut –
No. Telepon : 2838 5010
No. Faks
: 2838 5053
Email
: enquiry@lasc.hk
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