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जातीय समानताको प्रवर्द्धनमा 

ववद्यमान र योजनाबर्द् उपायहरू 

 

काननूी सहायता सवेा पररषद ्

 

 

कानूनी सहायता सेवा पररषद ् (LASC) ले सक्रिय रूपमा सीवमत माध्यम भएका 

मावनसहरूको कानून भन्दा पवहलेन्याय र समानतामा पहुँच सुवनवित गने प्रयास गरेर कानूनको 

वनयमलाई कायम राख्न र बढाउन योगदान पुर् याउुँ    LASC ल ेअवन्तम अपील अदालतमा आफ्नो 

अपीलको सम्बन्धमा कानून सहायता अस्वीकारको समीक्षा गनध माध्यमको कमी भएका 

व्यविहरूलाई सहायता गनध पररषदद्वारा प्रमाणपत्रको प्रावधानको लावग सहायता योजना पवन 

कायाधवन्वत गर् यो  

 

ववद्यमान 

उपायहरू 

 LASC ल ेसवधसाधारणलाई वचवनयाुँ र/ वा अङ्ग्रेजी भाषामा 

सोधपू  सेवाहरू उपलब्ध गराउुँ    LASC को वेबसाइटमा 

जानकारी पवन वचवनयाुँ र अङ्ग्रेजी दवु ैभाषामा    

 

 LASC द्वारा प्रबन्ध गररएको सहायता योजनाको सूचना र 

आवेदन फाराम वचवनयाुँ र अङ्ग्रेजी दवु ैभाषामा हन्   

 

 सहायता योजनाको सूचना र आवेदन फारमको लावग बंगाली, 

वहन्दी, बहासा इन्डोनेवसया, नेपाली, पन्जाबी, तागालोग, 

तवमल, थाई, उदूध र वभयतनामी गरी दस भाषाहरूमा अनुवाद 

उपलब्ध    

 

 अनुरोधमा, बहासा इन्डोनेवसया, वहन्दी, नेपाली, पन्जाबी, 

तागालोग, थाई, उदूध र वभयतनामी जस्ता आठवटा 

भाषाहरुमा दोभाषे सेवा उपयुि र व्यावहाररक हुँदा जातीय 

अल्पसङ्ग््यक वनवासीहरूको सद्भाव तथा संवृवर्द् केन्र 

(Centre for Harmony and Enhancement of Ethnic 

Minority Residents) माफध त टेवलफोनबाट उपलब्ध 

गराइने   

 

भावी कायधको 

मूल्याङ्ग्कन 

 LASC ल े समय-समयमा आफ्नो सेवाहरू समीक्षा ग ध र 

आवश्यक हुँदा सुधार ल्याउुँ   

 

वलइनुपने  LASC ले सावधजवनक सोधपू को लावग वा उपयुि र 
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अवतररि 

उपायहरू 

व्यावहाररक हुँदा सहायता योजनासुँग सम्बवन्धत ववषयहरूमा 

मावथ उवल्लवित आठवटा भाषामा टेवलफोन दोभाषे सेवा 

उपलब्ध गराउन जारी राख्ने   

 

 LASC ले कमधचारी सचेतना बढाउनको लावग जातीय 

समानताको प्रविक्षण पाठ्यिमहरूमा उपवस्थत हन र ववववध 

जावतका मावनसहरूबाट आउने सोधपू हरू सम्हाल्नको लावग 

कमधचारीको वनरन्तर प्रबन्ध वमलाउने   

 

मावथका उपायहरू सम्बन्धी सोधपू का लावग, कृपया वनम्न च्यानलहरू माफध त 

कायधकारी अवधकारी (LASC), श्रीमान हनेरी चान(Henry CHAN) लाई सम्पकध  गनुधहोस् – 

 

टेवलफोन नम्बर  : 2838 5010 

फ्याक्स नम्बर  : 2838 5053 

इमेल         : enquiry@lasc.hk 

 

 

काननूी सहायता सवेा पररषद ्

जलुाई 2022 

 


