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 لیگل ایڈ سروسز کونسل
 

 

قانون کے سامنے  کی( محدود ذرائع کے حامل لوگوں LASCلیگل ایڈ سروسز کونسل )

انصاف اور مساوات تک رسائی کو یقینی بنانے کی جدوجہد کر کے قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے 

نے کونسل کے ذریعہ سرٹیفکیٹ کی فراہمی  LASCاور بڑھانے میں فعال طور پر کردار ادا کرتی ہے۔  

ہے جن کے پاس حتمی اپیل  یےلکے  مددایک امدادی اسکیم کو بھی الگو کیا ہے جو ان افراد کی  یےلکے 

ذرائع کی کمی  یےلاپنی اپیل کے سلسلے میں قانونی امداد سے انکار پر دوبارہ جائزہ کے  میںکی عدالت 

 ہے۔

 

 انکوائری یںم یزیانگر یااور/  ینیچ یےلعوام کے   LASC موجودہ اقدامات

سائٹ پر موجود  یبو یک LASC ہے۔ یفراہم کرتسروسز 

 میں ہے۔ زبانوں دونوں یزیاور انگر ینیمعلومات چ

 

 LASC  اسکیم کا نوٹس اور درخواست فارم  امدادیکے زیر انتظام

 میں ہے۔زبانوں چینی اور انگریزی دونوں 

 

 کے نوٹس اور درخواست فارم کا ترجمہ دس زبانوں  یماسک یامداد

تگالوگ،  ی،پنجاب یپالی،ن یشیا،بھاسا انڈون ی،ہند ی،بنگال یعنی یں،م

 ہے۔ یابدست یںم یتنامیاردو اور و ی،تامل، تھائ

 

 اسا انڈونیشیا، ہندی، نیپالی، ھدرخواست کرنے پر، آٹھ زبانوں، ب

نامی میں ترجمے کی خدمات، تگالوگ، تھائی، اردو اور ویتپنجابی، 

ہم آہنگی اور فروغ کے مرکز  یےلنسلی اقلیتوں کے رہائشیوں کے 

کے ذریعہ ٹیلیفون پر، جہاں مناسب اور قابل عمل ہوا، خدمات فراہم 

 کی جائیں گی۔

 

مستقبل کے کام کا 

 جائزہ

 

 LASC  اپنی خدمات کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی ہے اور جہاں

 ضروری ہو وہاں بہتری التی ہے۔

اقدامات  یاضاف

گئے  یےجو ک

 یںجائ یے/ کیںہ

 گے

 

 LASC  یا امدادی اسکیم کے سلسلے میں  استفساراتعوامی

جہاں مناسب اور قابل عمل ہو سکا، مذکورہ باال  یےلکے  معامالت

آٹھ زبانوں میں ٹیلیفون پر ترجمانی کی خدمات فراہم کرتی رہے 
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 گی۔

 

 LASC  کےعملے کی آگاہی اور متنوع نسل کے لوگوں 

نسلی مساوات پر عملے کی  یےلکا جواب دینے کے استفسارات 

 ۔یرکھے گ یانتظامات کرنا جارتربیتی کورسز میں شرکت کے 

 

 ینچ یہنر، برائے مہربانی مسٹر  یےلکے  استفساراتمذکورہ باال اقدامات کے بارے میں 

) CHAN Henry(  ،یسرآف یگزیکٹوا (LASC)  یںرابطہ کر یعےذرائع کے ذر یلذ مندرجہسے 

– 

 

 : 5010 2838 نمبر یلیفونٹ

 : 5053 2838 نمبر یکسف

   enquiry@lasc.hk: ای میل
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