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ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ  
ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਰਸ਼ਦ  

 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐਲ ਏ ਐਸ ਸੀ) (Legal Aid Services Council, LASC) ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 

ਸਨਮੁੁੱ ਖ ਰਨਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੁੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਕੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਿਾਜ ਨ ੂੰ  ਬਿਕਿਾਿ ਿੁੱ ਖਣ ਅਤ ੇਵਧਾਉਣ 
ਰਵੁੱ ਚ ਸਿਗਿਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਿਟ ਆਫ਼ ਫਾਇਨਲ ਅਪੀਲ (Court of Final Appeal) ਦੇ 
ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਰਵੁੱ ਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਿ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਿਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, 
ਐਲ ਏ ਐਸ ਸੀ (LASC) ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦਆੁਿਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੁੱਤਿ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗ  ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 
ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ 
 

 ਐੱਲ ਏ ਐਸ ਸੀ (LASC) ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵੁੱ ਚ ਪੁੁੱ ਛ-ਰਗੁੱ ਛ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਐਲ ਏ ਐਸ ਸੀ (LASC) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਜੌ ਦ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵੀ ਚੀਨੀ 
ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਦਵੋੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਹੈ। 
 

 ਐਲ ਏ ਐਸ ਸੀ (LASC) ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਰਟਸ ਅਤੇ 
ਅਿਜੀ, ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਦਵੋੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਹਨ। 

 

 ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦ ੇਨੋਰਟਸ ਅਤ ੇਅਿਜੀ ਫਾਿਮ ਲਈ ਦਸ ਭਾਸਾਵਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਬੂੰ ਗਾਲੀ, 
ਰਹੂੰ ਦੀ, ਬਹਾਸਾ ਇੂੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰਜਾਬੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਤਾਰਮਲ, ਥਾਈ, ਉਿਦ  ਅਤੇ 
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਰਵੁੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

 ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ 'ਤੇ ਰਜੁੱ ਥ ੇਢੁੁੱ ਕਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਹਾਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਂਟਿ ਫਾਿ ਹਾਿਮਨੀ ਐਡਂ 
ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਥਰਨਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਿੈਜੀਡੈਂਟਸ (Centre for Harmony and 
Enhancement of Ethnic Minority Residents) ਿਾਹੀਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬਾਹਾਸਾ 
ਇੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਰਹੂੰ ਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰਜਾਬੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਿਦ  ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਨਾਮਕ 
ਅੁੱ ਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਭਰਵੁੱ ਖ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ 

 ਐਲ ਏ ਐਸ ਸੀ (LASC) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਜੁੱ ਥੇ ਜਿ ਿੀ ਹੋਵੇ ਸੁਧਾਿ ਕਿਦੀ ਹੈ। 
 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਰਜੁੱ ਥੇ ਢੁੁੱ ਕਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਹਾਿਕ ਹਵੋਗੇਾ ਐਲ ਏ ਐਸ ਸੀ (LASC), ਜਨਤਕ ਪੁੁੱ ਛ-ਰਗੁੱ ਛ ਜਾਂ 
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ਅਰਤਰਿਕਤ ਉਪਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਧਤ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਉੱਪਿ ਦੁੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆ ਂਅੁੱ ਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਰਵੁੱ ਚ ਟਲੈੀਫ਼ਨੋ ਉੱਤ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੁੱ ਖੇਗੀ। 
 

 LASC ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਗਿ ਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੁੱ ਛਰਗੁੱਛਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਰਸਖਲਾਈ ਕੋਿਸਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਹਾਜਿ ਹੋਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦਾ 
ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੁੱ ਖੇਗੀ । 

ਉੱਪਿ ਦੁੱ ਸੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਪੁੁੱ ਛ-ਰਗੁੱ ਛ ਲਈ, ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ Henry CHAN, ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਅਰਧਕਾਿੀ (ਐਲ ਏ ਐਸ 
ਸੀ) (LASC) ਨਾਲ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਮਾਰਧਅਮਾਂ ਿਾਹੀਂ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ – 

   
ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ ਨੂੰ . : 2838 5010 

ਫ਼ੈਕਸ ਨੂੰ . : 2838 5053 

ਈਮੇਲ : enquiry@lasc.hk 

      
  

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਰਸ਼ਦ 
ਜੁਲਾਈ 2022 
 


