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  يےکے لنسلی مساوات کے فروغ 
 موجوده اور مجوزه اقدامات

 
 )يپارٹمنٹڈ يزواٹر سپالئ( محکمہکا پانی کی فراہمی 

 
سے  99.9 ٪) ہانگ کانگ ميں نسلی پس منظر سے قطع نظرWSDپانی کی فراہمی کا محکمہ (

 وںکهات صارف کے زياده آبادی کو معياری اور قابل اعتماد پانی فراہم کررہا ہے ۔  پانی کی فراہمی يا
کے ليے درخواستيں ہمارے پوچه گچه خدمات سے متعلق  اور پانی کی فراہمی کی ديگر (اکاؤنٹس)

) کو CTEC( نٹريانکوائری س ٹيليفون کسٹمريا بذات خود کو ) CECs( زسينٹرکسٹمرانکوائری پانچ 
 CECsصارفين کو  اپنےکے  نسل ختلففون کے ذريعہ دی جاسکتی ہيں۔ ہم کوشش کرتے ہيں کہ م

 مساوی رسائی حاصل ہو۔ تکميں ہماری خدمات  CTECاور 
 
)A ( CECs  
 

ہيں اور  ت فراہم کر تےاخدم، پير سے جمعہ تک بجے 6:30شام سے  8:30صبح  مراکز CEC پانچ
 ذيل ہيں۔درج ہ کے مراکز کے پت CEC ہوتے ہيں۔بند  ميںتعطيالت  یموااتوار اور عہ، ہفت
 
 Wan Chai CEC – 1/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai 
 
 Tai Kok Tsui CEC – G/F, 41 Tit Shu Street, Tai Kok Tsui 
 
 Sha Tin CEC – 3/F, Sha Tin Government Offices, 1 Sheung Wo Che 

Road, Sha Tin 
 
 Tai Po CEC – 4/F, Tai Po Government Offices, 1 Ting Kok Road, Tai Po 
 
 Tuen Mun CEC – 7/F, Tuen Mun Government Offices, 1 Tuen Hi Road,  

                                                    Tuen Mun 
 

 کے کهاتوں صارفصارفين کو پانی کی فراہمی اور  اپنے  CECs متعلقہ خدمات
خدمات سے متعلق پوچه گچه  اور پانی کی فراہمی کی ديگر  (اکاؤنٹس)

خدمات مہيا کرتے  پر(ون اسٹاپ) جگہدرخواستوں کے ليے ايک  کی
 ہيں۔

 يامہ يںم يزیاور انگر ينيزخدمات عام طور پر چائ یک CEC کہ گرچہا  موجوده اقدامات
 ی، تگالوگ ، تهائ ی، پنجاب يپالی، ن ی، ہند يشيا، بهاسا انڈون يںہ یجات یک

آٹه مختلف  يےکے ل ينمختلف نسل کے صارف يتسم يتنامی، اردو اور و
 یاور نسل يںہ  يزاںجگہوں پر آو ياںنما اشتہارات یمعلومات يںزبانوں م

مفت  يعہکے ذر TELISہاٹ الئن  يليفونٹ یک (CHEER)مرکز   قليتیا
کے کاؤنٹرز پر  CECs يےكے ل ينےخدمات کو فروغ د یک یترجمان

،  يےکے ل يننہ بولنے والے صارف يزیاور انگر ينيز.   چائيںہ يابدست
CEC کو  ينکا عملہ صارفCHEER خدمات فراہم  یک یمفت ترجمان یک



2 

 مدد کرے گا۔ يںپر كال  کرنے م  TELIS يےکرنے کے ل

مستقبل کے کام كا 
 جائزه

 WSD  ً خدمات  يںم CECsے يکے ل ينکے صارف مختلف نسل وقتاً فوقتا
 ۔الئے گا یکا جائزه لے گا اور ضرورت کے مطابق بہتر

اضافی اقدامات ليے 
 گئے/ ليے جائيں گے

 CECs WSD عملے کو  کےTELIS  کے ذريعےCHEER  کی مفت
کے صارفين کو خدمات فراہم  رجمانی كی خدمات سميت مختلف نسلت

 تربيت فراہم کرے گا۔کی کرنے 

 
 
)B (  CTEC      
 

CTEC  ہاٹ الئن یہے۔ انکوائر اکرت ياخدمات مہ کی ہاٹ الئن گهنٹے 24سال بهر  
 ۔ہے  2824 5000ر نمب 

 
کے  صارفاور  یفراہم یک یکو پان ينصارف اپنے  CTEC  متعلقہ خدمات

خدمات سے متعلق پوچه  يگرد یک یفراہم یک یاور پان (اکاؤنٹس) کهاتوں
 ۔ہے اکرت ياخدمات مہکی  يليفونٹ ليےدرخواستوں کے ی گچه ک

کا عملہ  CTECے ، يکے ل ينصارف چائينيز اور انگريزی نہ بولنے والے  موجوده اقدامات
خدمات فراہم کرنے کے  یک رجمانیتمفت  یک CHEERکو  ينرفصا

  فون کرے گا۔ پر TELISےيل

مستقبل کے کام كا 
  جائزه

 WSD  ً خدمات  یک CTECے يکے ل ينکے صارف مختلف نسل وقتاً فوقتا
 .الئے گا یکا جائزه لے گا اور ضرورت کے مطابق بہتر

اضافی اقدامات ليے 
  گئے/ ليے جائيں گے

 
 

 

  
  
  
  
  
 

ہاٹ الئن  WSDچائينيز اور انگريزی نہ بولنے والے صارفين كے ليے  
" دبانے 4ديگر زبانيں" شامل کرے گا " - 4ميں ايک نئی زبان کا آپشن "

پر ، صارفين کو مفت ترجمانی کی خدمات فراہم کرنے کے ليے کال کو 
دوباره منتقل کيا جائے گا  ہاٹ الئن پر TELISکی  CHEERبراه راست 

  ۔
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   CTEC WSD عملے کو  کےTELIS  کے ذريعےCHEER  کی مفت
کے صارفين کو خدمات فراہم  رجمانی كی خدمات سميت مختلف نسلت

 ۔تربيت فراہم کرے گا کیکرنے 

پوچه گچه  يںاقدامات کے بارے م مجوزهمساوات کے فروغ سے متعلق ہمارے موجوده اور  ینسل
 يڈ/ ہ ينئرانج ينئرس )Mr Avery C N LAM( يعےکے ذر ينلزچ يل، براه کرم درج ذ يےکے ل

  ۔يںکوارٹر سے رابطہ کر
 

 4709 2829 : ٹيليفون نمبر
 0578 2824 : فيکس نمبر

 wsdinfo@wsd.gov.hk : ای ميل
 F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan/48 : پتہ ڈاک کا

Chai, Hong Kong 
 
 

  يپارٹمنٹڈ يزواٹر سپالئ

 


