Langkah-Langkah yang Telah Ada dan yang Direncanakan untuk
Mempromosikan Kesetaraan Ras
Badan Kompensasi Ketulian Akibat Kerja
Badan Kompensasi Ketulian Akibat Kerja (Badan tersebut) didirikan di bawah
Undang-Undang Ketulian (Kompensasi) Akibat Kerja untuk memberikan
kompensasi pada orang yang menderita dari gangguan pendengaran karena
kebisingan yang disebabkan oleh pekerjaan mereka. Badan tersebut juga
mengadakan atau mendanai program pendidikan dan publisitas dengan tujuan
mencegah ketulian akibat kerja.
A. Permohonan Kompensasi Ketulian Akibat Kerja dan Promosi
Konservasi Pendengaran
Layanan yang
 Memproses dan menentukan permohonan kompensasi
Berkaitan
ketulian akibat kerja dan meningkatkan kesadaran publik
tentang konservasi pendengaran.
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Depan
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Badan tersebut menyediakan layanan dalam Bahasa
Mandarin dan Inggris.



Formulir permohonan utama untuk mengajukan
permohonan kompensasi dan Sertifikat Penetapan tersedia
dalam Bahasa Mandarin dan Inggris. Layanan interpretasi
dan terjemahan akan diatur untuk pemohon dari beragam
ras bila diperlukan.



Badan tersebut akan meninjau layanan kami yang
diberikan untuk pemohon dari beragam ras dari waktu ke
waktu dan melakukan peningkatan yang sesuai.



Badan tersebut akan mengumpulkan data dan statistik
(data non-pribadi) tentang penggunaan layanan oleh
orang-orang dari beragam ras untuk menilai kebutuhan
mereka untuk layanan lain.



Selebaran dan pamflet informasi tentang kompensasi
ketulian akibat kerja dan konservasi pendengaran dalam 8
bahasa berikut dari ras yang berbeda (Bahasa Indonesia,
Nepal, Urdu, Punjabi, Tagalog, Thailand, Hindi &
Vietnam) tersedia online dengan salinan tercetak
didistribusikan di loket layanan kantor ODCB (Badan
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Kompensasi Ketulian Akibat Kerja).


Badan tersebut telah mengajukan permohonan untuk
layanan interpretasi gratis dari Pusat Harmonis dan
Peningkatan Penduduk Etnis Minoritas untuk pemohon
ketulian akibat kerja dan anggota keluarga mereka yang
bukan
berbahasa
Mandarin
ataupun
Inggris.
Pemberitahuan dalam bahasa utama dari beragam ras
(yaitu Bahasa Tagalog, Indonesia, Thai, Hindi, Urdu,
Nepali, Punjabi and Vietnam) akan ditampilkan di posisi
yang mencolok di dalam kantor untuk mempromosikan
layanan tersebut.

Layanan yang
Berkaitan



Untuk meningkatkan kesadaran staf kami tentang
sensitivitas rasial dan pemahaman mereka tentang
Undang-Undang Diskriminasi Ras.
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Badan tersebut akan mengatur staf kami untuk menjalani
program pelatihan yang sesuai yang disediakan oleh
Komisi Kesempatan yang Sama dan organisasi
non-pemerintah yang berkaitan.

B. Pelatihan Staf

Untuk pertanyaan tentang langkah-langkah kami yang telah ada dan yang
direncanakan untuk mempromosikan kesetaraan ras, silakan hubungi Direktur
Operasional melalui saluran berikut:

Tel
Fax.
Surel

Alamat

:
:
:
:

2723 1288/2723 1928
2581 4698
contact@odcb.org.hk
Office A-B, 15/F, Billion Plaza II, 10 Cheung Yue
Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
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