Các biện pháp hiện có và sẽ thực hiện về việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc
Hội đồng Bồi thường người điếc nghề nghiệp

Hội đồng Bồi thường người điếc nghề nghiệp (Hội đồng) được thành lập theo
Pháp lệnh (Bồi thường) Người Điếc Nghề nghiệp để bồi thường cho những người
bị điếc do tiếng ồn trong công việc của họ. Hội đồng cũng thực hiện hoặc tài trợ
cho các chương trình giáo dục và công khai nhằm mục đích ngăn ngừa bệnh điếc
nghề nghiệp (OD).

A. Đơn đề nghị bồi thường diện OD và Thúc đẩy Bảo tồn thính giác
Các dịch vụ liên
quan



Xử lý và xác định các đơn đề nghị bồi thường diện OD và
nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn thính giác.

Các biện pháp
hiện có



Hội đồng cung cấp các dịch vụ bằng tiếng Trung và tiếng
Anh.



Các mẫu đơn chính đề nghị bồi thường và Chứng nhận
Xác định được cung cấp bằng cả tiếng Trung và tiếng
Anh. Các dịch vụ thông dịch và dịch thuật sẽ được sắp
xếp cho các ứng viên thuộc nhiều chủng tộc khi cần thiết.



Hội đồng sẽ xem xét các dịch vụ do chúng tôi cung cấp
cho người nộp đơn thuộc nhiều chủng tộc khác nhau từng
thời kỳ và cải tiến cho thích hợp.



Hội đồng sẽ thu thập dữ liệu và thống kê (dữ liệu phi cá
nhân) về việc sử dụng dịch vụ này của những người thuộc
nhiều chủng tộc khác nhau để đánh giá nhu cầu của họ đối
với các dịch vụ khác.



Tờ rơi thông tin về bồi thường diện OD và bảo tồn thính
giác bằng tám ngôn ngữ sau đây của các chủng tộc / dân
tộc khác nhau (Indonesia, Nepal, Urdu, Punjabi, Tagalog,
Thái Lan, Hindi & Việt Nam) được cung cấp trực tuyến
với các bản in được phân phối tại quầy dịch vụ của văn
phòng Hội đồng Bồi thường.

Công việc tương
lai

Các biện pháp bổ
sung đã thực hiện
/ sẽ được thực
hiện
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Hội đồng đã đăng ký dịch vụ thông dịch miễn phí của
Trung tâm Hòa hợp và Nâng cao Cư dân Dân tộc thiểu số
cho những người nộp đơn diện OD và các thành viên gia
đình của họ không nói tiếng Trung và tiếng Anh. Thông
báo bằng các ngôn ngữ chính của nhiều chủng tộc / dân
tộc (tức là tiếng Tagalog, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng
Thái, tiếng Hindi, tiếng Urdu, tiếng Nepal, tiếng Punjabi
và tiếng Việt) sẽ được hiển thị ở các vị trí dễ thấy bên
trong văn phòng để quảng bá dịch vụ đó.

B. Đào tạo Đội ngũ Nhân viên
Các dịch vụ liên
quan



Để nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên của chúng
tôi về sự nhạy cảm chủng tộc và hiểu biết của họ về Sắc
lệnh chống Phân biệt Chủng tộc.

Các biện pháp sẽ
được thực hiện



Hội đồng sẽ sắp xếp cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi
tham gia các chương trình đào tạo phù hợp do Ủy ban Cơ
hội Bình đẳng và các tổ chức phi chính phủ liên quan
cung cấp.

Nếu có thắc mắc liên quan đến các biện pháp hiện có và đã được lên kế hoạch
của chúng tôi nhằm thúc đẩy bình đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ với Giám
đốc Điều hành qua các kênh sau:
Điện thoại
Fax
Email
Địa chỉ

:
:
:
:

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

Hội đồng bồi thường người điếc nghề nghiệp
Tháng 1 năm 2021
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