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 نسیل مساوات کو فروغ دینے ےک لی  
اقدامات اور مجوزہ موجودہ   

  
ی  ہانگ کانگ آبزرویٹر

 
ی ) اعیل معیار    ےس متعلقےک حال  موسم    لیے  ےک وام الناسکا مقصد عمحکمہ موسمیات  ( HKOہانگ کانگ آبزرویٹر

ن     سےک عالوہ ہم خدمات مہیا کرنا ہے  ایک   میے جہاز رانن اور ہوا بازی ےک شعبوں بحری  جیسا کہکو،خصویص صارفیے
 ہیے    سہولیات  فراہم بیھ

پس منظر ےس قطع و ثقافتے نسیل  میے   عواملیے یہ بات بہت اہم ہے کہ   ےک HKO.   کرتے
 ۔ہو یکساں رسان   تک تمام لوگوں یک  خدماتہماری نظر ، 

 

جاری  طالع( موسم یک پیشن گون  کرنا اور موسم ےک خطرات ےس متعلق اaکا کام ، )   HKO • متعلقہ خدمات
( اسےک عالوہ ہانگ کانگ میے ماحولیانے تابکاری یک سطح ےک بارے میے معلومات bکرنا ؛ )

جیو فزیکل ،  ادارہ اور  ہے   کو برقرار رکھنا معیاری وقت   ( ہانگ کانگ ےکc)  ؛ اور  ا فراہم کرن
 .کا ذمہ دار ہے  معلومات فراہم کرتن  ےس متعلق سمندری ، فلکیات ےس ُمتعلق  اور ماحول

یک ویب   HKOمعلومات  متعلقخدمات ےک دیگر اطالع اور ےس متعلق یک موسم   HKO ⚫ موجودہ اقدامات

ہیے میے دستیاب  رسکاری زبانوں )یعتن چیتن اور انگریزی( دوسائٹ پر ہانگ کانگ یک 

اسےک عالوہ خاص موسمیانے ویب سائٹ کا انتظام بیھ کیا گیا ہے تاکہ موسم ےک بارے ،

 جاسکیے  1میے بنیادی معلومات مختلف زبانوں
  ۔میے لوگوں تک پہنچان 

 

/ دستے اشتہار   دونوں رسکاری زبانوں میے عام لوگوں میے  ⚫ معلومانے اور تعلییم کتابچے

 ہیے ۔اسےک عالوہ 
  خطرات ےس آگاہ کرتن کیلئ  موسم ےکنن  HKOتقسیم ےک لیے شائع ہوتے

رسد اور بہت گرم  "اور " آندیھ ےک انتباہ ےک سگنلز بارش و  ُطوفانن ہانگ کانگ میے  ")

ن ُمون ُسون یک ہواؤں ےک اور"   "ےس متعلق انتبایہ نظام طوفانٹروپیکل  "اور " مموس تٹے

کتابچوں  پانچ    نام ےس ےک (" گرج چمك واےل طوفان یک تخلیق اور خطرات "اور  " سگنل

۔ 2یک ویب سائٹ  HKO ،یہ کتابچے میے کیا ہے  کا ترجمہ   مختلف زبانوں  پر دستیاب ہیے

(https://www.hko.gov.hk/tc/publica/pubgen.htm) 

ن آن الئن  ویڈیو کور  ⚫   کچھ  حےص  رسن ےکعوام  یک تعلیم  و آگایہ  یک غرض ےسچائینٹے

۔  3انگریزی  زبان میے دستیاب  ہیے

 ⚫ HKO  کا استقبالیہ کاؤنٹر مختلف نس اور ریسورس سینٹر ےک ل و ثقافت ےک بڑے دفٹے

ورت سمجھئے ہوۓزبان  یک شناخت ےک کارڈ رکھے گاتاکہ اگر آپکو  لوگوں یک  زبان یک ضن

۔ نیک مدد ےس راہنمان  ےل سکیے ہیے
ُ
 زبان سمجھئن میے مشکل ہے تو آپ ا

1 
ُ
،ہندی ،نیپایل،ا ،تھان  ،بھاسا انڈونیشیا،تگالگ،اور ویتنایم۔ترجمہ یک گت  زبانیے یہ ہیے  .ردو،پنجانی

  .44 ,35 ,33 ,25 ,20اشاعت نمٹی  2
ن ویڈیو کورس"۔3  کیلئے آن الئیے

ہ اقساط پر مشتمل "موسم کا حال معلوم کرتن تٹے  اسمیے شامل ہے
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مستقبل ےک کام کا 
ن   تعیے

⚫ HKO   وریات کو پورا ا مختلف نسلوں ےک لوگوں یک ضن
ً
ا فوقت

ً
کرتن ےک نقطہ نظر ےس   وقت

 .گایتا رہے خدمات کا جائزہ ل

 
ن
اضاف

لیے   ،جو اقدامات
 / لیے جا

ئیے گی 
 
 
 ےک

⚫ HKO کتابچے  آئندہ برسوں میے مختلف نسلوں یک کت  زبانوں میے مزید موسم ےک انتبایہ

 دستے اشتہار فراہم کرے گا.  / 

 ⚫ HKO ورت و حاالت ےک مطابق مختلف نسلوں ےک لوگوں ےک لیے تعل  ییم رسگرمیاںضن

 کا  دورہ كرناHKOمنعقد کرے گا ، جیےس 

 ⚫ HKO آن الئن  ویڈیو کورس نکاےل گا۔زبانوں میے عوام کو تعلیم دیئن یک غرض ےس مزید 

 

 
اسسٹنٹ ڈیپارٹمنٹ سیکرٹری  ،( WONGAlan)ایلن وانگ سواالت ےک لیے ، براہ کرم مندرجہ ذیل چینلز ےک ذریعہ

ل(   - ےس رابطہ کریں:  2)جٹن
 

 8039 2926 : ٹیلیفون

 9448 2311 : فیکس

 mailbox@hko.gov.hk : ای میل

 Hong Kong Observatory : ڈاک 
134A Nathan Road 

Kowloon 
Hong Kong 
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