
 

0अव��थत र योजनाब� उपायह� 
1जातीय समानताको बढावामा 

  

2हङ कङ खेल सं�थान िलिमटेड (Hong Kong Sports Institute Limited) 

 
3सरकारको वत�मान नीितिनद�शन िनद� िशत, र एिलट खेलमा आ�नो �ावसाियक िवशेष�ता प्रयोग 
गरेर, हङ कङ खेल सं�थान िलिमटेड (Hong Kong Sports Institute Limited - HKSIL) �ेत्रको 
अ�ाधुिनक, प्रमाण-आधा�रत, कुलीन/ स��त खेल प्रिश�ण र एथलीट समथ�न प्रणालीह�ले िदगो 
िव�-�रीय खेल प�रणामह�को प�रणाम िद�छ। 
 
स���त सेवाह� एउटा ��ो वातावरण प्रदान गनु� जहाँ अ�रा�ि�� य 

खेल को मैदानमा उ�ृ�ता लाई अगािड बढाउनलाई,  
खेल प्रितभा ह� पिहचान गन� सिक�छ, पोषण गन� 
सिक�छ र िवकास गन� सिक�छ। 

अव��थत उपायह�  HKSIL (एच के एस आई एल) वेबसाइट को 
सामग्रीह� िचिनयाँ र अंगे्रजी दुबै मा प्रकािशत 
छ। बैठकह� ित्रप�ीय भाषामा (अंगे्रजी, 
�ा�ोिनज र म�ा�रन) मा आयोिजत ग�र�छ 
जहाँ उपयु� ��छ। अ� भाषाह�को लािग 
अनुवादक / दोभाषे आव�क भएमा िनयु� 
ग�रने छ। 

 5हङ कङमा समान अवसरको �ेत्रमा अंगे्रजी र 
िचिनयाँ दुबैमा समान िनयिमत तािलम / 
सेिमनारह� प्रदान ग�र�छ, कम�चारीह�को 
समझ र समान अवसरह�को कदर बढाउन। 

 6काय��थलमा राम्रो अ�ासह� सुिनि�त गन� 
नैितक आचरणको �ाफ कोड र नैितक 
आचरण कोिचंग कोडमा जातीय समानता पिन 
समावेश छ। 

भिव� काय�को आकलन 
 
 

 HKSIL मा जातीय समानता को वातावरणलाई  
प्रब��न गन� र कायम रा�े। 

 8भिव�को िवकास को  कानूनी वा अ�था 
सँगसँगै सूिचत ब�ुहोस। 

 
 
 
 
 



 

सोधपुछ / उजूरी 
 
सहायक मानव संसाधन प्रब�क (Assistant Human Resources Manager) लाई तलका 
मा�मबाट सोधपुछ / उजूरी गन� सिक�छ: 
 
सोधपुछ हॉटलाइन : (852) 2681 6341 
�ा� न�र: (852) 2688 7677 
ईमेल: hrenquiry@hksi.org.hk 
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