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 اقدامات کرده یبند منصوبہ اور موجوده رپ

 

 لمیڻڈ وٹڻی انسڻی سپورڻس کانگ ہانگ

Hong Kong Sports Institute Limited)( 

 

 ںیم لیکھ ٹیلیا مہارت ورانہ ہشیپ یک اس اور ،یرہنمائ سے طرف یک سمت یک یسیپال موجوده یک حکومت
 )(Hong Kong Sports Institute Limited - HKSIL ڈٹیلم ٹویڻ یانسڻ اسپورڻس کانگ ہانگ ،ہوئے کرتے استعمال

 پر، دایبن یک ثبوت ،ہے بننا رہنما کا لیترس یک سسڻم گننیڻر ٹیلیا کا خطے کرکے فراہم مہارت نیتر دیجد
دیپائ ںیم ےجینت کے سسڻم سپورٹ ٹیلھتیا اور گننیڻر اسپورڻس ٹیلیا ا ایمع یعالم ر  کے ںولیکھ کے ر

 ۔ںیہ ہوتے برآمد نتائج

 

 یک ڻیلنٹ کے کھیلوں میں جس جائے کیا فراہم ماحول ایسا
 ںمی میدان کے کھیلوں االقوامی بین ،ےسک جا کی نشاندہی
 ۔ےسک جا کی پرورش کی اس لئے کے کرنے حاصل سبقت

 متعلق سے سروسز

 لیا یآئ سیا کے چیا  (HKSIL)مواد کا سائٹ بیو 
 جہاں ہے۔ ہوتا شائع ںیم دونوں یزیانگر اور ینیچ

 ، یزیانگر( زبانوں تین نگزمیڻ وہاں ہو مناسب
ڈنیم اور زینوٹنیک ا  جہاں ۔ںیہ یہوت ںیم) نر

 دیے ترجمان لیے کے زبانوں دوسری  وہاں ہو ضرورت
 ہیں۔ جاتے

 ںیم دونوں ینیچ اور یزیانگر ںیم کانگ ہانگ 
 تیترب باقاعده کو عملے ںیم شعبوں کے مواقع یمساو

انیمیس/   سمجھ یک ان تاکہ ںیہ جاتے ےیک ایمہ ر
 سکے۔ جا ایبڑھا کو فیتعر یک مواقع یمساو اور
 کو عمل طرز اچھے پر جگہ یک کام مساوات ینسل 

 کٹکنڈ لکتھییا آف کوڈ اسڻاف لئے کے بنانے ینیقی
 ۔ہے شامل یبھ ںیم کنڈکٹ لکتھییا آف کوڈ کوچنگ اور

 

 اقدامات موجوده

 ایل آئی ایس ےک ایچ HKSIL)( کے مساوات ینسل ںیم 
 ۔ںیرکھ یجار رکھنا برقرار اور ےنید فروغ کو ماحول

 یدوسر ای یقانون ںیم بارے کے یترق یک مستقبل 
 ۔ںیرکھ آگاه ںیم صورت

 

 اندازه کا کام کے مستقبل

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 انکوائری
 

 انکوائری سے (Assistant Human Resources Manager, Ms. Amy Li) منیجر ریسورس ہیومن اسسڻنٹ
  :ہیں جاسکتی کی ذریعہ کے چینلز ذیل درج

 
 : الئن۔ ہاٹ نکوائریزا 6284 2681 (852)
 :نمبر۔ فیکس 7677 2688 (852)

hrenquiry@hksi.org.hk میل ای: 
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