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Langkah yang ada dan direncanakan   

mengenai promosi kesetaraan ras 

 

Dewan Pengembangan Seni Hong Kong 

 

Dewan Pengembangan Seni Hong Kong (HKADC) adalah badan hukum yang 

mendukung pengembangan seni dan budaya yang luas di Hong Kong. Peran 

utamanya meliputi alokasi hibah, kebijakan dan perencanaan, advokasi, 

promosi dan pengembangan, dan perencanaan program. 
 

Layanan Terkait  Bidang utama layanan HKADC termasuk 

mengelola berbagai skema hibah; 

menyelenggarakan program promosi dan 

pendidikan seni; mendukung kelompok seni dan 

seniman untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pertukaran budaya dan pameran seni; dan 

melaksanakan proyek ruang seni. 

 

Langkah yang Ada  Konten situs web HKADC diterbitkan dalam 

bahasa Cina dan Inggris. Pertemuan dapat 

dilakukan dalam tiga bahasa (Inggris, Kanton dan 

Putonghua) jika sesuai. 

 

 Formulir permohonan untuk berbagai skema 

tersedia dalam bahasa Cina dan Inggris. 

 

 Menggunakan layanan penerjemahan jika sesuai 

dan diperlukan. 

 

 HKADC berkomitmen untuk mempromosikan 

seni kepada semua anggota komunitas, terlepas 

dari latar belakang ras mereka. 

 

Penilaian Tugas 

Mendatang 
 Terus mempromosikan dan memelihara 

lingkungan kesetaraan ras di HKADC. 

 

 Tetap mengikuti perkembangan masa depan legal 

atau sebaliknya; dan meninjau kembali layanan 

kami dari waktu ke waktu. 
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Langkah 

Tambahan yang 

Diambil / Akan 

Diambil 

 HKADC akan mendorong staf untuk menghadiri 

pelatihan terkait untuk meningkatkan kesadaran 

dan kepekaan mereka terhadap kesetaraan ras. 

 

 Untuk memfasilitasi komunikasi dengan orang-

orang dari berbagai bahasa dan budaya, siaran 

pers yang relevan dapat diterjemahkan ke dalam 

bahasa lain berdasarkan permintaan.  HKADC 

akan mengatur penerjemahan dokumen yang 

relevan jika diperlukan. 

 

Pertanyaan / pengaduan 

Pertanyaan / pengaduan dapat disampaikan ke Manajer Administrasi 

Kantor Ms. Maria Lau melalui saluran-saluran berikut: 

Telepon   : (852) 2827 8786 

Fax : (852) 2519 9301 

Email  : hkadc@hkadc.org.hk 

Alamat : 10/F, 1063 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong 
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