Các biện pháp hiện hữu và hoạch định
thúc đẩy bình đẳng chủng tộc
Hội Đồng Phát Triển Nghệ Thuật Hong Kong
(Hong Kong Arts Development Council)
Hội Đồng Phát Triển Nghệ Thuật Hong Kong (HKADC) là một cơ quan pháp
định hỗ trợ phát triển rộng rãi nghệ thuật và văn hóa tại Hong Kong. Công việc
chính của cơ quan bao gồm phân bổ tài trợ, chính sách và hoạch định, vận động,
thúc đẩy và phát triển, và hoạch định chương trình.
Liên Quan
Về Dịch Vụ



Các lĩnh vực dịch vụ chính của HKADC bao gồm
quản lý các chương trình tài trợ khác nhau; tiến
hành các chương trình quảng bá và giáo dục nghệ
thuật; hỗ trợ các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ tham gia
các hoạt động giao lưu văn hóa, hội chợ nghệ
thuật; và thực hiện các dự án không gian nghệ
thuật.

Biện Pháp
Hiện Hữu



Nội dung của trang web HKADC được xuất bản
bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Các cuộc họp
có thể được tiến hành bằng ba thứ tiếng (tiếng
Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại) nếu
thích hợp.



Các mẫu đơn đăng ký cho các chương trình khác
nhau có sẵn bằng tiếng Trung và tiếng Anh.



Sử dụng dịch vụ dịch thuật khi thích hợp và cần
thiết.



HKADC cam kết quảng bá nghệ thuật cho tất cả
các thành viên trong cộng đồng, bất kể nền tảng
chủng tộc của họ.



Tiếp tục thúc đẩy và duy trì môi trường bình đẳng
chủng tộc tại HKADC.

Đánh Giá Công
Việc Tương Lai
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Các Biện Pháp Bổ
Sung Đã Thực
Hiện/ Sẽ Được
Thực Hiện



Theo sát luật phát triển trong tương lai hoặc theo
cách khác; và xem xét các dịch vụ của chúng tôi
theo thời gian.



HKADC sẽ khuyến khích nhân viên tham gia các
khóa đào tạo liên quan để nâng cao nhận thức và
sự nhạy cảm của họ về bình đẳng chủng tộc.



Để tạo điều kiện liên lạc với những người từ tất cả
ngôn ngữ và văn hóa, thông cáo báo chí liên quan
sẽ được dịch sang các ngôn ngữ theo yêu cầu.
HKADC sẽ sắp xếp dịch các tài liệu liên quan khi
cần.

Tra Vấn / Khiếu Nại
Các tra vấn/ khiếu nại có thể được gửi tới Ms. Maria Lau Trưởng phòng Hành
chính Văn phòng thông qua các phương pháp sau:
Số Điện Thoại.
Số Fax.
Email

: (852) 2827 8786
: (852) 2519 9301
: hkadc@hkadc.org.hk

Địa Chỉ
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