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 نسلی مساوات کے فروغ سے متعلق  
 اقدامات مجوزهموجوده اور 

 
 

اور صحت  یہانگ کانگ کونسل برائے تمباکو نوش  
 

 
  یا گ  یا ال  یںعمل م  یںم   1987  یامکا ق (COSH) اور صحت   یہانگ کانگ کونسل برائے تمباکو نوش 

ک  یقانون   یکا  یہتھا۔   جس  ہے  دار  یاداره  ج   یذمہ   ، ہے  مشتمل  پر  کانگ    یسافرائض  "ہانگ  کہ 
نوش  تمباکو  برائے  (ک   یکونسل  م389  یپ اور صحت"  (  یں)  کہ   ہے  شده  تمباکو  1طے  کو  عوام   (

 ینا؛د   یمتعل  یںاور اس کے صحت پر پڑنے والے نقصانات سے آگاه کرنا اور انہ   انات کے نقص   ینوش 
اور عالج کے2( تھام  ، روک  سبب  انحصار کے  پر  تمباکو  م  )  ہم   یقتحق  یںسلسلے  اور  انعقاد  کا 

(یآہنگ اور  نوش3۔  تمباکو  معاشرت  ی)   ، حکومت  پر  معامالت  متعلق  ک  یاور صحت سے    ی صحت 
حفاظت کرنا   ی صحت  ک  یک  یونڻیکم  یعےادارے کو مشاورت، کے ذر  عوامی  یبھ  یکس  یا  یموںتنظ 

 النا ہے۔   یاور بہتر
 
 

سے پاک طرز   یتمباکو نوش  یںپر عوام م   یمانےبڑے پ  یںمہانگ کانگ     متعلقہ خدمات 
نوش  یزندگ تمباکو  کے    ی اور  خاتمے  تشہ   یمتعل  لیےکے    یری اور 

 ی اور صحت سے متعلق بھ  ی۔ تمباکو نوشیںہ  یجات   یمنعقد ک  یاںسرگرم
 ۔ یںہ یجاسکت  یمعلومات حاصل ک

رہا  کام کرنے والے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر     COSH موجوده اقدامات 
جاسکے۔  یاکو عام ک  یغامات سے پاک پ  یتمباکو نوش یںہے تاکہ عوام م

، جس کو   )UCNCHS(  سروس یلتھہ یونڻیکم  یتھرسولکرسچن ن  یونائیڻڈ 
سے متعلق   یتمباکو نوش  یانوطن کے درم یناور نئے تارک  یتوںاقل ینسل

 یعہمحکمہ صحت کے ذر لیےکے  ینےک جگہ پر خدمات کو فروغ د یا
 یاخدمات مہ  یسے متعلق خاتمے ک یہے ۔ وه تمباکو نوش  یگئ  ید  یسبسڈ 

تمباکو    اور یںاختالفات کو دور کرتے ہ یکرتا ہے جو زبان اور ثقافت 
  یناور نئے تارک یتوںاقل ینسل یںمہانگ کانگ  کا سے پاک ثقافت  ینوش 

کام کرنے کے  COSH  UCNCHS ۔ یںہ  یتےفروغ د  لیےوطن کے 
اور تمباکو پر قابو  یہے۔ تمباکو نوش یکسے ا یںوالے شراکت داروں م

 یںجاتا ہے ، اور انہ  یاتک پہنچا یممعلومات کو تنظ  ینسے متعلق تازه تر
COSH یک ینےبڑھ چڑھ کر حصہ ل یںم یوںاہتمام سرگرم یرکے ز  

 یمنظر کے نمائندوں کو بھ  پس یہے۔ مختلف نسل یجات  یدعوت د 
اور   آراء یاپن یںکے بارے م یسیوںپال  یحکومت کو تمباکو کے کنڻرول ک

 جاتا ہے۔  یامدعو ک لیے کے اظہار کے  یاالت خ

   معلومات    یاب خدمت  کےاہداف کو دست  یخاص طور پر ان ک  یں،عوام م
م بارے  کے  استعمال  ل  یآگاہ   یںاور  کے    ی ک   UCNCHS  یےبڑھانے 

پلخدمات کو   کے پروگراموں ،    یرتشہ   یسےفارمزج   یٹ وقتا فوقتا مختلف 
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 ۔ جاتا ہے یاعام ک   یںم   یرهوغ یڈیامواد اور سوشل م یمیتعل

   2018  سے COSH یر بولنے والے اور غ  ینیزچائ یںنے ہانگ کانگ م  
ہوئے  ینیز چائ بناتے  ہدف  کو  باشندوں  دونوں  والے    UCNCHS  بولنے 

د  ساتھ  یموںتنظ  یونڻیکم  یگراور  کرنے    یاںسرگرم  تشہیری کے  منظم 
سے مختلف نسل پر مشتمل   یثیت ح  یک  یروںہے۔  سف  یاتعاون کلیےکے  

بھ  کو  رضاکاروں  اور  نسل   یگئ  ید   یت ترب  یعملے  اپنے  وه   ی تاکہ 
  یغامات سے پاک پ  ی لوگوں کو تمباکو نوش  یادهسے ز  یادهگروہوں کے ز

 ۔یالئیںپھ

   یا مقرر ک  کے طور پر  گروپوں کے نمائندے کو کونسل ممبر  یتیاقل  ینسل 
کو بہتر بنانے اور جہاں مناسب ہو    یمساوات سے آگاہ  یہے تاکہ نسل  یاگ

سرگرم   ینوش   یٹ سگروہاں   پاک  شامل   ینسل  یںم  یوںسے  پر  طور 
  یٹ سگر  یںگروپوں م  یتیاقل  یجاسکے ، اور نسل  یاد    فروغعناصر کو  

حکومت کو ،  ساتھ ساتھ    کے  رنےک  مخاطب کے انوکھے مسائل کو    ینوش 
پال   ینوش   یٹ سگر پاک  ل  یسیوںسے  نافذ کرنے کے    ے یاور خدمات کو 

 ۔  یںجائ یےمشورے د 

   کے خاتمے سے متعلق خدمات   یخودکار تمباکو نوش یےکے ل یت اقل یسلن
ک  انتظام  کا  کرنے  حوالے  گا  یاکے  نوش جائے  تمباکو  وه  تاکہ  ترک    ی، 

کے   طر  لیےکرنے  اور  مشورے  کرسک  یقےمناسب  نسلیںحاصل    ی ۔ 
جہاں مناسب ہو    زکوڈ کا ڈاؤن لوڈ ورژن  QR  یا   کتابچہ  یںزبانوں م  یتیاقل

 جائے گا۔  یافراہم ک

باقاعدگ   ین تعمستقبل کے کام کا   جانچ  اور  کا  جائزه  اقدامات  باال  ک  یمذکوره  ،    یجات   یسے  ہے 
ک استعمال  کے  خدمت  جب    یک  یناورصارف  تعداد   یبشمول  تعداد۔ 

 جائے گا۔  یاتو اقدامات کو بہتر بنا یضرورت ہو گ 

اضافی اقدامات لیے 
 جائیں گئے  گئے /لیے

 
 

  COSH    تاکہ گا  لے  جائزه  اور  گا  رکھے  برقرار  اقدامات  باال  مذکوره 
سے پاک تصور کو برقرار   یتمباکو نوش  یںمختلف نسلوں کے لوگوں م

تعاون کو بڑھا    یکے ساتھ باہم  یموںتنظ   یونڻیمختلف کم  لیےرکھنے کے  
نسل کےل  یسکے۔  بنانے  بہتر  کو  م   یےمساوات  زبانوں    یر تشہ   یں مختلف 

 ۔ گے یںجائ  یےک یارت  یکے مواد بھ

   COSH  سے پاک معلومات کو   یمختلف نسل کے لوگوں کو تمباکو نوش
کے  یموںتنظ یوال  ینےفروغ د  کوصحت  یںضلع م یےلکے  ینےفروغ د 

 ے گا۔ کر تحقیق یبھ  ے لیے ساتھ تعاون ک

   یےاور امور کو سمجھنے کے ل یت حساسنسل سے متعلق  یںعملے م 
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 جائے گا۔ یاکا انتظام ک یت ترب 

نسلی مساوات کے فروغ سے متعلق موجوده اور مجوزه اقدامات کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے  
، مسڻر الرنس چیو سے رابطہ   منیجر  ذریعے سینئر پروجیکٹ  ذیل چینلز کے  مندرجہ  براه کرم   ،

 کریں۔ 
 

 6388 2185 : ڻیلیفون نمبر 
 3966 2575 : فیکس نمبر 

 enq@cosh.org.hk : ای میل 

 Unit 4402-03, 44/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s : پتہ  ڈاک کا
Road East, Wanchai, Hong Kong. 
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