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Langkah-langkah yang ada dan direncanakan 
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Dewan Dana Bantuan Kompensasi Pekerja 

 

 

Dewan Dana Bantuan Kompensasi Pekerja ("Dewan") didirikan pada tanggal 1 

Juli 1991 di bawah Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja (Bab 365) 

("ECAO").  Dewan ini mengelola Dana Bantuan Kompensasi Pekerja ("Dana") 

yang dibentuk di bawah ECAO dan menerapkan Skema Bantuan Kompensasi 

Pekerja untuk melindungi hak pekerja dan orang yang memenuhi syarat atas 

kompensasi dan pembayaran bantuan untuk kecelakaan kerja. 

 

Layanan Terkait    Pekerja yang cedera atau anggota keluarga yang 

memenuhi syarat dari pekerja yang meninggal yang 

tidak dapat menerima kompensasi pekerja atau ganti 

rugi hukum umum yang menjadi tanggung jawab 

pemberi kerja setelah menggunakan semua cara 

pemulihan secara hukum dan finansial yang layak dari 

pemberi kerja (atau perusahaan asuransi) yang 

bersangkutan memenuhi syarat untuk mengajukan 

permohonan bantuan dari Dana ini. 

Langkah yang 

Ada 

   Dewan ini menyediakan layanan dalam bahasa 

Tionghoa dan Inggris. 

    Layanan penerjemahan akan diatur jika perlu dan sesuai 

melalui Pusat untuk Etnik Minoritas. 

Penilaian Tugas 

Mendatang 

   Dewan akan mengumpulkan data dan statistik (data 

non-pribadi) tentang penggunaan layanan oleh 

orang-orang dari beragam ras untuk menilai kebutuhan 

layanan mereka. 

Langkah 

Tambahan yang 

Diambil / yang 

akan Diambil 

 

 

 

   Selebaran “Informasi tentang Permohonan Bantuan 

berdasarkan Ordonansi Bantuan Kompensasi Pekerja” 

& “Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Ordonansi 

Bantuan Kompensasi Pekerja” dalam delapan bahasa 

dari ras yang berbeda berikut ini (Indonesia, Nepal, 

Urdu, Punjabi, Tagalog, Thai, Hindi dan Vietnam) akan 

disediakan daring dengan salinan cetak yang 



2 

didistribusikan di kantor. 

  Langkah-langkah tersebut ditinjau kembali secara

berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

Untuk pertanyaan tentang langkah yang ada dan yang direncanakan tentang 

promosi kesetaraan ras, silakan hubungi Petugas Administrasi dan Finansial dari 

Dewan. 

No. telepon : 2116 5684 

No. faks : 2109 0310 

Email : contact@ecafb.org.hk 

Alamat : 33/F, Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wanchai, 

Hong Kong  
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