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معاوضہ معاونت  مالزمینکو  1991 یجوالئ یکمبورڈ"(  یدمعاوضہ معاونت فنڈ بورڈ )" ینمالزم

کے تحت قائم کردہ  ECAO یہتھا۔  یاگ یاکے تحت قائم ک "(ECAO ی)"د (365 یپ)ک یننسآرڈ

اور اہل افراد کے حقوق کے  ینفنڈ"( کا انتظام کرتا ہے اور مالزم یمالزم معاوضہ معاونت فنڈ )"د

معاوضہ  مالزمین یےکے ل ادائیگی امدادیمعاوضے اور  یےکام پر چوٹ کے ل یےکے ل فظتح

 ۔نافذ کرتا ہے یممعاونت اسک

 

 

 ینکے ممبران، جو مالزم خانہکے اہل  ینمالزم متوفی یا ینمالزم یزخم   متعلقہ خدمات

 یںناکام رہے ہ یںعام قانون کا ہرجانے وصول کرنے م یاکا معاوضہ 

کرانے واال  یمہب یاآجر  ذمہ دار ہوتا ہے، متعلقہ آجر ) یےجس کے ل

طور پر قابل  یاور مال یکے تمام قانون یطرف سے بحال یادارے( ک

درخواست  یےکو ختم کرنے کے بعد ، وہ  فنڈ سےمدد کے ل ئععمل ذرا

 ۔یںکے اہل ہ ینےد

 ۔خدمات فراہم کرتا ہے یںم یزیانگر ینیزاوربورڈ چائ   موجودہ اقدامات

   اور مناسب  ہوا  یمرکز کے جانب سے جہاں ضرور یتیاقل ینسل

 جائے گا۔ یاخدمات کا انتظام ک یک یترجمان

 ینےضرورتوں کا جائزہ ل یخدمات ک یکے لوگوں ک بورڈ مختلف نسلوں   کام کا تعین کےمستقبل 

 یر)غ شمار و اعداد اور حقائق خدمات کے استعمال سے متعلق  یےکے ل

 ۔( جمع کرے گاحقائق یذات

جانے  یےل / گئے یےل

 اقدامات یوالے اضاف

 

 

  " درخواستوں  یےکے تحت مدد کے ل یننسمعاوضہ معاونت آرڈ مالزمین

کے  یننسمعاوضہ معاونت آرڈ مالزمین معلومات" اور " یںکے بارے م

کو مختلف  كتابچے كےاکثر پوچھے جانے والے سواالت"  یںبارے م

 ی، اردو ، پنجاب یپالی، ن یشیا)انڈونیںآٹھ زبانوں م یلمندرجہ ذ یک نسلوں

 یكے ساتھ چھپ ی(آن الئن فراہمیتنامیاور و ی، ہند ی، تگالوگ ، تھائ

 ۔ گے یںجائ كیے یمتقس یںدفتر م یاںکاپ یہوئ

   ۔جاتا ہے  یاسے جائزہ ل یاقدامات کا باقاعدگ لیے کے یمستقل بہتر 

 



 یےپوچھ گچھ کے ل یںمساوات کے فروغ سے متعلق موجودہ اور مجوزہ اقدامات کے بارے م ینسل

۔یںسے رابطہ کر یسراور فنانس آف یہبورڈ کے انتظام ی، برائے مہربان

5684 2116:.ٹیلیفون نمبر

0310 2109:.فیكس نمبر

contact@ecafb.org.hk:ایمیل

 ,F, Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wanchai/33: ڈاك كا پتہ
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