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Mga kasalukuyan at pinaplanong hakbang ukol sa pagsusulong ng 
pagkakapantay-pantay ng lahi  

 
Awtoridad sa Komunikasyon (Communications Authority) 

 
 
Ang Awtoridad sa Komunikasyon (Communications Authority - CA) ay isang 
independiyenteng grupo na gumagawa ng batas na itinatag sa ilalim ng 
Ordinansa ng Awtoridad sa Komunikasyon (Communications Authority 
Ordinance - Cap. 616).  Isa itong pinagsama-samang grupo ng tagapagsaayos 
para sa mga industriya ng pagsasahimpapawid (broadcasting) at 
telekomunikasyon sa Hong Kong, na nagpapatupad ng mga mahahalagang 
lehislasyon kabilang ang Ordinansa sa Telekomunikasyon (Telecommunications 
Ordinance - Cap. 106), ang Ordinansa sa Pagsasahimpapawid (Broadcasting 
Ordinance - Cap. 562) at ang Ordinansa sa Pamamahayag (Mga Samu’t Saring 
Probisyon) (Broadcasting - Miscellaneous Provisions - Ordinance - Cap. 391). 
 

Mga 
Kinauukulang 
Serbisyo 

  Ang CA ay nagbibigay na sa publiko ng mga 
impormasyon/tip para sa mga konsyumer sa pamamagitan 
ng paglulunsad ng iba’t ibang mga programang 
pang-edukasyon at pang-publisidad.  

• Ang CA ay dati nang nag-aasikaso ng mga reklamo 
laban sa mga programa sa telebisyon at radyo dahil sa 
hindi pagsunod sa mga koda ng gawi ng mga programa sa 
telebisyon at radyo kaugnay ng mga pamantayan ukol sa, 
kasama ng iba pa, mga isyung may kinalaman sa 
pagkakapantay-pantay ng lahi. 

Mga 
Kasalukuyang 
Hakbang 

 Pagbibigay ng Impormasyon para sa Edukasyon ng 
Konsyumer 

• Mayroong impormasyon ukol sa edukasyon na 
makukuha mula sa website ng Tanggapan ng 
Awtoridad sa Komunikasyon (Office of the 
Communications Authority -  OFCA) 
(www.ofca.gov.hk), isang ehekutibong galamay ng 
CA, na nasa dalawang mga opisyal na wika ng 
Hong Kong (iyon ay, Chinese at English). Dagdag 
pa rito, may isang webpage na ganap na nakatuon 
sa pagbibigay ng gabay sa mga mamamayang may 
iba’t ibang lahi para sa mga pagtatanong, paghahain 
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ng mga reklamo o pangangalap ng tulong mula sa 
CA o OFCA na makikita sa website ng OFCA na 
nasa walong wika, English, Bahasa Indonesia, 
Hindi, Nepali, Punjabi, Tagalog, Thai at Urdu. 
Upang mabigyang kakayahan ang mga tao na may 
iba’t ibang lahi na magkaroon ng mas madaling 
akses sa impormasyong pang-edukasyon para sa 
mga konsyumer na ibinibigay ng CA, makikita rin 
sa webpage ang nilalaman ng mga anunsyo sa TV 
at mayroong isang polyeto ukol sa mga tip kaugnay 
ng matalinong paggamit ng mga serbisyong 
pang-komunikasyon na nasa mga wikang binanggit 
sa itaas.  

Pag-aasikaso ng mga Reklamo laban sa mga Programa sa 
Telebisyon at Radyo 

• Ang CA ay nakapag-isyu na ng mga koda para sa 
gawi na magiging pamantayan para sa mga 
programa sa telebisyon at radyo, na nagtataglay ng 
mga probisyon na hindi dapat isama ng isang 
naglilisensiya sa pagsasahimpapawid sa mga 
programa nito na anumang materyal na malamang 
na maghihikayat ng pagka-poot laban sa o takot sa, 
at / o itinuturing na mapanirang-puri o 
mapang-insulto sa sinumang tao (mga tao) o grupo 
(mga grupo) kung ang pagbabatayan ay etnisidad, 
pagkamamamayan, lahi, kasarian, kagustuhang 
sekswal, relihiyon, katayuan sa lipunan, o pisikal o 
mental na kapansanan. Ang mga miyembro ng 
publiko ay maaaring maghain ng mga reklamo sa 
CA laban sa mga mga nagsasahimpapawid dahil sa 
hindi pagsunod sa gawi. Ang isang reklamo ay 
maaaring ihayag sa English o Chinese at ang CA ay 
mayroong mga pasilidad para sa interpretasyon 
upang matulungan ang mga tao na may iba’t ibang 
lahi na mangangailangan. Lahat ng mga reklamo na 
inihayag sa CA kaugnay ng mga programa sa 
telebisyon at radyo ay ipoproseso ayon sa naitatag 
na mekanismo at mga pamamaraan alinsunod sa 
Broadcasting (Miscellaneous Provisions) 
Ordinance (Cap. 391). Kung ang isang kaso ay 
makikitang mapapatunayan, ang CA ay 
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magpapataw ng sanksyon nang may 
pagsasaalang-alang sa katindihan ng paglabag.   

Pagtatasa ng 
Trabaho sa 
Hinaharap 

  Upang maisulong ang pantay-pantay na akses ng mga tao 
na may iba’t ibang lahi sa edukasyon para sa konsyumer 
at kaugnay na impormasyong pang-konsyumer, isasalugar 
namin ang mga sumusunod na hakbang:   

• Mas maraming pagsusumikap ang isasalugar upang 
maibigay ang mahalagang impormasyong 
pang-edukasyon sa isang wika na maiintindihan ng 
mga tao na may iba’t ibang lahi.    

• Kapag ang isang serbisyong telekomunikasyon ay 
popular na ginagamit kasama ang mga tao na may 
iba’t ibang lahi, ang impormasyon para sa konsyumer 
ukol sa edukasyon ay ibibigay sa wika (mga wika) ng 
mga pangunahong tinatarget na grupo (mga grupo) ng 
kustomer.  

Mga 
Karagdagang 
Hakbang na 
Ginawa Na / 
Gagawin Pa 
 

  Nakipag-ugnayan na ang CA sa mga pangunahing  
nagpapatakbo (operator) ng mga telekomunikasyon at 
napag-alaman na ang mga naturan ay nagpapatibay ng 
iba’t ibang mga hakbang upang maisulong ang 
pagkakapantay-pantay ng mga tao na may iba’t ibang 
lahi, sa pag-aakses nila ng kanilang mga serbisyong 
pang-telekonumikasyon. 

   Patuloy na susubaybayan ng CA ang pagka-epektibo ng 
mga kasalukuyang hakbang ng mga nagpapatakbo ng 
telekomunikasyon.  

   Kung kailangan, makikipag-ugnayan ang CA sa mga 
NGO, na nagbibigay ng tulong sa mga tao na may iba’t 
ibang lahi, upang matukoy ang mga kahirapan ng iba’t 
ibang mga grupo sa pagkuha ng akses sa impormasyon 
para sa kustomer tungkol sa telekomonikasyon at sa mga 
serbisyong pagsasahimpapawid sa isang wikang 
maiintindihan nila.  

   Hihikayatin ng CA ang mga lisensiyadong nagpapatakbo 
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ng telekomunikasyon at pagsasahimpapawid na magbigay 
sa mga konsyumer ng mga kaugnay na impormasyon, 
tulad ng kontrata, impormasyon tungkol sa presyo at 
gabay para sa gumagamit, at iba pa sa mga wika na 
maiintindihan ng iba’t ibang mga grupo kapag 
kinailangan kailanman kailanganin.   

• Isasaayos ng CA ang pagdalo ng mga miyembro ng 
tauhan na makadalo sa mga kursong pagsasanay ay 
maranasan ang mga sesyong nagkakaroon ng mga 
pagbabaha-bahagi upang mapalawig pa ang kanilang 
kabatiran sa, at pagiging sensitibo sa 
pagkakapantay-pantay ng lahi. 

 
Para sa mga tanong kaugnay ng mga kasalukuyan at pinaplanong mga hakbang 
kaugnay ng pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng lahi, mangyaring 
makipag-ugnayan kay Bb. Sabina WU, Assistant Public Affairs Manager  5,  
sa pamamagitan ng mga sumusunod – 
 
 
 
Numero ng 
Telepono 

: 2961 6777  

Numero ng Fax : 2803 5110 
Email : webmaster@ofca.gov.hk 
Adres sa Koreo : 29/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan 

Chai, Hong Kong 
 
Awtoridad sa Komunikasyon (Communications Authority) 
Hunyo 2021 


