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Langkah-langkah yang ada dan yang direncanakan untuk promosi kesetaraan ras 
 

Dewan Pelatihan Kejuruan 
 
 

Dewan Pelatihan Kejuruan (VTC) adalah penyedia pendidikan dan pelatihan kejuruan dan 
profesional (VPET) terbesar di Hong Kong. VTC menawarkan program pelatihan 
komprehensif pra-kerja dan dalam jabatan yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti ilmu 
kesehatan dan kehidupan, bisnis, pengasuhan anak, layanan lansia dan masyarakat, desain, 
teknik, perhotelan dan teknologi informasi, memberikan dukungan penuh kepada berbagai 
pilar sektor ekonomi dan industri baru di Hong Kong. 
 
Layanan terkait   VTC menawarkan berbagai program VPET. Untuk memastikan 

layanan VPET dapat diakses oleh semua orang terlepas dari ras, 
pertimbangan khusus telah diambil untuk memenuhi kebutuhan orang 
dari beragam ras. 

   
Langkah  
yang ada 

  Program VPET yang didedikasikan untuk pelajar yang tidak berbahasa 
Tionghoa (NCS) 
VTC menawarkan program yang didedikasikan untuk remaja dan 
orang dewasa NCS untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelatihan 
mereka. Program-program ini meliputi kursus diploma dalam bisnis, 
desain dan perhotelan untuk lulusan sekolah menengah, kursus 
Pembelajaran Terapan untuk siswa sekolah menengah atas, Program 
Pengembangan Kejuruan untuk remaja yang tidak terlibat, kursus 
singkat untuk keterampilan Bahasa Tionghoa dan keterampilan 
kejuruan. 
 

   Penerimaan kualifikasi Bahasa Tionghoa alternatif 
Apabila suatu program membutuhkan standar khusus dalam Bahasa 
Tionghoa dari Diploma Pendidikan Menengah Hong Kong (HKDSE)  
untuk masuk, kualifikasi Bahasa Tionghoa alternatif atau hasil  
HKDSE Pembelajaran Terapan bahasa Tionghoa akan 
dipertimbangkan. 
 

   Layanan dukungan 
Pelajar NCS dari program pra-kerja akan diberikan berbagai layanan 
dukungan untuk membantu mereka untuk membantu mereka dalam 
belajar dan beradaptasi dengan lebih baik dalam kehidupan kampus. 
Layanan-layanan ini termasuk dukungan akademik dan pembelajaran, 
kegiatan untuk mendorong integrasi dengan siswa lokal dan 
masyarakat dan dukungan konseling dan konsultasi untuk artikulasi 
dan pengembangan karir. 
 

Penilaian Tugas  
Mendatang 
 

  VTC akan terus mempertahankan dan mempromosikan kebijakan 
kesetaraan dan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan 
sekolah menengah yang melayani orang dari beragam ras untuk 
memastikan relevansi program yang ditawarkan. 
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Langkah 
Tambahan Yang 
Diambil / Akan 
Diambil 

  Untuk mempromosikan kesetaraan rasial dalam lingkungan belajar dan 
bekerja, VTC telah menyusun pedoman untuk referensi oleh unit 
operasionalnya. 
 

  Sesi pelatihan dan berbagi akan terus diatur untuk staf dan siswa untuk 
meningkatkan kesadaran dan kepekaan mereka akan kesetaraan ras. 
 

   VTC akan terus mengatur kegiatan untuk mempromosikan budaya 
inklusi dan memfasilitasi integrasi antara siswa dari beragam ras. 
 

   Komite khusus VTC akan terus memantau implementasi langkah-
langkah di atas. 
 

 
Untuk pertanyaan mengenai langkah-langkah yang ada dan yang direncanakan mengenai 
promosi kesetaraan ras, silakan hubungi Pejabat Senior / Kantor Pusat (Layanan Akademik) 
VTC melalui saluran-saluran berikut -  
 
Nomor Telepon : 2836 1766 
Nomor Fax  : 2574 3705 
Email : vtchqas@vtc.edu.hk 
Alamat : 14/F VTC Tower, 27 Wood Road, Wanchai, Hong Kong 

 
 
[Catatan:  
1. Jika ada ketidaksesuaian antara versi dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya, versi  

bahasa Inggris yang akan berlaku. 
2. Bagi para penanya program dan layanan VTC, layanan umum penerjemahan / alih 

bahasa antara Bahasa Inggris dan 8 bahasa lainnya (yaitu Bahasa Indonesia, Hindi, Nepal, 
Tagalog, Thailand, Urdu, Vietnam dan Punjabi) akan tersedia berdasarkan permintaan.] 
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