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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ 'ਤੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

 
ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਮੀਸ਼ਨ 

 
 

ਮਈ 1996 ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਮੀਸ਼ਨ (EOC) ਿਲੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਆਰਡੀਨ� ਸ (SDO), ਅਪੰਗਤਾ 
ਿਵਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨ� ਸ (DDO), ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨ� ਸ (FSDO) ਅਤੇ ਨਸਲੀ 
ਿਵਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨ� ਸ (RDO) ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 
 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਲੰਗ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਅਵਸਥਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਿਪਲਾਉਣ, ਅਪੰਗਤਾ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਰੁਤਬਾ 
ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਸ� ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਿਪਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ 
ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਮਰਦ ਅਤੇ 
ਔਰਤ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ 
ਜਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�। 
 
EOC ਨ�  ਕਾਨਸਿਟਟੂਸ਼ਨਲ ਐਡਂ ਮੇਨਲ�ਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਿਬਊਰੋ, (ਸੀ ਐਮ ਏ ਬੀ) (Constitutional and Mainland 
Affairs Bureau, CMAB) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ "ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼�" ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਚੈਕਿਲਸਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ 
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵ� ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਲੋਕ� ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਇਹ ਚੈਕਿਲਸਟ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਿਬਊਰੋ/ਿਵਭਾਗ� ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿਲਸਟ ਦੇ ਨਾਲ CMAB ਦੀ 
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
 

A. ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇਵਾਵ�  
 

ਸਬੰਿਧਤ  

ਸੇਵਾਵ� 

  EOC ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ�, ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ RDO ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ, ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਮੌਿਕਆਂ 
ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

   EOC RDO ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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ਮੌਜੂਦਾ  
ਉਪਾਅ 

  ਅਸ� ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਰਜ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�। 

   ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਜ�ਚ 
ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

   ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਦੇ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਰੂਰਤ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ 
ਦੁਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ� ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

  EOC ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀਆਂ 
ਦੇ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਵ� ਦਾ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗੀ। 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ 

  CHP ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਵਡੀਓਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬਹਾਸਾ 
ਇੰਡੋਨ� ਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨ� ਪਾਲੀ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪ-ਿਸਰਲੇਖ� ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 
ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵ� 
ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ CHP ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਨਸਲ� ਦੇ ਪੱੁਛ ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� 
ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ (CHP) ਅਤੇ/ਜ� ਸਮਝੌਤਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾਣਗੇ। 

  ਨਸਲੀ ਮੱੁਿਦਆਂ ਅਤੇ / ਜ� ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਸਬੰਧੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਾ 
ਡਾਟਾ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

   ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ (ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੇ ਯੋਗ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

   

B. ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸੇਵਾ 

ਸਬੰਿਧਤ  

ਸੇਵਾਵ� 

  ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ EOC ਦਾ ਨੀਤੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਆਮ ਪਬਿਲਕ ਨੰੂ ਟ�ੇਿਨੰਗ 
ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਕੈਲੰਡਰ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ  
ਉਪਾਅ 

  ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ� ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਧਅਮ  

 ਕੈਲੰਡਰ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ, EOC ਹਰ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨ� ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁਫਤ ਕ�ਟੋਨੀਜ਼ 
ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
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ਸਕੇ ਿਕ ਦੋਵ� ਕ�ਟੋਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕ�ਟੋਨੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਬਨ� ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ 
ਤ� ਸਾਡੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।  

 ਅਨੁਕੂਲ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸੰਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਕ�ਟੋਨੀਜ਼ 
ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

   ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਸਮਗਰੀ 

 ਜਦ� ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤ� RDO 
ਦੁਆਰਾ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਮਿਲਤ 
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ� ਅਤੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਟ�ੇਿਨੰਗ 
ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

   ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

 EOC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ EOC ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

  ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਵ� ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਟ�ੇਿਨੰਗ 
ਕੋਰਸ� ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਟ�ੇਨਰ� ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

   

C. ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤ� ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸੇਵਾ 

ਸਬੰਿਧਤ  

ਸੇਵਾਵ� 

  EOC ਦੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਯੂਿਨਟ ("ਯੂਿਨਟ") ਿਵਤਕਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 'ਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ  
ਉਪਾਅ 

  ਜਦ� ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਲਈ 
ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 

 ਸਮੂਹ� ਦੀਆਂ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ� 
ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ 

 ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਦੁਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ / ਜ� ਅਨੁਵਾਦ 
ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ 

 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ�, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਜ� ਕ�ਸਲੇਟ ਦਫਤਰ� ਨਾਲ 
ਲੋੜ�ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

  ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਿਨਟ ਦੀਆਂ 
ਆਉਟਰੀਚ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨ� ਤਾਵ� ਨਾਲ ਿਨਯਮਤ 
ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
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ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ 

  ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਨ� ਟਵਰਕ ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਛੋਟੇ ਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਿਜਵ� ਅਫ਼ਰੀਕੀ, 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਿਸੱਖ, ਸ�ੀਲੰਕਨ ਆਿਦ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

   

D. ਲੋੜਵੰਦ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਲਈ ਢੱੁਕਵ�ਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

ਸਬੰਿਧਤ  

ਸੇਵਾਵ� 

  EOC ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚੀਨੀ / ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਜ� ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਢੱੁਕਵ�ਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਮੌਜੂਦਾ  
ਉਪਾਅ 

  EOC ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਰਡੀਨ� ਸ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲੀਫਲੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ 
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨ� ਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨ� ਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ 
ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ EOC ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜ� EOC ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ� 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪ�ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

  ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

   ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� 
ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਸਕੇ। 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ 

  ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ�, ਿਜਵ� ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ�ੀ ਲੰਕਨ� ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਪ�ਸਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ� EOC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

 

 

  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਮੁਫਤ ਦੁਭਾਸ਼ਾ / ਅਨੁਵਾਦ 
ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, EOC ਦੀ ਲਾਬੀ ਿਵੱਚ 
ਸਪਸ਼ਟ ਨ� ਿਟਸ / ਪੋਸਟਰ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ EOC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
'ਤੇ ਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

   ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਤੱਕ EOC ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਨੰੂ 
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। EOC ਦੇ ਸੇਵਾ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਜੋ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ / ਚੀਨੀ ਨਹ� 
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ਬੋਲਦੇ, ਖਾਸ AI ਅਨੁਵਾਦਕ ਈਰਬਡਸ, ਜੋ ਿਕ 36 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

   ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਦੀਆਂ 
ਸਮੀਿਖਆਵ� ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

   EOC ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ EOC ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਿਨ�ਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਿਬਆਨ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤ� 
ਇਲਾਵਾ ਨੌ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨ� ਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਾਲੀ, ਿਹੰਦੀ, ਨ� ਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, 
ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

   ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ਾ / ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ 
ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਤ� ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ ਤ� ਜੋ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਜ� ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਮਾਿਧਅਮ� ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� 
ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਅਫਸਰ (ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਲੇ) (Miss Gloria YU) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। – 
 

ਈਮੇਲ:  eoc@eoc.org.hk 
ਟੈਲੀ. ਨੰ:.:  (852) 2511 8211 
ਫੈਕਸ ਨੰ.:  (852) 2511 8142 
SMS ਸੇਵਾ: 6972566616538 (ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ / ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ) 
 

• ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਨੰੂ EOC ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
2511 8211 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਦਫਤਰੀ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਆਮ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 2511 8211 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ। 
 

 

ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਮੀਸ਼ਨ 
ਜੁਲਾਈ 2022 

mailto:eoc@eoc.org.hk

