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ਵਿਤਕਰਾ-ਵਿਰਧੋੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸੰਸ਼ਧੋਨ 

 
ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਕਸ ਬਾਰ ੇਹਨ? 
ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਨ ੰ ਨ (ਵਿਵਿਧ ਸੰਸ਼ੋਧਨ)  2020 (Discrimination Legislation (Miscellaneous 
Amendments) 2020) ਅਤੇ ਵਿਨਸੀ ਵਿਤਕਰਾ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 2021 (Sex Discrimination 
(Amendments) Ordinance 2021) (“ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ”) ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ 
ਲਈ ਵਿਨਸੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (SDO), ਅਪਾਹਿਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (DDO), ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਵਿਤੀ 
ਵਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (FSDO) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (RDO) ਨਾਮਕ ਮੌਿ ਦਾ ਚਾਰ ਵਿਤਕਰਾ 
ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
 
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਕਦੋਂ ਲਾਗ  ਹਏੋ? 
ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਿਧਾਨ 19 ਿ ਨ 2020 ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਹੋਏ ਸਨ, ਵਸਿਾਏ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਦੁਿੱ ਧ 
ਵਪਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਰਾਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਿਾਦ ਤੋਂ, ਿੋ ਵਕ 19 ਿ ਨ 2021 ਨ ੰ  ਲਾਗ  
ਹੋਣਗੇ। 
 
ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਤਵਹਤ ਵਕਹੜੀਆ ਂਸਧੋਾਂ ਹਈੋਆ ਂਹਨ? 
ਸੋਧਾਂ ਵਲੰਗ, ਅਪਾਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਨਸੀ ਪਰੇਸਾਨੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਅਪਾਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

 ਬਿੱ ਚ ੇਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਦੁਿੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧੇ ਅਤੇ ਅਵਸਿੱ ਧ ੇ ਵਿਤਕਰ,ੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤ ੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਤੇਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ; ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤ ੇਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ 
ਵਿਿਸਿਾ; ਵਸਿੱ ਵਿਆ; ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤ ੇਵਨਪਟਾਰਾ; ਕਲਿੱ ਬਾਂ; ਅਤੇ SDO ਤਵਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਕਾਰਿ। 
 
ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਦੁਿੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰ ੇਪਰਬੰਧ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਸਵਿਤੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਕਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਿੱਿੇ:  
- ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਦੁਿੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ; 
- ਕੋਈ ਔਰਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁਿੱ ਧ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਅਤੇ 
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- ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਦੁਿੱ ਧ ਵਪਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ 
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਅਵਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ। 

 
 
 

 SDO, DDO ਅਤੇ RDO ਤਵਹਤ ਕਾਰਿ ਸਿਾਨ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਵਿਹ ੇਸਾਂਝ ੇਕਾਰਿ ਸਿਾਨ 'ਤੇ 
ਵਿਨਸੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ, ਅਪਾਹਿਤਾ ਅਤ ੇਨਸਲੀ ਪਰਸੇਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਿਿ ੇਕੋਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਿਪੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਲੰਟੀਅਰ ਅਤ ੇਇੰਟਰਨ। 
ਿਲੰਟੀਅਰ – ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੈ-ਸੇਿੀ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਿੱਕ ਇੰਟਰਨ – ਇਿੱਕ ਅਵਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟਰਨਵਸਪ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦ ਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
ਇਿੱਕ "ਇੰਟਰਨਵਸਪ" ਨ ੰ  ਕੰਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਿਧੀ ਿਿੋਂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਇਿੱ ਕ ਪੇਸੇਿਰ ਿਾਂ 
ਅਕਾਦਵਮਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਵਪਉਵਪਲੇਿ 
(pupilage) ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਿਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਧੀ ਵਿਸ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟਰਨਵਸਪ 
ਿਿੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

 DDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਿੇਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਗਾਹਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਅਪਾਹਿਤਾ ਅਤ ੇ
ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਿੱ ਿ ੇ ਅਵਿਹ ੇ ਕੰਮ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ-
ਰਵਿਸਟਰਡ ਿਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਿਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਸਮੁੰ ਦਰ ਪਾਰ ਹੁੰ ਦ ੇ ਹਨ।  
(ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਇਹ ਮ ਲ ਰੁਪ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਵਸਿਰ ’ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਾਧ  ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਹੈ। SDO, 
DDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਨਸੀ, 
ਅਪਾਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਿੱ ਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦ ੇ
ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ SDO ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਿੇਂ 
ਵਕ ਅਵਿਹੇ ਕੰਮ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ-ਰਵਿਸਟਰਡ ਿਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਸਮੰੁਦਰੀ ਿਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋਣ।) 
 

 RDO ਦੇ ਤਵਹਤ ਿਨਤਾ ਨ ੰ  ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵਸਿੱ ਧੇ ਅਤੇ ਅਵਸਿੱ ਧੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਸਲੀ 
ਪਰਸੇਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਭਾਿ, ਵਕਸ ੇਵਿਅਕਤੀ ’ਤ ੇਵਕਸ ੇਿਾਸ ਨਸਲ ਦਾ ਿਾਂ ਵਕਸ ੇਿਾਸ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 
ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
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 RDO ਦ ੇਤਵਹਤ ਵਕਸ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧ ੇਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਿਾਂ ਨਸਲੀ ਪਰਸੇਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, 
ਵਿਿੱ ਿ ੇਵਕਸ ੇਸਵਹਯਗੋੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦ ੇਆਧਾਰ ’ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਧੀਆ ਵਿਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿਾਂ ਨਸਲੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਸੇਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
 
 
ਸਹਾਇਕ – ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਿੀਿਨ ਸਾਿੀ; ਅਸਲ ਘਰੇਲ  ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ; ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਸਤੇਦਾਰ; ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ; ਿਾਂ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਪਾਰ, ਿੇਡ ਿਾਂ ਮਨੋਰੰਿਕ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਿਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
ਦਿੇਭਾਲਕਰਤਾ – ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਸਮਾਿ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਸਮਾਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਵਧਕਾਰਤ ਅਵਧਕਾਰੀ; ਅਤੇ RDO ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ 6 ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

 SDO ਅਤੇ DDO ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਲਿੱ ਬਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਲਿੱ ਬਾਂ ਿਾਂ ਕਲਿੱ ਬਾਂ ਦ ੇ
ਪਰਬੰਧਨ ਦਆੁਰਾ ਵਿਨਸੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਅਤ ੇਅਪਾਹਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। 
 

 SDO, FSDO ਅਤੇ RDO ਦ ੇ ਤਵਹਤ ਅਵਸਿੱ ਧ ੇ ਵਿਤਕਰ ੇ ਦ ੇ ਕਾਰਿਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹਰਿਾਨੇ ਦਣੇ ਲਈ ਪ ਰਿ-ਸਰਤ ਿਿੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦ ੇਦੀਆ ਂਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਦ 
ਕਰਨਾ। 
 
 
 
ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦ ੇਤਵਹਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਵਕਿੇਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਇਿੱ ਿੇ ਦੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf 
https://www.elegislation.gov.hk/hk/2021/3!en 
ਬਰਾਬਰ ਮੌਵਕਆਂ ਲਈ ਕਵਮਸਨ (EOC) ਨੇ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲੜੀ ਿੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿੋ EOC 
ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ www.eoc.org.hk ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf
https://www.elegislation.gov.hk/hk/2021/3!en
http://www.eoc.org.hk/
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ਮੈਂ EOC ਕਲੋ ਕਈੋ ਵਸਕਾਇਤ ਵਕਿੇਂ ਦਰਿ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਚਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਸ ਵਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨ ੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ EOC 
ਨ ੰ  ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਸਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਕਾਇਤ ਨ ੰ  ਵਨਮਨਵਲਵਿਤ ਤਰੀਵਕਆਂ 
ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਰਾਹੀਂ EOC ਨ ੰ  ਦਰਿ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ: 
 

 ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱ ਤਰ   EOC ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ’ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 
 
 

ਫੈਕਸ    EOC ਦਫਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 

 ਟੈਲੀਫੋਨ (ਵਸਰਫ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ) 

SMS ਸੇਿਾ (ਸੁਣਨ ਵਿਿੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਬੋਲਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਸਕਲਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ) 
 
ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ:  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਫਾਰਮ 
ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਸਕਾਇਤ: ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ 
EOC ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਅਤੇ ਵਸਕਾਇਤ:  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 
 
 

EOC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ
ਟੈਲੀ:   (852) 2511 8211 (ਵਸਰਫ ਆਮ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ)  
ਫੈਕਸ:   (852) 2511 8142   
ਪਤਾ:   16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.  
ਈਮੇਲ:   eoc@eoc.org.hk (ਵਸਰਫ ਆਮ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ)  
SMS service:  6972566616538 (ਸੁਣਨ ਵਿਿੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਬੋਲਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ) 
(ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਤਵਹਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਅਤੇ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਉਪਰੋਕਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।)  
 
ਬਰਾਬਰ ਮਵੌਕਆ ਂਬਾਰੇ ਕਵਮਸ਼ਨ 
ਅਪਰਲੈ 2021 
 
ਵਟਿੱ ਪਣੀ: ਇਹ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਸਰਫ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਿਿੋਂ ਨਹੀਂ 
ਿਰਵਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquiries.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/ContactUsOnlineForm.aspx

