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ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ (ਫੁਟਕਲ ਸੋਧਾਂ) ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 2020 

 

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ? 

ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਤਕਰੇ ਅਤ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਿਆ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਹਿਨਸੀ ਹਿਤਕਰਾ 
ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (SDO), ਅਪਾਿਿਤਾ ਹਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (DDO), ਪਹਰਿਾਰਕ ਸਹਿਤੀ ਹਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 
(FSDO) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (RDO) ਨਾਮਕ ਮੌਿ ਦਾ ਚਾਰ ਹਿਤਕਰਾ ਹਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ 
ਹਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
 

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਕਦੋਂ ਲਾਗ  ਹੋਇਆ? 

ਇਿ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 19 ਜ ਨ 2020 ਨ ੂੰ  ਗਜ਼ਟ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦ ੇਹਦਨ ਲਾਗ  ਿਇੋਆ ਸੀ, ਹਸਿਾਏ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ 
ਹਪਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਰਾਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਿਾਦ ਤੋਂ, ਿੋ ਹਕ ਗਜ਼ਟ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ 12 ਮਿੀਹਨਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 19 ਿ ਨ 
2021 ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਿੋਣਗ।ੇ 
 

ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਤਵਹਤ ਵਕਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? 

ਸੋਧਾਂ ਹਲੂੰ ਗ, ਅਪਾਿਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਨਸੀ ਪਰੇਸਾਨੀ, ਅਤੇ ਿੇਠਾਂ ਸ ਚੀਬੱਧ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਕਈ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਿੱਚ ਅਪਾਿਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਿਆ ਹਿੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਦੀਆਂ 
ਿਨ। 
 

 ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਸੱਧੇ ਅਤੇ ਅਵਸੱਧੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ; ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ 
ਵਿਿਸਥਾ; ਵਸੱਵਖਆ; ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰਾ; ਕਲੱਬਾਂ; ਅਤੇ SDO ਤਵਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਕਾਰਜ। 

 

ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਹਪਲਾਉਣ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਹਨਮਨਹਲਿਤ ਸਹਿਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਕਿਰ ਕਰਦ ੇ
ਿਨ ਹਿੱਿ:ੇ  

- ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਕਸ ੇਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਹਪਲਾਉਣ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਹਿੱਚ ਲੱਗੀ ਿੋਈ ਿ;ੈ 

- ਕੋਈ ਔਰਤ ਛਾਤੀ ਦ ੇਦੁੱ ਧ ਨ ੂੰ  ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਹਿੱਚ ਲੱਗੀ ਿੋਈ ਿ;ੈ ਅਤ ੇ

- ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਿਿੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਹਪਲਾਉਂਦੀ ਿ,ੈ ਪਰੂੰਤ  ਹਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਹਧਤ 
ਕੂੰ ਮ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਅਹਿਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੀ ਿੁੂੰ ਦੀ। 
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 SDO, DDO ਅਤੇ RDO ਤਵਹਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਵਜਹ ੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ 
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਜਨਸੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਜਥੇ ਕੋਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ ੇ
ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਖੇਪ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨ। 

ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ – ਕੋਈ ਹਿਅਕਤੀ ਿੋ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਹਿੱਚ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਗਰੈ ਸਿ-ੈਸੇਿੀ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਇੱਕ ਇੂੰ ਟਰਨ – ਇੱਕ ਅਹਿਿਾ ਹਿਅਕਤੀ ਿੋ ਇੱਕ ਇੂੰਟਰਨਹਸਪ ਲਈ ਹਕਸ ੇਿੋਰ ਹਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉਸ ਦ ਿੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ।ੈ  

ਇੱਕ "ਇੂੰ ਟਰਨਵਸਪ" ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਧੀ ਿਿੋਂ ਪਹਰਭਾਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਿੋ ਇੱਕ ਪੇਸਿੇਰ ਿਾਂ 
ਅਕਾਦਹਮਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ ੈਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਚ ਹਪਉਹਪਲੇਿ 
(pupilage) ਸਾਮਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ;ੈ ਿਾਂ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਅਿਧੀ ਹਿਸ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੂੰਟਰਨਹਸਪ 
ਿਿੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

 DDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ 
ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜੱਥ ੇਅਵਜਹੇ ਕੂੰ ਮ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ-
ਰਵਜਸਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  
(ਹਧਆਨ ਹਦਓ: ਇਿ ਮ ਲ ਰਪੁ ਹਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੇ ਹਸਿਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਿਾਧ  ਸੁਰੱਹਿਆ ਿੈ। SDO, 

DDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਮੇਸਾਂ ਗਾਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿਨਸੀ, 
ਅਪਾਿਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 2014 ਹਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ 
ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਾਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ SDO ਹਿੱਚ ਿੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਿੇਂ 
ਹਕ ਅਹਿਿ ੇਕੂੰ ਮ ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ-ਰਹਿਸਟਰਡ ਿਿਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਿਦੇਸੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਿਿਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋਣ।) 
 

 RDO ਦੇ ਤਵਹਤ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵਸੱਧੇ ਅਤੇ ਅਵਸੱਧੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ 
ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਭਾਿ, ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਨਸਲ ਦਾ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਨਸਲੀ 
ਸਮ ਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

 RDO ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਵਸੱਧੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, 
ਵਜੱਥੇ ਵਕਸੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਧੀਆ ਵਿਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 
ਨਸਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਸਹਾਇਕ – ਇਸ ਹਿੱਚ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦਾ ਿੀਿਨ ਸਾਿੀ; ਅਸਲ ਘਰੇਲ  ਆਧਾਰ ’ਤ ੇਹਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਰਹਿ ਹਰਿਾ ਕੋਈ ਿਰੋ ਹਿਅਕਤੀ; ਹਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਈੋ ਹਰਸਤੇਦਾਰ; ਹਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿੇਭਾਲਕਰਤਾ; ਿਾਂ 
ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਿਅਕਤੀ ਿ ੋਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਪਾਰ, ਿੇਡ ਿਾਂ ਮਨੋਰੂੰ ਿਕ ਹਰਸ਼ਤ ੇਹਿੱਚ ਿ,ੈ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।  
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ – ਇਸ ਹਿੱਚ ਸਮਾਿ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਸਮਾਿ ਭਲਾਈ ਹਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਹਧਕਾਰਤ ਅਹਧਕਾਰੀ; ਅਤੇ RDO ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ 6 ਹਿੱਚ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਈੋ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 
 

 SDO ਅਤੇ DDO ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਲੱਬਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਸੂੰ ਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦ ੇ
ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਵਜਨਸੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। 
 

 SDO, FSDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਤਵਹਤ ਅਵਸੱਧੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪ ਰਿ-ਸਰਤ ਿਜੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਰੱਦ ਕਰਨਾ। 
 
 

 

ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਧੋਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਕਿੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਿੇ ਦੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿ:ੈ 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf 

ਬਰਾਬਰ ਮੌਹਕਆਂ ਲਈ ਕਹਮਸਨ (EOC) ਨੇ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਿੀ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਿ ੋEOC 

ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ www.eoc.org.hk ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। 
 

 

ਮੈਂ EOC ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਕਾਇਤ ਵਕਿੇਂ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਕੋਈ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ ਿੋ ਮਹਿਸ ਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਚਾਰ ਹਿਤਕਰਾ ਹਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਹਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਸ ਹਿਲਾਫ ਹਿਤਕਰਾ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਉਸਨ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਿਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ 
EOC ਨ ੂੰ  ਵਲਖਤੀ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਹਸਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਸਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਹਨਮਨਹਲਹਿਤ 
ਤਰੀਹਕਆਂ ਹਿੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਇੱਕ ਰਾਿੀਂ EOC ਨ ੂੰ  ਦਰਿ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿੈ: 
 

 ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਪੱਤਰ   EOC ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ’ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 

 
 

ਫੈਕਸ    EOC ਦਫਤਰ ਹਿੱਚ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf
http://www.eoc.org.hk/
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
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 ਟੈਲੀਫੋਨ (ਹਸਰਫ ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ ਲਈ) 

SMS ਸੇਿਾ (ਸੁਣਨ ਹਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਬੋਲਣ ਹਿੱਚ ਮੁਸਕਲਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ ਲਈ) 

 

ਹਿਤਕਰਾ ਹਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਹਧਤ ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ:  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ ਫਾਰਮ 

ਹਿਤਕਰਾ ਹਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਹਧਤ ਹਸਕਾਇਤ: ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ 

EOC ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਹਧਤ ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ ਅਤੇ ਹਸਕਾਇਤ:  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 

 

 

EOC ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ 
ਟੈਲੀ:   (852) 2511 8211 (ਹਸਰਫ ਆਮ ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ ਲਈ)  

ਫੈਕਸ:   (852) 2511 8142   

ਪਤਾ:   16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.  

ਈਮੇਲ:   eoc@eoc.org.hk (ਹਸਰਫ ਆਮ ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ ਲਈ)  

SMS service:  6972566616538 (ਸੁਣਨ ਹਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਬੋਲਣ ਹਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ ਲਈ) 

(ਹਿਤਕਰਾ ਹਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਹਗੱਛ ਅਤੇ ਹਸਕਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਉਪਰੋਕਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।)  
 
 
 
 

ਬਰਾਬਰ ਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਕਵਮਸ਼ਨ 

ਜੁਲਾਈ 2020 

 
 

ਹਟੱਪਣੀ: ਇਿ ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ ਹਸਰਫ ਿਿਾਲੇ ਲਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਿ ਲਈ ਹਿਕਲਪ ਿਿੋਂ ਨਿੀਂ 
ਿਰਹਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 
 

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

