ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਮੀਸ਼ਨ

ਮਈ 1996 ਵ ੱਚ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਮੀਸ਼ਨ (EOC) ਵਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (SDO), ਅਪ੍ਿੰਗਤਾ ਵ ਤਕਰੇ
ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (DDO), ਪ੍ਵਰ ਾਰਕ ਸਵਥਤੀ ਵ ਤਕਰੇ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (FSDO) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵ ਤਕਰਾ
ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (RDO) ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਵ ੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂ ਿੰਨੀ ਸਿੰਸਥਾ ਹੈ।
ਕਵਮਸ਼ਨ ਵਲਿੰਗ, ਵ ਆਹੁਤਾ ਅ ਸਥਾ, ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁ ੱਧ ਵਪ੍ਲਾਉਣ, ਅਪ੍ਿੰਗਤਾ, ਪ੍ਵਰ ਾਰਕ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਨਸਲ
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵ ਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਿੰਗਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਜਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ
ਬਦਨਾਮੀ ਨੂ ਿੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵ ੱਚਕਾਰ, ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਾਲੇ ਅਤੇ ਵਬਨਾ ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਾਲੇ
ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ, ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।

A. ਪ੍ੁੱਛਵਗੱਛ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਸਬਿੰਵਧਤ

 EOC ਗੈਰਕਾਨੂ ਿੰਨੀ ਕਿੰਮਾਾਂ, ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ RDO ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ
ਨਸਲੀ ਵ ਤਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ੱਖੋ ੱਖਰੇ
ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੇ ਵ ੱਚਕਾਰ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾ ਨਾ ਨੂ ਿੰ

ਸੇ ਾ ਾਾਂ

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
 EOC RDO ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ, ਦੂ ਜੀਆਾਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਾਂ ਅਤੇ

ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੁੱਛਵਗੱਛ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ

 ਅਸੀਂ ਵ ਵਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ੁੱਛਵਗੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ

ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਨੂ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ।

ਉਪ੍ਾਅ


ੱ - ੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ, ਸਿੰ ਦ
ਖ
ੇ ਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਿੰਤਾ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰਧ ਵ ੱਚ ਵਧਆਨ ਵ ੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਵ ਆਵਖਆ ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ

ੱਖੋ ੱਖਰੀਆਾਂ ਜਾਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ
ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਕਰਨ ਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂ ਿੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ ੇਲੇ ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਵ ਆਵਖਆ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਭਵ ੱਖ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ

 EOC ਇਸਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਵਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਾਂ ਦੇ

ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਪ੍ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ
ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗੀ।
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ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ
ਹੋਰ ਉਪ੍ਾਅ

 CHP ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵ ਡੀਓਜ਼ ਵ ੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਬਹਾਸਾ ਇਿੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ,

ਵਹਿੰਦੀ, ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ, ਤਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ , ੀਅਤਨਾਮੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ੱਚ
ਉਪ੍-ਵਸਰਲੇ ਖਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰਧ ਦੁ ਆਰਾ ੱਖ- ੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੁੱਛ ਵਗੱਛ ਕਰਨ ਾਵਲਆਾਂ ਅਤੇ
ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ (CHP) ਅਤੇ / ਜਾਾਂ
ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
 ਨਸਲੀ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਸਬਿੰਧੀ ਪ੍ੁੱਛਵਗੱਛ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਵਨਰਿੰਤਰ ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇਗਾ।
 ਪ੍ੁੱਛ-ਵਗੱਛ ਕਰਨ

ਾਵਲਆਾਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ (ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ
ਇਲਾ ਾ) ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੇ ਉਵਚਤ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਿੰਦਰੂਨੀ
ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵ ੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ੇਗਾ।

B. ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਟਰ ਵੇ ਨਿੰਗ ਸੇ ਾ
ਸਬਿੰਵਧਤ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪ੍ਾਅ

 ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂ ਿੰਨ ਅਤੇ ਸਬਿੰਵਧਤ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

EOC ਦਾ ਨੀਤੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵ ਭਾਗ ਆਮ ਪ੍ਬਵਲਕ ਨੂ ਿੰ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਦੀਆਾਂ ਦੋ
ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਕੈਲਿੰਡਰ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁ ਕੂਵਲਤ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਾਂ ਵ ੱਚ





ਰਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਮਾਵਧਅਮ

ਕੈਲਿੰਡਰ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਹਤ, EOC ਹਰ ਸਾਲ ਬਸਿੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਤਝੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਦੋ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਵ ੱਚ ਮੁਫਤ ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਦੋ ੇਂ
ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਾਲੇ ਵਬਨਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਕਾ ਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਾਂ
ਵ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।
ਅਨੁ ਕੂਲ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਸਿੰਸਥਾ ਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਅਤੇ
ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

 ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ



ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂ ਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਉਵਚਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ RDO
ਦੁ ਆਰਾ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਜ
ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂ ਿੰਨੀ ਕਿੰਮਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਲਿੰਡਰ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁ ਕੂਲ
ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਾਂ ਵ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚ




EOC ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ੇਰਵ ਆਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵ ੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ EOC ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਹਨ।
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ਭਵ ੱਖ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ

 ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ੇਂ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਵ ੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬਿੰਵਧਤ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈਕਰਤਾ ਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।

C.

ੱਖ ੱਖ ਜਾਤਾਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਸੇ ਾ

ਸਬਿੰਵਧਤ

 EOC ਦੀ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਯੂਵਨਟ ("ਯੂਵਨਟ") ਵ ਤਕਰੇ ਵ ਰੋਧੀ ਸੁਰੱਵਖਆ 'ਤੇ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਦੀਆਾਂ

ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ
ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਹੁਿੰਚਦੀ ਹੈ।

ਸੇ ਾ ਾਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ

 ਜਦੋਂ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵ

ਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਭ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ ੱਖ- ੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ
ਵਦੱਵਤਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਾਲੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਾਂ
ਦੁ ਆਰਾ ਵਸੱਧੀ ਸੇ ਾ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ

ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਵ ਆਵਖਆ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਲਈ ਹ ਾਲਾ

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੰਗਠਨਾਾਂ, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕੌਂਸਲੇ ਟ ਦਫਤਰਾਾਂ ਨਾਲ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਵਹਯੋਗ

ਉਪ੍ਾਅ

ਭਵ ੱਖ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ



ੱ
ਖ
ੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਸੇ ਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਵਨਟ ਦੀਆਾਂ
ਆਉਟਰੀਚ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇ ਤਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਯਮਤ ਮੀਵਟਿੰਗਾਾਂ ਵ ੱਚ
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ



ੱ ੱਖ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ੱਧ ਰਹੇ ਯੂਵਨਟ ਦੇ ਨੈ ਟ ਰਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਛੋਟੇ
ਖ
ਪ੍ਰ ੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਾਲੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ, ਬਿੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਵਸੱਖ, ਸਰੀਲਿੰਕਨ

ਹੋਰ ਉਪ੍ਾਅ

ਆਵਦ ਲਈ ਧੇਰੇ ਟਰ ੇਵਨਿੰਗ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।

D. ਲੋ ੜ ਿੰਦ ਸੇ ਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਾਾਂ ਲਈ ਢੁ ੱਕ ੀਂਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਵ
ਸਬਿੰਵਧਤ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪ੍ਾਅ

ਸਥਾ

ੱ
ਖ
ੱਖ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਨੂ ਿੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵ ਹਾਰਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਚਨਬੱਧ
ਹੈ। ਚੀਨੀ / ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵ ੱਚ ਪ੍ੜ੍ ਨ ਜਾਾਂ ਸਿੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵ ੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਾਾਂ ਨਾਲ
ਸਿੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਢੁ ੱਕ ੀਂਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ।

 EOC

 EOC ਦੁ ਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਪ੍ੱਖਪ੍ਾਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ਟ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਿੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਬਹਾਸਾ
ਇਿੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਹਿੰਦੀ, ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ, ਤਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਵ ੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਫਲੈ ਟ EOC ਦਫਤਰ ਵ ਖੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਜਾਾਂ EOC ੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ
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ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵ ਹਾਰਕ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੰਬਿੰਧੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਭਵ ੱਖ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ



ੱ
ਖ
ੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਸੇ ਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਨਰਿੰਤਰ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਜਾ ੇਗੀ।

 ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਵ ਆਵਖਆ ਸੇ ਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸੇ ਾ ਦੀ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਭਵ ੱਖ ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ
ਹੋਰ ਉਪ੍ਾਅ

 ਹੋਰ

ਧ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਬਿੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ੀਅਤਨਾਮੀਆਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂ ਿੰ ਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫਲੈ ਟ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ
ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ੍ ਵ ੱਚ ਜਾਾਂ EOC ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰ ਾਏ ਜਾਣਗੇ।

 ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ

ੱ - ੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਮੁਫਤ ਵ ਆਵਖਆ / ਅਨੁ ਾਦ
ਖ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਧਾਉਣ ਲਈ, EOC ਦੀ ਲਾਬੀ ਵ ੱਚ
ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨੋ ਵਟਸ / ਪ੍ੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ EOC ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਉਵਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

 ਫਰਿੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੂ ਿੰ ਸੇ ਾ ਦੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਾਾਂ ਤੱਕ EOC ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇ ਾ ਨੂ ਿੰ ਸਰਗਰਮੀ

ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। EOC ਦੇ ਸੇ ਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਾਾਂ ਨਾਲ
ਸਿੰਚਾਰ ਵ ੱਚ ਹੋਰ ਸੁਵ ਧਾ ਲਈ ਜੋ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਖਾਸ AI ਅਨੁ ਾਦਕ
ਈਰਬਡਸ, ਜੋ ਵਕ 36 ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂ ਿੰ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਤੋਂ ਲਈ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।
 ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਵ ਆਵਖਆ ਸੇ ਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸੇ ਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ

ਸਮੀਵਖਆ ਾਾਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
 EOC ਦੀ

ੈੱੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ EOC ਦੇ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਾਲੇ
ਵਬਆਨ ਅਤੇ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਬਆਨ ਨੂ ਿੰ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਨੌ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ
ਬਹਾਸਾ ਇਿੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਹਿੰਦੀ, ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ, ਤਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ , ੀਅਤਨਾਮੀ, ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਅਤੇ
ਬਿੰਗਾਲੀ ਵ ੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

 ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫਰਿੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੂ ਿੰ ਵ ਆਵਖਆ / ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ

ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ
ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਨੂ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ੁੱਛ-ਵਗੱਛ ਜਾਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਮਾਵਧਅਮਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ਭਾਗ ਦੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਅਫਸਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ) (Gloria) ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। –
ਈਮੇਲ:

eoc@eoc.org.hk

ਟੈਲੀ. ਨਿੰ:.:

(852) 2511 8211
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ਫੈਕਸ ਨਿੰ.:
(852) 2511 8142
SMS ਸੇ ਾ: 6972566616538 (ਸੁਣਨ ਵ ੱਚ / ਬੋਲਣ ਵ ੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ)


ਅਪ੍ਾਹਜ ਲੋ ਕ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ਿੰ EOC ਦਫਤਰ ਵ ੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2511
8211 'ਤੇ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪ੍ੁੱਛਵਗੱਛ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 2511 8211 'ਤੇ ਸਿੰਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ।

ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਮੀਸ਼ਨ
ਜੂਨ 2021
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