ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ
ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍
ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ (“HAD”) ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਖ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਹਿਚਕਾਰ ਸੂੰਚਾਰ ਿਧਾਉਣਾ
ਿੈ। ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਧ ਹਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਾਂ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਹਲਿ ਆਾਂ ਹਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਭਾਗ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਹਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹਬਠਾਉਣ ਦੇ ਮੂੰਤਿ ਨਾਲ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਇੱਛਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸਸ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਹਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਹਿਭਾਗ੍ ਦਆਰਾ ਮਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਤੱਕ ਪਿੂੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ ਦਾ
ਬਿਤ ਮਿੱਤਿ ਿੈ। ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਹਿਅਕਤੀਆਾਂ ਹਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਦਾਇਕ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਿੂੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਿਨ।
A. ਜਨਤਕ ਪਛ
ੱ -ਹਗ੍ੱਛ ਸੇਿਾ
ਸਬੂੰਧਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ

 ਲੋ ਕ 18 ਹਿਲਿ ਾ ਦਫਤਰਾਾਂ ਹਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ ਦੇ ਪਛ
ੱ -ਹਗ੍ੱਛ ਕੇਂਦਰਾਾਂ
(“Enquiry Centres”) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਉਨਿ ਾਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ
ਹਪਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਿਜਦ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਿੈ, ਸੇਿਾ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਹਿੱਚ ਭਾਸਾ ਦੇ ਅਹੜੱਕੇ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿੀ
ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਿਨ।

ਮੌਜਦਾ ਉਪਾਅ

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਹਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਹਕਤਾਬਚੇ ਅਤੇ
ਪੈਂਫਲੇ ਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤੇ ਪੱਛ-ਹਗ੍ੱਛ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਹਿੱਚ
ਪਰਮੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਰਹਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ।
 ਜਦੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾ ਹਿਊਟੀ ਿਕੀਲ ਸੇਿਾ ਦਆਰਾ
ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਮਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਲਾਿ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ ਤਾਾਂ ਜੇ ਿਰਰੀ ਅਤੇ ਉਹਚਤ ਿੋਿੇ ਤਾਾਂ ਹਿਆਹਖਆ ਸੇਿਾ ਦਾ
ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ।

ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ
ਦਾ ਅਨਮਾਨ

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਿਾਾਂ ਦਆਰਾ ਸਧਾਰ ਲਈ ਹਦੱਤੇ ਗ੍ਏ
ਸਝਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ।

 ਹਿਆਹਖਆ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪਰਭਾਿਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਚ ਸਧਾਰ ਦੇ ਲਈ
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਸਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗ੍ੇ।

B. ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਪਰਬਧ
ੂੰ ਨ/ਹਨੱਜੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੂੰ
ਸਬੂੰਧਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ

 ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨੱਜੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਿੇ ਪੱਛ-ਹਗ੍ੱਛ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਹਿੱਚ
ਮਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈਆਾਂ ਿਾਾਂਗ੍ ਕਾਾਂਗ੍ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਿਾਾਂ (ਭਾਿ
ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗ੍ਰੇਿੀ) ਹਿੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਿੀ (ਸਿੂੰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਸਟੀਕਰਣ ਸਮੇਤ)
ਭਾਸਾ ਹਿੱਚ ਮਫ਼ਤ ਪਰਬੂੰਧਨ ਸੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਮੌਜਦਾ ਉਪਾਅ

 ਜੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦਾ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਹਿੱਚ
ਗ੍ੱਲਬਾਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਪੱਛ-ਹਗ੍ੱਛ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਹਿਆਹਖਆ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੇਗ੍ਾ।
 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਮੱਖ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਹਿੱਚ ਐਲਾਨ/ਸਿੂੰ ਸੇਿਾ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਕਤਾਬਚੇ ਪਛ
ੱ -ਹਗ੍ੱਛ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਹਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣਗ੍ੇ ਅਤੇ
ਪਰਮੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਰਹਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ।

ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ
ਦਾ ਅਨਮਾਨ

 ਪੱਛ-ਹਗ੍ੱਛ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਿਾਾਂ
ਦੇ ਹਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿੇਖਣ ਦਆਰਾ ਉਨਿ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂੰ ਹਬਿਤਰ ਢੂੰਗ੍
ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਰਰੀ ਤੇ ਢਕਿੀਂ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਸਧਾਰ ਕਰਨਗ੍ੇ।

C. ਸੂੰਪਤ
ੱ ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ
ਸਬੂੰਧਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ

 ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ ਦੀ ਸੂੰਪੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਇਕਾਈ (“EBSU”)
ਉਸ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ 11 ਫਰਿਰੀ 2006 ਨੂੰ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਹਰਆ ਿੋਿੇ, ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 60ਬੀ, 60ਸੀ, 60ਿੀ, 60ਈ, 60ਐੱਫ,
60ਜੀ ਅਤੇ 60ਕੇ ਪਰੋਬੇਟ ਐਂਿ ਐਿਹਮਹਨਸਟਰ ੇਸਨ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ.10)
ਹਿੱਚ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਮੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ HK$50,000
ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਰਬਧ
ੂੰ ਨ ਲਈ ਪਸਟੀਕਰਣ
ਨੋ ਹਟਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਹਿਪਾਹਿਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਹਨਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਲਈ
ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਸਾਹਮਲ ਿੂੰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਉਨਿ ਾਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਹਪਛੋਕੜ ਦੇ
ਬਾਿਜਦ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਆਰਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ,
ਸੇਿਾ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਹਿੱਚ ਭਾਸਾ ਦੇ ਅਹੜੱਕੇ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ
ਿਨ।
ਮੌਜਦਾ ਉਪਾਅ

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਚਾਿਣ ਿਾਹਲਆਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਹਧਕਾਹਰਤ ਭਾਸਾਿਾਾਂ
ਹਿੱਚ ਗ੍ੱਲਬਾਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਭਾਸੀਏ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗ੍ਾ।

ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ
ਦਾ ਅਨਮਾਨ

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਸਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਝਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ।
 EBSU ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਹਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਿੇਖਣ ਹਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਗ੍ੇ ਤਾਾਂ ਹਕ ਉਨਿ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੂੰ ਹਬਿਤਰ ਢੂੰਗ੍
ਨਾਲ ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਜੱਥੇ ਿਰਰੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਪਰਤੀਤ ਿੋਿੇ ਉਥੇ
ਸਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ
ਿਾਧ ਉਪਾਅ

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਮੱਖ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਹਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ
ਪੈਂਫਲੇ ਟ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤੇ EBSU ਦੇ ਸੇਿਾ
ਕਾਊਂਟਰਾਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਰਹਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ।

D. ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਹਸਖਲਾਈ
ਸਬੂੰਧਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ

 ਨਸਲੀ ਸੂੰਿੇਦਨਸੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲੀ ਹਿਤਕਰੇ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ ਬਾਰੇ ਉਨਿ ਾਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ
ਿਧਾਉਣਾ।

ਮੌਜਦਾ ਉਪਾਅ

 ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਹਸਖਲਾਈ ਮਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ
ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਿਸਰ ਕਹਮਸਨ, ਸੂੰਹਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੱਖ ਭਮੀ ਮਾਮਲੇ
ਹਬਊਰੋ, ਹਸਿਲ ਸੇਿਾ ਹਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿਕਾਸ ਸੂੰਸਥਾ ਜਾਾਂ ਸਬੂੰਧਤ
ਗ੍ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗ੍ਠਨਾਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗ੍ਾ।

ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ
ਦਾ ਅਨਮਾਨ

 ਹਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨਿੇਕਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਸਝਾਅ
ਲਏ ਜਾਣਗ੍ੇ।

E. ਪਛ
ੱ -ਹਗ੍ੱਛ
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਹਕਆਾਂ
ਬਾਰੇ ਪੱਛ-ਹਗ੍ੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨਰਦੇਹਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ –
 ਹਨੱਜੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਐਲਾਨ/ਸਿੂੰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਛ-ਹਗ੍ੱਛ ਸੇਿਾ
ਸੂੰਪਰਕ:

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ ਪੱਛ-ਹਗ੍ੱਛ ਸੇਿਾ)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ: 2835 1731
ਫੈਕਸ ਨੂੰ.:

2834 3377

ਈ-ਮੇਲ:

hadgen@had.gov.hk

 ਸੂੰਪੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ
ਸੂੰਪਰਕ:

ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੈ ਰੀਕਲ ਅਹਧਕਾਰੀ (ਸੂੰਪੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ) 2

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ: 2835 1770
ਫੈਕਸ ਨੂੰ.:

2122 9477

ਈ-ਮੇਲ:

ebsu@had.gov.hk

ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍
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