
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ  
ਮੌਜ ਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬਧ ਤਰੀਕੇ 

 ੂੰ
ੱ

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਾ ਹਿਭਾਗ੍ 

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਾ ਹਿਭਾਗ੍ (“HAD”) ਦਾ ਇੱਕ ਮ ੱ ਖ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿਚਕਾਰ 

ਸੰਚਾਰ ਿਧਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਹਿੱਚ HAD ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਹਲਿਆਂ ਹਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਭਾਗ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਹਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ 

ਹਬਠਾਉਣ ਦ ੇਮੰਤਿ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹ਼ਿ਼ਿ 

ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਿਭਾਗ੍ ਦ ਆਰਾ ਮ ਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਿ ੰ ਚ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ HAD ਦਾ 
ਬਿ ਤ ਮਿੱਤਿ ਿੈ। ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹਿਅਕਤੀਆਂ ਹਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇ

ਸਮ ਦਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਿ ੰ ਚ ਨ ੰ  ਉਤ਼ਿਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ 

ਿਨ। 

A. ਜਨਤਕ ਪ ਛ-ਹ ਛ ਸਵੇਾ ੱ ੱ
ਸਬੰਧਤ 

ਸੇਿਾਿਾਂ 
 ਲੋਕ 18 ਹਿਲਿਾ ਦਫਤਰਾਂ ਹਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਾ ਪ ੱ ਛ-ਹਗੱ੍ਛ ਕੇਂਦਰਾਂ 

(“Enquiry Centres”) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਉਨਿ ਾਂ ਦ ੇ

ਨਸਲੀ ਹਪਛਕੋੜ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਮ ਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਸੇਿਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਿੱਚ ਭਾ਼ਿਾ ਦ ੇ

ਅਹੜੱਕੇ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਿਨ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ ਹਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਹਕਤਾਬਚੇ 

ਅਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ੍ ਅਤੇ ਪ ੱ ਛ-ਹਗੱ੍ਛ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਹਿੱਚ ਪਰਮ ੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ੍। 

 ਜਦੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦ ੇਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾ ਹਿਊਟੀ ਿਕੀਲ ਸੇਿਾ 
ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਮ ਫ਼ਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਿ ਯਜੋਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 

ਮ ਫਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਿ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਦ ੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੇ ਿਰ ਰੀ ਅਤੇ 
ਉਹਚਤ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਹਿਆਹਖਆ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। 

ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ 

ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਿਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸ ਧਾਰ ਲਈ ਹਦੱਤ ੇ

ਗ੍ਏ ਸ ਝਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ੍ ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗ੍ਾ। 

 ਹਿਆਹਖਆ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪਰਭਾਿ਼ਿੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਦ ੇ

ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸ ਝਾਅ ਲਏ 

ਜਾਣਗੇ੍। 



B. ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ/ਹਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿ ੂੰ  
ਸਬੰਧਤ 

ਸੇਿਾਿਾਂ 
 ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨਿੱਜੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਿ ੇਪ ੱ ਛ-ਹਗੱ੍ਛ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਿੱਚ 

ਮ ਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈਆ ਂਿਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਦੀਆ ਂਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ 
(ਭਾਿ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਿੀ) ਹਿੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਿੀ (ਸਿ ੰ  ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਪ ਼ਿਟੀਕਰਣ ਸਮਤੇ) ਭਾਿਾ ਹਿੱਚ ਮ ਫ਼ਤ ਪਰਬੰਧਨ ਸੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  ਜੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਿੇਾ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ ਹਿੱਚ 
ਗੱ੍ਲਬਾਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪ ੱ ਛ-ਹਗੱ੍ਛ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਹਿਆਹਖਆ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆ ਂਪਰਮ ੱ ਖ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ ਹਿੱਚ ਐਲਾਨ/ਸਿ ੰ  ਸੇਿਾ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਹਕਤਾਬਚ ੇਪ ੱ ਛ-ਹਗੱ੍ਛ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 
ਿੋਣਗ੍ੇ ਅਤੇ ਪਰਮ ੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਰਹਿਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ੍। 

ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ 

ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 

 ਪ ੱ ਛ-ਹਗੱ੍ਛ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ 
ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਿਾਂ ਦ ੇਹਿਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਿੇਖਣ ਦ ਆਰਾ ਉਨਿ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਨ ੰ  ਹਬਿਤਰ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਰ ਰੀ ਤ ੇਢ ਕਿੀਂ ਥਾਂ ‘ਤ ੇ
ਸ ਧਾਰ ਕਰਨਗੇ੍। 

 

C. ਸੂੰ ਪੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸਬੰਧਤ 

ਸੇਿਾਿਾਂ 
 ਗ੍ਰਹਿ ਹਿਭਾਗ੍ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਇਕਾਈ 

(“EBSU”) ਉਸ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 

ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ 11 ਫਰਿਰੀ 2006 ਨ ੰ  ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਰਆ ਿੋਿੇ, ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 60ਬੀ, 60ਸੀ, 
60ਿੀ, 60ਈ, 60ਐਿੱਫ, 60ਜੀ ਅਤੇ 60ਕੇ ਪਰੋਬੇਟ ਐਿਂ 

ਐਿਹਮਹਨਸਟਰੇ਼ਿਨ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ.10) ਹਿੱਚ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਹਗ੍ਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਮ ੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ HK$50,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾ ਿੋਣ 

ਿਾਲੀ ਛਟੋੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਲਈ ਪ ਸਟੀਕਰਣ ਨੋਹਟਸ ਅਤ ੇ

ਬੈਂਕ ਹਿਪਾਹ਼ਿਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਹਨਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ 

ਸਰਟੀਹਿਕੇਟ ਼ਿਾਹਮਲ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ 

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਉਨਿ ਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ 
ਹਪਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਲੋਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਸੇਿਾ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਹਿੱਚ ਭਾ਼ਿਾ ਦੇ ਅਹੜੱਕੇ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ 

ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਿਨ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿੇਾ ਚਾਿ ਣ ਿਾਹਲਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਹਧਕਾਹਰਤ 

ਭਾਿਾਿਾਂ ਹਿੱਚ ਗੱ੍ਲਬਾਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦ ਭਾਿੀਏ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦਾ 
ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। 



ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ 

ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉਪਭਗੋ੍ਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸ ਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ ਝਾਅ ਦਰਜ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ੍ ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। 

 EBSU ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਿਾਂ ਦ ੇ

ਹਿਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਿੇਖਣ ਹਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਗ੍ ੇਤਾਂ ਹਕ ਉਨਿ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਹਬਿਤਰ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਜੱਥੇ ਿਰ ਰੀ 
ਅਤੇ ਠੀਕ ਪਰਤੀਤ ਿੋਿੇ ਉਥੇ ਸ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਿਾਲੇ ਿਾਧ  
ਉਪਾਅ 

 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮ ੱ ਖ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ ਹਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚ ੇ

ਅਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ੍ ਅਤੇ EBSU 

ਦੇ ਸੇਿਾ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ੍। 

 

D. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਸਖਲਾਈ 

ਸਬੰਧਤ 

ਸੇਿਾਿਾਂ 
 ਨਸਲੀ ਸੰਿਦੇਨ਼ਿੀਲਤਾ ਬਾਰੇ HAD ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਗ੍ਰ ਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲੀ ਹਿਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ ਬਾਰੇ ਉਨਿ ਾਂ ਦੀ 
ਸਮਝ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣਾ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  HAD ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਸਖਲਾਈ ਮ ਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ 

ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਿਸਰ ਕਹਮ਼ਿਨ, ਹਸਿਲ ਸੇਿਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ 

ਗੈ੍ਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗ੍ਾ। 

ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ 

ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 

 ਹਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਦੇ ਹਿਿੇ ਨ ੰ  ਹਨਿੇਕਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ 

ਸ ਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ੍। 

 

E. ਪ ਛ-ਹ ਛ ੱ ੱ
 

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੰ  ਉਤ਼ਿਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ HAD ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤ ੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 

ਤਰੀਹਕਆਂ ਬਾਰੇ ਪ ੱ ਛ-ਹਗੱ੍ਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨਰਦੇਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ – 

 

 ਹਨਿੱਜੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਐਲਾਨ/ਸਿ ੰ  ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ ੱ ਛ-ਹਗੱ੍ਛ ਸੇਿਾ 
 
ਨਾਮ: Mr. Jack CHOW (ਹਮਸਟਰ ਜੈਕ ਚੌ)  
ਪੋਸਟ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ ਪ ੱ ਛ-ਹਗੱ੍ਛ ਸੇਿਾ) 
ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੰ.: 2835 2500 

 
 



ਫੈਕਸ ਨੰ.: 2834 3377 

ਈ-ਮੇਲ: hadgen@had.gov.hk 

ਡਾਕ ਪਤਾ:  29/F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, 

Hong Kong 

 

 ਸੰਪੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਸਿੇਾਿਾਂ 
 
ਨਾਮ: Miss Elsie WAN (ਮਮਸ ਐਲਸੀ ਵਾਨ) 
ਪੋਸਟ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਹਧਕਾਰੀ (ਸੰਪੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ) 2 

ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੰ: 2835 1535 

ਫੈਕਸ ਨੰ.: 2122 9497 

ਈ-ਮੇਲ: ebsu@had.gov.hk 

ਡਾਕ ਪਤਾ : 3/F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, 

Hong Kong 
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