ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੱ ਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ
(ਆਧਫਸ ਆਫ਼ ਦ ਗੌਰਧਮਿੰ ਟ ਚੀਫ ਇਨਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਆਧਫਸਰ)
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱ ਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ (OGCIO) ਸਰੁੱ ਧਖਅਤ ਅਤੇ ਸਧਿਿਾਜਨਕ ਧਿਜੀਟਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੂੰ ਧਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੀਨਤਾ ਅਤੇ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੁੱ ਿ ਹੈ। OGCIO ਨਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੁੱ ਕ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੂੰ ਚ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹਤ ਮਹੁੱ ਤਿ ਧਦੂੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰ ਿ ਧਿਚ, ਹੇਠ ਧਦੁੱ ਤੇ ਉਪ੍ਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਬੂੰ ਧਿਤ
ਸੇਿਾਿਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪ੍ਾਅ



GovHK (www.gov.hk) ਸਮਾਜ ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਿਾਂ
ਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਗਰਾਹਕ ਮਖੀ ਅਤੇ
ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ-ਅਨਕੂਲ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ OGCIO ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ OGCIO ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ
ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂਚ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



GovHK ਦਆਰਾ, ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ
ਧਬਊਰੋ ਅਤੇ ਧਿਭਾਗਾਂ (B/Ds) ਦੀਆਂ ਧਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਧਿਸੇਗਤ ਿੈਬਸਾਈਟਾਂ‘ਤੇ
ਧਨਰਦੇਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।



ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਸਮਰਧਪ੍ਤ ਬਹ-ਭਾਸਾਈ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ,
ਦਸੂੰ ਬਰ, 2010 ਨੂੂੰ GovHK‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ B/Ds
ਦਆਰਾ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਧਲੂੰਕ ਕੁੱ ਲ ਸੁੱ ਤ
ਭਾਸਾਿਾਂ (ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ) ਧਿੁੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। ਹਰੇਕ
ਧਿਸੇਸ ਭਾਸਾ ਦੇ ਿੈੈੱਬਪ੍ੇਜ ਤੇ ਖੋਜ ਫੂੰ ਕਸਨ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ
ਉਪ੍ਯੋਗਕਰਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਿਿੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।



ਇਸ ਿੇਲੇ, 1823 GovHK ਲਈ ਹੈਲਪ੍ਿੈਸਕ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੂੰ ਘੁੱ ਟ ਧਗਣਤੀ
ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (CHEER) ਿੁੱ ਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ
ਹੈ। CHEER ਕਾੁੱਲ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿੇਂ B/Ds ਨੂੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ।



OGCIO ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ OGCIO ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
1

ਦੋਿਾਂ ਧਿੁੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ।

ਭਧਿੁੱ ਖ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ
ਮਲਾਂਕਣ

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪ੍ਾਅ



ਧਜੁੱ ਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਧਚਤ ਹੋਿੇਗਾ ਧਿਆਧਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।



ਜਦੋਂ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਹ-ਭਾਸਾਈ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ ਅਤੇ GovHK ‘ਤੇ
ਮਹੁੱ ਈਆ ਕੀਤੇ ਹਾਇਪ੍ਰਧਲੂੰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਅਪ੍ਿੇਟ ਕਰਨ ਲਈ
B/Ds ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ।



OGCIO ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਦੀ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਢੁੱ ਕਿੇਂ ਸਿਾਰ ਕਰੇਗਾ।



ਅਸੀਂ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਿਤ ਿਿੇਰੇ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਨੂੂੰ GovHK
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ B/Ds ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ।



ਸਟਾਫ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸੀਲਤਾ
ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਧਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਿ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਛਧਗੁੱ ਛ ਲਈ,
ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਧਦੁੱ ਤੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਸਾਸਨ) 1 ਨਾਲ
ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ.
ਫੈਕਸ ਨੂੰ.
ਈਮੇਲ
ਿਾਕ ਲਈ ਪ੍ਤਾ

:
:
:
:

2592 4520
2802 4549
enquiry@ogcio.gov.hk
15/F, Wanchai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai,
Hong Kong
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