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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ  
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਅ 

 

ਸਰਕਾਰੀ ਮ ੱ ਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 

 

 

ਸਰਕਾਰੀ ਮ ੁੱ ਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (OGCIO) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ ਰੁੱ ਧਖਅਤ ਅਤੇ ਸ ਧਿਿਾਜਨਕ ਧਿਜੀਟਲ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਅਨ ਭਿ ਨੂੂੰ  ਧਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਿ ਧਨਕਤਾ ਅਤ ੇ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਿੁੱ ਿ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੋਰ 'ਤੇ OGCIO ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਤੁੱ ਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਸਲੀ ਧਪ੍ਛੋਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਧਿਨਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ  ਿਰਾਿਰ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚ ਨੂੂੰ  ਿਹ ਤ 
ਮਹੁੱ ਤਿ ਧਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੂੰਿ ਧਿੁੱਚ, ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਸਿੂੰਿਤ  
ਸੇਿਾਿਾਂ 

  GovHK (www.gov.hk) ਸਮਾਜ ਦੇ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਿਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ-ਮ ਖੀ ਅਤ ੇ
ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ-ਅਨ ਕੂਲ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

  ਜਨਤਾ ਦ ੇਮੈਂਿਰ OGCIO ਦੀ ਿੈੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ 

ਰਾਹੀਂ OGCIO ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ  
ਉਪ੍ਾਅ 

  GovHK ਦ ਆਰਾ, ਿੁੱਖ ਿੁੱ ਖ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਧਿਊਰੋ ਅਤੇ ਧਿਭਾਗਾਂ 
(B/Ds) ਦੀਆਂ ਧਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਥੀਮੈਧਟਕ ਿੈਿਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਧਨਰਦੇਧ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸਮਰਧਪ੍ਤ ਿਹ -ਭਾ਼ਿੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ 
(ਮਦਦ ਕਾਉੂੰਟਰ) ਦਸੂੰ ਿਰ 2010 ਧਿੁੱ ਚ GovHK 'ਤੇ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱਖ B/Ds ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਧਲੂੰ ਕ ਕ ੁੱ ਲ ਅੁੱਠ 
ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ (ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ) ਧਿੁੱਚ ਉਪ੍ਲਿਿ ਹਨ। ਹਰੇਕ 
ਖਾਸ ਭਾ਼ਿਾ ਦ ੇਿੈਿਪ੍ੇਜ 'ਤ ੇਖੋਜ ਫੂੰ ਕ਼ਿਨ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੁੱ ਭਣ ਦ ੇਯੋਗ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

  ਿਰਤਮਾਨ ਧਿੁੱਚ, 1823 GovHK ਲਈ ਹੈਲਪ੍ਿੈਸਕ (ਮਦਦ ਕਾਉੂੰਟਰ)  
ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾੁੱਲਾਂ 
ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੁੱ ਟ ਧਗਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁੱ ਰਕੀ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 
(CHEER) ਨੂੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। CHEER ਕਾੁੱਲ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆ ਂਨਾਲ 
ਗੁੱਲਿਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
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ਸੂੰਿੂੰ ਧਿਤ B/Ds ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਿੇਗਾ। 

  OGCIO ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ OGCIO ਦੀ ਿੈੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤ ੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਿਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਧਿੁੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿਿ ਹੈ। 

  ਧਜੁੱ ਥੇ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਧਚਤ ਹੋਿੇ, ਧਿਆਧਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੂੰ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਭਧਿੁੱ ਖ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਦਾ 
ਮ ਲਾਂਕਣ 

  ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤ ੇਿਹ -ਭਾ਼ਿਾਈ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ GovHK 'ਤ ੇਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਹਾਈਪ੍ਰਧਲੂੰ ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਆਿ ਧਨਕ ਕਰਨ ਲਈ B/Ds ਨਾਲ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ। 

  OGCIO ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਦੀ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਮੀਧਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਧਚਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸ ਿਾਰ ਕਰਗੇਾ। 

ਿਾਿੂ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ/ 
ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ 

  ਅਸੀਂ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧਿਤ ਹੋਰ ਸਮੁੱਗਰੀ ਨੂੂੰ  GovHK 

ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ B/Ds ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ। 

  ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ  ਨਸਲੀ ਿਰਾਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿੇਦਨ਼ਿੀਲਤਾ 
ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਧਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਿੂੰ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਨਸਲੀ ਿਰਾਿਰਤਾ ਨੂੂੰ  ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿੁੱ ਿ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਪ੍ ੁੱ ਛ-ਧਗੁੱ ਛ ਲਈ, 

ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਧਦੁੱ ਤੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਼ਿਰੀਮਾਨ Boris LEUNG (ਿੋਧਰਸ ਧਲਊਂਗ), ਸੀਨੀਅਰ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਨ) 1 ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ - 
 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ . : 3847 7439 

ਫੈਕਸ ਨੂੰ . : 2802 4549 

ਈਮੇਲ : enquiry@ogcio.gov.hk 

ਿਾਕ ਪ੍ਤਾ : 12/F, Treasury Building, No. 3 Tonkin Street West, 

Cheung Sha Wan, Kowloon 

 

 

ਸਰਕਾਰੀ ਮ ੱ ਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 
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