
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ 

ਸਾਰੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਚਾਹੇ ਉਨ� � ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ੂਨੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ

ਹਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ (SWD) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ

ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ

ਗਈ ਹੈ।

A. ਉਹ ਉਪਾਅ ਜੋ ਵੱਖਰੀਆ ਂਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ੂਨੰ ਢੁੱ ਕਵ� ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ

ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ

ਸਬਿਧਤ ਸੇਵਾਵ� ੰ ੰ  SWD ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ੂਨੰ ਢੱੁਕਵ� ਸਮਾਿਜਕ

ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ

ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

 ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, SWD ਨ�  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ� ਤ�

ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਿਵਭਾਗ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ

ਸੰਗਠਨ (NGOs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਲੋੜ� ੂਨੰ

ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ

ਅਤੇ ਅਨਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸ�ਿਖਅਕੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠ�  ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ੁ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪਰਚੇ
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 Punjabi- ਪੰਜਾਬੀ



 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਸੇਵਾ ਪਰਚੇ ਅਨਵਾਦ ਕੀਤੇ

ਜਾਣਗੇ0

1। ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਅਸਾਨ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ

ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ SWD ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੰਨ�  ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ੁ

SWD ਦਾ ਮੱੁਖ ਪੰਨਾ

 SWD ਨ�  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ�, ਜਨਤਾ, SWD ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ NGOs

ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਢੱੁਕਵ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਅਸਾਨ

ਪਹੁੰਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ SWD ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੰਨ�  'ਤੇ "ਅਲਪ ਸਿਖਅਕ ਨਸਲ

ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ" ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਆਈਕਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ SWD

ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਿਚਤ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ�, ਿਜਵ ਿਕ ਕੋਰਟ

ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ, ਤ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹਨ, ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਈਸਾਈ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਲਪ ਸਿਖਅਕ ਨਸਲ

ਵਸਨੀਕ� ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕ�ਦਰ (CHEER), ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਜ ੋ ਿਕ ਗ�ਿਹ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ NGOs ਆਿਦ ਦੇ ਫੰਡ�

ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ੰ

�

ੰ

ਵੈ�ਬ-ਕੈਮ ਸਹੂਲਤ�

• SWD ਨ�  ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆ (NGOs ਦੁਆਰਾ ਸਚਾਿਲਤ

ਿਵਭਾਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ�/ਏਕੀਿਕ�ਤ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ�

ਸਮੇਤ)/ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਿਤਪੱਖੀ

ਵੀਿਡਓ ਕਾਨਫ��ਿਸਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਵੈ�ਬ-ਕੈਮ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਸਥਾਿਪਤ

ਕੀਤੀਆ ਹਨ।

ਂ ਂ ੰ

ੰ

ਂ

SWD ਹਾਟਲਾਈਨ ੂਨੰ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਕਾਲਰ� ਲਈ ਤੁਰੰਤ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

1 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨ� ਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨ� ਪਾਲੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
2 
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 SWD ਹਾਟਲਾਈਨ <2343 2255> ਨ�  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਕਾਲਰ� ੂਨੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� 

ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਤ� ਜ ੋ ਉਨ� � ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾ ਜ�ਚ ੂਨੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  
 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ੂਨੰ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ� 
 

 SWD ਨ�  NGOs ਦੁਆਰਾ ਸਚਾਿਲਤ “ਅਲਪ ਸਿਖਅਕ ਨਸਲ� ੂਨੰ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ 

ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ�” ਿਵਭਾਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਕ�/ਏਕੀਿਕ�ਤ ਪਿਰਵਾਰ 

ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਏਕੀਿਕ�ਤ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਨਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� 

ਲਈ (ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ�) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਨ ਤ� ਜ ੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ� 

ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� 

ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ� ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਭਆਸ� ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨਵਾਦ 

ਸੇਵਾਵ� ਆਿਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SWD ਨ�  ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ੂਨੰ 

ਕਾ�ਟਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਤ� ਡ�ੌਪ-ਇਨ/ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੱਛੁ ਿਗੱਛ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 

ਯੋਗ ਗੱਲ�, ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਲਖਤ� ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।   

ੰ ੰ

ੌ

ਂ

ੱ ੁ

 
“ਅਲਪ ਸਿਖਅਕ ਨਸਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵ�” ‘ਤੇ ਨ� ਿਟਸ  ੰ

  
 ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � 

ਦੇ ਚੈਨਲ� ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਗਆਨ ੂਨੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, SWD ਸੇਵਾ 

ਇਕਾਈਆਂ ਨ�  ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ “ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਨਸਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 

ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵ�” ‘ਤੇ ਨ� ਿਟਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� 

ਿਵੱਚ ਅਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  
 

ੁ

 ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ੂਨੰ ਉਕਤ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਜਦ� ਉਹ ਪੱਛੁ ਿਗੱਛ/ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ SWD ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੰਨ�  'ਤੇ ਵੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ 
 
 SWD ਨ�  ਹਰੇਕ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ੂਨੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ 

ਲੋਕ� ੂਨੰ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸਿਹਯੋਗੀਆ ੂਨੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਂ



ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ�ਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ 
 
 SWD ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਕ NGOs ਿਜਨ� � ਦੀ ਸਰਿਵਸ 

ਪਰਫਾਰਮ�ਸ ਮਾਨੀਟਿਰੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਅਨਸਾਰ SWD ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ ੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਕੋਲ ਸੇਵਾ ੂਨੰ ਿਕਵ � ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣਾ 

ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪ�ਵਸ਼ੇ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ੁ

 
ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

 
 SWD ਨ�  ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਗ�ਿਹ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇ ੂਨੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ 

ਅਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ1

2,  ਤ� ਜ ੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ੂਨੰ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝ 

ਸਕਣ ਿਜਸਦੇ ਲਈ SWD ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ੂਨੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਉਹ ਸੇਵਾਵ�/ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ 

(ਗੋਪਨੀਯਤਾ) ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ੰ

ੁ

 
ਸੇਵਾਵ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ 

ਹਨ 

ਂ

 
 ਅਲਪ ਸਿਖਅਕ ਨਸਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ੰ

 
 ਘਰੇਲ ੂਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ੂਨੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਉਨ� � ਪੀੜਤ� ੂਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ 
 

 ਉਨ� � ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਕ�ਦਰ� ਲਈ 

ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਜ ੋ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ੂਨੰ 

ਦਾਖਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਜ ੋ ਉਨ� � ੂਨੰ ਿਸਖਲਾਈ, ਮਾਿਪਆਂ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ 

ੱ

 
2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨ� ਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨ� ਪਾਲੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
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ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  
 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆ 

ਲਈ ਪੰਜ ਮਾਿਪਆਂ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਦੇ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ 

ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤ� ਜ ੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ� ਲਈ 

ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ੂਨੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ 

ਂ ਂ

 
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਮੁਲ�ਕਣ 
 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪਰਚੇ 
 

 SWD ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਤ� ਸੇਵਾ ਪਰਿਚਆਂ 'ਤੇ 

ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ 
 
SWD ਦਾ ਮੱੁਖ ਪੰਨਾ 

 
 SWD ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਤ� SWD ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੰਨ�  

'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ। ੱ
 
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ�ਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ 

 
 ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨਸਾਰ SWD ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਕ NGO ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ�ਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।  
   

ੁ

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਕ 
 
 SWD ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ 

ਸਥਾਿਪਤ ਸੂਚਕ� ਲਈ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਰ� ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।   
 

ਕੀਤੇ ਗਏ / ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਅਿਤਿਰਕਤ 
ਉਪਾਅ 
 

 SWD ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ -  
 
- ਮੱੁਖ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ੂਨੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਪਰਿਚਆਂ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ੂਨੰ SWD ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੰਨ�  ‘ਤੇ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ; 

ੁ

 
- ਜਦ� ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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ਅਤੇ ਪਰਿਚਆਂ ੂਨੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ; ਅਤੇ 
 

- ਜਦ� ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇ ਤ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਨਵ� ਸੇਵਾ ਪਰਚੇ 

ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ੂਨੰ SWD ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੰਨ�  ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ 
 

ਸੇਵਾਵ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ 
 

 SWD ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਈਐ�ਮ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਬੈਸਡਰ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ।  
 

 
 
 
 

B. SWD, NGOs ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ 
 
ਸਬਿਧਤ ਸੇਵਾਵ� ੰ ੰ  SWD/NGOs/ਸਮਝੌਤਾ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਝ ਅਤੇ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ੂਨੰ ਵਧਾਉਣਾ ਿਜੱਥ� ਤਕ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।  
 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  SWD ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ – 
 

- ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਆਦੇਸ਼ (RDO)ਅਤੇ SWD ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਦਸ਼ਾ-

ਿਨਰਦੇਸ਼� ‘ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ; 
 
- SWD ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ SWD ਦੇ ਇਟ�ਾਨ�ਟ 'ਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� 

ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ੂਨੰ SWD ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ NGOs ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਈ-

ਲਰਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ; 

ੰ �

 

 

- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ, ਜੀਵਨਸੈ਼ਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲੋੜ� ਪ�ਤੀ ਉਨ� � ਦੇ ਿਗਆਨ 

ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ੂਨੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ SWD, NGOs ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 

- ਿਸਵਲ ਸੇਵਾ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ� ਦੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਜ� ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਸੰਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ RDO ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼�, ਨਸਲੀ 
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ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

ਲਈ SWD ਦੇ ਸਟਾਫ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ

ੱ

।

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਮੁਲ�ਕਣ 

 SWD ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ –   
 

- ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜ�ਦੀਆ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ 

ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗ�ੇਡ/ਰ�ਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ੂਨੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕਰਨਾ; 

ਂ ਂ

 
- ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਬਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਤ� ਫੀਡਬੈਕ 

ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ; ਅਤੇ 

ਂ

 
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ� ਸਲਾਹ ਲਓ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦ 

ਹਨ।  

ੇ ੇ

 
 
ਜਨਤਕ ਪੁਛਿਗਛ ੱ ੱ

ਫੀਡਬੈਕ ਜ� ਪੱਛੁ ਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 2152 9305 'ਤੇ SWD ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 

ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕੰਮ ਅਫਸਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਲਮੇਲ) ਜ� 2892 5179 'ਤੇ SWD ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ 

ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕੰਮ ਅਫਸਰ (ਪਿਰਵਾਰ) 6 ੂਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
 
 
ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ 
ਜੂਨ 2020 
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