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Punjabi- ਪੰ ਜਾਬੀ 

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ
ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਹਿਭਾਗ 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਿਸਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਿਿਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਿਰਾਿਰ ਪਹ ੰ ਚ ਦਾ ਆਿੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਿ । 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨਵਭਾਗ (SWD) ਦ ਆਰਾ ਿਸਲੀ ਸਮਾਿਤਾ ਿੰੂ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਿਾਲ ਸਿੰਨਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਤੱਕ ਿਰਾਿਰ ਪਹ ੰ ਚ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਚ ੱ ਕੇ ਗਏ / ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹਿ। 

A. ਉਿ ਉਪਾਅ ਜੋ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਬੂੰ ਹਧਤ ਭਲਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਿ ੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਿਨ

⚫ SWD ਅਨਜਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਸੰਿੰਨਿਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਿਰਾਿਰ 
ਪਹ ੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ ਰੱਨਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਗਆਿ 

⚫ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਿ ਨਵੱਚ, SWD ਿੇ ਜਿਗਣਿਾ ਅਤੇ ਅੰਕਿਾ ਨਵਭਾਗ, ਹੋਰ 
ਸਰਕਾਰੀ ਨਵਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਿਿ ਿਸਲੀ ਘੱਟ 
ਨਗਣਤੀਆਂ ਿਾਰੇ ਅੰਕਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਕਿ ੇਇਕੱਠੇ ਕਰਿੇ ਸ ਰੂ ਕਰ 
ਨਦੱਤੇ ਹਿ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਜਕ ਲੋਿਾਂ ਿੰੂ ਨਿਹਤਰ ਢੰਗ ਿਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਵਰੀ 2019 
ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਅਤੇ ਅਿ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। 

1
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸਾਂਝੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਿਹਾਸਾ ਇੰਡੋਿੇਸੀਆ, ਨਹੰਦੀ, ਿੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਿੀ, ਟੈਗਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਵੀਅਤਿਾਮੀ ਸਾਮਲ ਹਿ

   ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੇਿਾਿਾ

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪਰਚੇ 

• ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮ ੱ ਖ ਸੇਵਾ ਸੀਟਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮ ੱ ਖ ਸੇਵਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 

ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਅੱ ਠ ਆਮ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱ ਚ ਅਿ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ1। ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨਵੱ ਚ ਰੱ ਨਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਸਾਿ ਪਹੰ ਚ ਅਤੇ ਸੰ ਦਰਭ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ SWD ਵੈਿੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱ ਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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   SWD ਦਾ ਹੋਮ ਪੇਜ਼ 

⚫ SWD ਿੇ SWD ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਟਕੱਟ ਆਈਕਿ 
ਿਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਤਾ, SWD ਅਤੇ NGO ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਜਾਤੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸੰਿੰਨਿਤ ਸੇਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਿ ਪਹ ੰ ਚ ਸਕਣ। 

ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾ 

⚫ SWD ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢ ਕਵੀਂ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਿੰਿ 
ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਨਕਰਸਚੀਅਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਿੀਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਰਮੋਿੀ ਐਡਂ ਇਿਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਿੋਨਰਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ 
(CHEER) ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾ ਜੋ ਨਕ ਗਰਨਹ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦਾ ਨਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ NGOs 
ਆਨਦ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਿਾਲ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਵੈਿੱਿ ਕੈਮ ਸ ਨਵਿਾਵਾਂ 

⚫ SWD ਿੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰਾਂ (NGOs ਦ ਆਰਾ ਸੰਚਾਨਲਤ ਨਵਭਾਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਏਕੀਨਕਰਤ 
ਪਨਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ / ਏਕੀਨਕਰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ) / ਸਮਾਨਜਕ ਸ ਰੱਨਖਆ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦ ਭਾਸੀਏ ਦੇ 
ਨਵਚਕਾਰ ਜ਼ਰ ਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਨਤਰਪੱਖੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਿਫਰੰਨਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨਵੱਚ ਵੈਿ-
ਕੈਮ ਸ ਨਵਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿ। 

SWD ਹੌਟਲਾਈਿ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਪ ੱ ਛਨਗੱਛ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਤ ਰੰਤ ਪਹ ੰ ਚ 

⚫ SWD ਹੌਟਲਾਈਿ <2343 2255> ਿੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਰਾਂ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ ੱ ਛਨਗੱਛਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 
ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਆਮ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਿ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਤ ਰੰਤ ਪਹ ੰ ਚ ਪਰਦਾਿ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂਚ ਿੰੂ ਸੌਖਾ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ 

⚫ SWD ਿੇ ਸਮਾਨਜਕ ਵਰਕਰਾਂ / ਨਵਭਾਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਜਕ ਸ ਰੱਨਖਆ ਸਟਾਫ਼, NGO ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਏਕੀਨਕਰਤ ਪਨਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ / ਏਕੀਨਕਰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਸਲੀ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਂ ਿੰੂ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ "ਪ ਆਇੰਟ-ਟੂ-ਿੋਟ" (ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹਿ। ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨਜਕ ਵਰਕਰਾਂ ਿੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 
ਸੰਦਰਭ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ NGO ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ 
ਦੇ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਅਨਭਆਸ ਅਤੇ ਢ ਕਵੀਂ ਨਵਆਨਖਆ ਅਤੇ ਅਿ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਦ ਦਾ ਪਰਿੰਿ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਸਾਮਲ ਹਿ।  SWD ਿੇ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਿੰੂ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿੰਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਪ-ਇਿ / ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ ਆਇੰਟ-
ਟੂ-ਿੋਟ, ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਨਕਰਪਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਵੀ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

"ਜਾਤੀ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

⚫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਕਨਲਆਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਟੈਲੀਫੋਿ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਿਲਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਾਉਣ ਲਈ, SWD ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਿੇ ਨਰਸੈਪਸਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ 
"ਜਾਤੀ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਿੋਨਟਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਜਸਦਾ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਅਿ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

⚫ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਕਤ ਿੋਨਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ ੱ ਛਨਗੱਛ / 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਜਾਣਕਾਰੀ SWD ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਿਿ ਹੈ। 
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ਹਰੇਕ ਨਜ਼ਲਹੇ  ਨਵੱਚ ਿਾਮਜ਼ਦ ਨਵਅਕਤੀ 

⚫ SWD ਿੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜ਼ਲਹਾ ਸਨਹਯੋਗੀਆਂ ਿੰੂ ਅੰਦਰੂਿੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਜ਼ਲਹੇ  ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਮਿੋਿੀਤ ਨਵਅਕਤੀ ਨਿਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਵਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਿੀਤੀ 

⚫ SWD ਅਤੇ ਅਿੀਿ NGOs ਦੇ ਅਿੀਿ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨਜਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ 
ਦ ਆਰਾ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ SWD 
ਦ ਆਰਾ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਰਨਵਸ ਇਕਾਈਆਂ ਿੰੂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਿ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਨਕ 
ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਿਾਰੇ ਸਪਸਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਿੀਤੀ ਗੈਰ-ਨਵਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਨਿਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ ਰੱਨਖਆ 

⚫ SWD ਿੇ ਨਿਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਰਨਹ ਨਿਆਿ ਿੰੂ ਅੱਠ ਆਮ ਿਸਲੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਅਿ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ2, ਚੀਿੀ ਅਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਉਦੇਸ ਿੰੂ ਨਿਹਤਰ ਢੰਗ ਿਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਜਸ ਲਈ SWD ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ 
ਨਿਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸਨਹਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਿਾਲ ਹੀ ਉਹਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ 
ਕਰਿ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਗੋਪਿੀਯਤਾ) ਆਰਡੀਿੈਂ ਸ ਦੇ ਤਨਹਤ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਨਿਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਿੰੂ ਠੀਕ ਕਰਿ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

⚫ ਿਸਲੀ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਂ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮ ਸਰਗਰਮੀ ਿਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਲੋਿਵੰਦਾਂ ਿੰੂ ਮ ੱ ਖ ਿਾਰਾ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਲ ਜੋਿਦੀ ਹੈ। 

⚫ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਨਹੰਸਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਹੰਸਾ ਿਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਜਾਗਰੂਕ 
ਕਰਿ ਅਤੇ ਪੀਿਤਾਂ ਿੰੂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿ ਲਈ। 

⚫ ਨਵਸੇਸ ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ ਰੂਆਤੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਿਨਸਡੀ ਦੀ ਨਵਵਸਥਾ ਜੋ ਨਕ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸਲਾਂ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਿੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਨਸਖਲਾਈ, ਮਾਤਾ-
ਨਪਤਾ / ਪਨਰਵਾਰ ਮੈਂਿਰਾਂ ਿਾਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

⚫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿੰੂ ਮਜ਼ਿੂਤ ਕਰਿ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ 
ਆਿਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਨਲਹਆਂ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਅਪਾਹਜ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ/ਨਰਸਤੇਦਾਰ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਨਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਸੇਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ। 

2
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸਾਂਝੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਿਹਾਸਾ ਇੰਡੋਿੇਸੀਆ, ਨਹੰਦੀ, ਿੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਿੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਵੀਅਤਿਾਮੀ ਸਾਮਲ ਹਿ।
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ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ 
ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰ 

⚫ SWD ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਨਵਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਫੀਡਿੈਕ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੇਗਾ। 

 SWD ਦਾ ਹੋਮਪੇਜ਼ 

⚫ SWD ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਫੀਡਿੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਵਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਿੀਤੀ 

⚫ SWD ਅਤੇ ਸਿਵੇਂਨਟਡ NGOs ਸੇਵਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਰਨਵਸ ਯੂਨਿਟ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗੈਰ-
ਨਵਤਕਰੇ ਭਰੀ ਦਾਖਲਾ ਿੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿ ਲਈ ਅੰਦਰੂਿੀ ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 

ਿਸਲੀ ਸਮਾਿਤਾ ਿੰੂ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸੂਚਕ 

• SWD ਿਸਲੀ ਸਮਾਿਤਾ ਿੰੂ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਿਿ ਸਥਾਨਪਤ ਸੂਚਕਾਂ  ਲਈ ਪਰਾਪਤੀ
ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿਾ ਹੈ।

• SWD ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ  –

- ਮ ੱ ਖ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਕਵਰ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਿ ਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ SWD
ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਉਨਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਿਾ;

- ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਲੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਿਾ;  ਅਤੇ

- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪਰਚੇ ਨਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਿ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ
SWD ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ  ਕਰਿਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

⚫ SWD ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, EM ਨਜ਼ਲਹਾ ਰਾਜਦੂਤ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ।

ਿਾਧ  ਉਪਾਅ 
ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ 
ਿਨ 
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B. SWD, NGO ਅਤੇ ਕੂੰ ਟਰੈਕਟ ਸਰਹਿਸ ਯ ਹਨਟਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਸਖਲਾਈ 
 

ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ 
 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

⚫ ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਸਲੀ ਸਮਾਿਤਾ ਦਾ ਸਿੰਿ ਹੈ SWD/NGO/ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਇਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਿਸੀਲਤਾ ਿੰੂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ। 

⚫ SWD ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ – 
 

-  ਿਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਆਰਡੀਿੈਂ ਸ (RDO) ਅਤੇ ਸੰਿੰਨਿਤ ਨਦਸਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ 'ਤੇ SWD ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ  
ਨਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪਰਿੰਿ ਕਰਿਾ; 

 
-  SWD ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਿਾਂ ਦੀ ਆਸਾਿ ਪਹ ੰ ਚ ਲਈ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ SWD 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ SWD ਇੰਟਰਾਿ ਿੱਟ 'ਤੇ ਸੰਿੰਨਿਤ ਨਦਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ 
ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਾ; 

 
-  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਿਾਲ ਸਿੰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰ, ਜੀਵਿ ਸੈਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲੋਿਾਂ ਿਾਰੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਗਆਿ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਿਸੀਲਤਾ ਿੰੂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ SWD, NGOs ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਿ ਕਰਿਾ; ਅਤੇ 

 
- SWD ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਨਸਵਲ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਡਂ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਨਚਊਟ, ਸਮਾਿ 
ਅਵਸਰ ਕਨਮਸਿ ਜਾਂ ਸੰਿੰਨਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਆਯੋਨਜਤ RDO ਅਤੇ ਸੰਿੰਨਿਤ ਨਦਸਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ, 
ਿਸਲੀ ਸੰਵੇਦਿਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰਕ ਨਵਨਭੰਿਤਾ 'ਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਨਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਉਤਸਾਨਹਤ  ਕਰਿਾ। 

 
⚫ SWD ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ – 
 

- ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਨਖਆ ਅਤੇ ਸੰਨਖਆ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਸਾਲਾਿਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਿੰਨਿਤ 
ਨਸਖਲਾਈ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡ / ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਨਵਸਲੇਸਣ ਕਰਿਾ; 

- ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਸਖਲਾਈ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਿੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਾ;  ਅਤੇ 

- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ ਝਾਅ ਮੰਗੋ ਨਕ ਨਕਹਿੇ ਨਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।

ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਕੂੰ ਮ  
ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 
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ਜਨਤਕ ਪ ੱ ਛਹਗੱਛ 
 
ਿਸਲੀ ਸਮਾਿਤਾ ਿੰੂ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਿਾਿੱਿ ਉਪਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਪ ੱ ਛਨਗੱਛ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਚੈਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਿਕਾਰੀਆਂ 
ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, 
 
1) Miss Carol SHEK, Social Work Officer (ਸੋਸਲ ਵਰਕ ਅਫਸਰ) (Corporate Co-ordination) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਜਿਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈਕਸਿ 
 
ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਿਰ : 2152  9305 

ਫੈਕਸ ਿੰਿਰ : 2116 9070 

ਈਮੇਲ : cpcsenq@swd.gov.hk 

ਡਾਕ ਪਤਾ : 8/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong 

 

 
 

2) Ms Cathy TANG, Social Work Officer (ਸੋਸਲ ਵਰਕ ਅਫਸਰ) (ਪਨਰਵਾਰ) 6  ਪਨਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਸੈਕਸ਼ਿ 
 
ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਿਰ : 2892 5179 

ਫੈਕਸ ਿੰਿਰ : 2833 5840 

ਈਮੇਲ : fcwenq@swd.gov.hk 

ਡਾਕ ਪਤਾ : 8/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong  

 
 

 
 
 
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਹਿਭਾਗ  
ਜ ਲਾਈ 2022 




