ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ
ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਪਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਏਜੂੰਸੀ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਰਵਰਿਆਿਥੀ ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ (Working Family
and Student Financial Assistance Agency (WFSFAA)), ਸਟਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ
ਆਿੱ ਰਫਸ (Student Finance Office (SFO)) ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਿ ਭਿੱਤਾ ਿਫ਼ਤਿ
(Working Family Allowance Office (WFAO)) ਿੁਆਿਾ ਿਿਸਾਈ ਗਈ, ਹਾਾਂਗ
ਕਾਾਂਗ ਰਵਿੱਚ ਲੋ ੜਵੰਿ ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਨੰ ਸਮਿਰਪਤ ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਨ ਕਿਨ ਲਈ,
ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਿਹੇ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਿਜਸੀਲ
ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਨੰ ਰਕਰਿਆਸੀਲ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਰਵਿੱਚ ਿਰਹਣ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਲਈ
ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ।
WFSFAA ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀਆਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਿਾਨ
ਕਿਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵ ਰਿੰਿਾ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਬਿਾਬਿੀ ਅਤੇ ਰਵਰਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੀ ਬਿਾਬਿ ਪਹੁੰਚ ਨੰ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਿੇ ਉਪਾਅ ਹੇਠਾਾਂ ਰਿਿੱਤੇ ਗਏ
ਹਨ।
ਸੂੰਬੂੰਹਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ



ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਿੀ, ਪਰਾਇਮਿੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਿੀ ਪਿੱਧਿ 'ਤੇ ਲਾਗ
ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਰਵਰਿਆਿਥੀ ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਾਂ ਿੇ
ਜ਼ਿੀਏ ਲੋ ੜਵੰਿ ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾ।



ਸਵੈ-ਰਨਿਭਿਤਾ ਨੰ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ
ਪਰਿਵਾਿ ਭਿੱਤਾ
ਸਕੀਮ 1 (Working Family
Allowance (WFA) Scheme) ਿੁਆਿਾ ਪੀੜਹੀ ਿੇ
ਰਵਚਕਾਿ ਗਿੀਬੀ ਨੰ ਘਿੱਟ ਕਿਨ ਲਈ।

ਰਵਅਕਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਟਰਾਾਂਸਪੋਿਟ
ਸਬਰਸਡੀ ਸਕੀਮ (Individual-based Work
Incentive Transport Subsidy (I-WITS)
Scheme) ਸਕੀਮ ਿੇ ਜ਼ਿੀਏ, ਘਿੱਟ ਆਮਿਨੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਾਂ ਨੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਿੀ
ਲਾਗਤ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਸੁਿਿੱਰਿਅਤ ਜਾਾਂ
ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਰਵਿੱਚ ਿਰਹਣ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਲਈ।
(A) ਹਵੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ


ਮੌਜਦਾ ਉਪਾਅ

1

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿਕ ਭੱ ਤੇ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਭੱ ਤਾ (WFA) ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਦੱ ਤਾ

ਰਿਆ ਹੈ।

1

2



ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਿੀ, ਪਰਾਇਮਿੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਿੀ ਪਿੱਧਿ 'ਤੇ ਲਾਗ
ਰਵਰਿਆਿਥੀਆਾਂ ਿੀ ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਬਾਿੇ
ਜਾਣਕਾਿੀ; WFA ਅਤੇ I-WITS ਸਕੀਮਾਾਂ SFO ਅਤੇ
WFAO ਿੀਆਾਂ ਸੰਬੰਰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ
ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਿੱਠ ਭਾਸਾਵਾਾਂ2 ਰਵਿੱਚ ਪਰਕਾਰਸਤ
ਹੁੰਿੀਆਾਂ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਿੀ ਸਹਲਤ ਲਈ ਿੋ
ਵੈਬਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ "ਰਭੰਨ-ਰਭੰਨ ਬਾਤੀ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ (Support Services for People of
Diverse Race)" 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਆਈਕਨ ਵੀ
ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੈ।



ਿੇ ਘਿੇਲ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਬਾਿੇ ਪੁਿੱਛ-ਰਗਿੱਛ ਕੇਿਿਾ (Home
Affairs Enquiry Centres), ਸਮਾਰਜਕ ਕਰਲਆਣ
ਰਿਭਾਗ ਿੇ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਿਫਤਿਾਾਂ (District Offices of
Social Welfare Department) ਅਤੇ WFSFAA ਿੇ
ਾਂ ਿਾਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਤੇ
ਪੁਿੱਛਰਗਿੱਛ ਕਾਊਟ
ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਿ ਅਿੱਠ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਅਨੁ ਵਾਿ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਲਈ ਪਰਚਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਚੇ/ਪੋਸਟਿ
ਅਤੇ ਨਮਨੇ ਫਾਿਮ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹਨ ਅਤੇ SFO ਿੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਵਰਿਆਿਥੀਆਾਂ ਿੀ ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਕੀਮਾਾਂ ਅਤੇ WFAO ਅਤੇ WFA ਅਤੇ I-WITS
ਸਕੀਮਾਾਂ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।
ਰਸਿੱਰਿਆ ਰਬਓਿੋ ਿੇ ਿੇਤਿੀ ਰਸਿੱਰਿਆ ਿਿਭਿਾਾਂ (Regional
Education Offices of Education Bureau) ਰਸਹਤ
ਰਵਭਾਿਾ ਿੇ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰਸਹਤ ਕੇਂਟਿਾਾਂ (Maternal
and Child Health Centres of Department of
Health) 'ਤੇ ਰਵਰਿਆਿਥੀਆਾਂ ਿੀ ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਕੀਮਾਾਂ ਿੇ ਪਰਚਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਚੇ ਵੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਕਲ, ਰਕੰਡਿਗਾਿਟਨ, ਬਾਲ ਿੇਿਭਾਲ ਕੇਂਿਿਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਿਾਾਂ ਿਾਹੀ ਾਂ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜਾਤੀਆਾਂ ਿੇ
ਮਾਰਪਆਾਂ/ਰਵਰਿਆਿਥੀਆਾਂ ਨੰ ਵੰਡੇ ਜਾਾਂਿੇ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਰਕ
WFA ਅਤੇ I-WITS ਸਕੀਮਾਾਂ ਰਕਿਤ ਰਵਭਾਗ (Labour
ਾਂ ਿਾਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧ
Department) ਿੇ ਸਿਰਵਸ ਕਾਊਟ
ਹਨ। WFA ਸਕੀਮ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੇਡੀਓ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ
ਅਤੇ ਅਿਬਾਿਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਿ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ
ਤਿਿੱਕੀ ਰਿਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱ ਠ ਭਾਸਾਵਾਂ ਰਵੱ ਚ ਬਹਾਸਾ ਇੂੰ ਡੋਨੇਸੀਆ, ਰਹੂੰ ਦੀ, ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ, ਤਾਿਾਲੋ ਿ, ਥਾਈ ਉਿਦ ਅਤੇ ਰਵਯਤਨਾਮੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ।

2



ਇਹ ਗਰਰਹ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਿੇ ਰਵਭਾਗ (Home Affairs
Department (HAD)) ਿੁਆਿਾ ਛੇ ਹੋਿ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ
ਪਰਕਾਰਸਤ “ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਰਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਗਾਈਡ (Your Guide to Services in Hong
Kong)” ਪੁਸਰਤਕਾ ਿਾਹੀ ਾਂ ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀਆਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ
ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਅਤੇ WFA ਸਕੀਮ ਿੀ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕਿਵਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ।



ਸੰਿੇਪ ਿੁਆਿਾ, WFSFAA ਨੇ ਰਵਰਿਆਿਥੀ ਰਵਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ WFA ਅਤੇ I-WITS
ਸਕੀਮਾਾਂ ਿੇ ਸੰਿੇਪ ਬਾਿੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜਾਤੀਆਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ
ਜਾਣ ਕਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਬਨੈ-ਪਿੱਤਿ ਰਕਵੇਂ ਪਿਾ ਕਿਨਾ ਹੈ
ਉਸ ਬਾਿੇ ਿਿੱਰਸਆ। ਜਿੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਿਤ ਪੈਂਿੀ ਹੈ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰ
ਸੰਿੇਪ ਿੌਿਾਨ ਿੁਭਾਸੀਏ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਕਿਵਾਈਆਾਂ
ਾਂ ਿ
ਜਾਾਂਿੀਆਾਂ ਹਨ। WFSFAA ਿੀ ਹਾਟਲਾਈਨ/ਕਾਊਟ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਿ ਅਤੇ ਰਵਆਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰ ਵੀ
ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜਾਤੀਆਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਸੰਿੇਪ ਰਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ।



ਿਹੇ ਘਿੱਟ ਰਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਿਾਾਂ
(Support Services Centres for Ethnic
Minorities) ਇਹ ਗਰਰਹ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਿੇ ਰਵਭਾਗ (HAD)
ਿੇਤਿ ਰਵਿੱਚ ਰਵਆਪਕ ਆਊਟਿੀਰਚੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਰਜਸ
ਰਵਿੱਚ ਰਵਸੇਸ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ/ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸਮਲੀਅਤ ਵੀ
ਸਾਰਮਲ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜਾਤੀ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ਨੌਕਿੀ ਮੇਲੇ।

(B)


3

ਪੁਿੱਛਰਗਿੱਛ ਅਤੇ ਅਿਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੁਿੱਛਰਗਿੱਛ ਹੌਟਲਾਈਨ 3 (<2802 2345> SFO ਲਈ
ਅਤੇ <2558 3000> WFAO ਲਈ) ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਿੀ
ਰਕਰਸਚਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਧੀਨ ਨਸਲੀ ਘਿੱਟ ਰਗਣਤੀ ਿੇ
ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਿੀ ਘਿੱਟ ਰਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਕਿਿ (Centre
for Harmony and Enhancement of Ethnic
Minority Residents (CHEER)) ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਜਦੋਂ ਰਵਰਭੂੰ ਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਰਸਸਟਮ ਰਵੱ ਚ “ਹੋਿ
ਭਾਸਾਵਾਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਿ ਰਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ
ਅਨੁਸਾਿ ਅਤੇ ਸੁਰਵਧਾਜਨਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਵਆਰਿਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਕਾੱਲ ਨੂੰ CHEER ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਰਜਆ
ਜਾਵੇਿਾ।

3

ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਪੁਿੱਛ-ਰਗਿੱਛ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਾਂ ਨੰ ਟੈਲੀਫੋਨ
(Hong Kong Christian Service) ਿੀ ਰਵਆਰਿਆ
ਸੇਵਾ ਤਿੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਪਰਿਾਨ ਕਿਿਾ ਹੈ। CHEER
ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਰਵਆਰਿਆ
ਿੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵੀ ਪਰਿਾਨ ਕਿਿਾ ਹੈ।


ਿਹੇ ਘਿੱਟ ਰਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਿਾਾਂ
(Support Services Centres for Ethnic
Minorities) ਇਹ ਗਰਰਹ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਿੇ ਰਵਭਾਗ (HAD)
ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਕੇਂਿਿਾਾਂ ਿੇ ਸੰਬੰਰਧਤ ਸੰਪਿਕ ਨਾਲ ਅਿੱਠ ਹੋਿ
ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸੀਟ ਨੰ WFSFAA ਿੇ
ਾਂ ਿ 'ਤੇ ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਲਈ
ਕਾਊਟ
ਪਰਿਿਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਿੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ
ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਰਬਨੈਕਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮੰਗਣ
ਵਾਲੇ ਪਿੱਤਿਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਮਲ ਹਨ।



ਇਿੱਕ CHEER ਭਾਸਾ ਸਨਾਿਤੀ ਕਾਿਡ, ਜੋ ਅਿੱਠ ਹੋਿ
ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰਵਆਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ CHEER
ਕੇਂਿਿ ਿੀਆਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਵਆਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹਾਟਲਾਈਨ
ਾਂ ਾ ਹੈ, ਕਾਊਟ
ਾਂ ਿ 'ਤੇ ਪਰਿਿਰਸਤ ਕੀਤਾ
ਨੰਬਿਾਾਂ ਨੰ ਿਿਸਾਉਿ
ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਜੇਕਿ ਰਵਆਰਿਆ ਸੇਵਾ ਿੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ
ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਿੁਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਹਲਤ
ਰਿਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਲੋ ਕ ਭਾਸਾ ਪਰਹਚਾਣ
ਕਾਿਡ ਵਿੱਲ ਇਸਾਿਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੰ ਿਿਸਾ
ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰ ਕਾਲ
ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਰਕ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ
ਜਾਤੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਿ
ਸਕਣ।



WFSFAA ਜਿੋਂ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜਾਤੀਆਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ਾਂ ਿਾਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਿਨ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਿੀਆਾਂ
ਕਾਊਟ
ਅਿਜ਼ੀਆਾਂ' ਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ ਿੇ ਿੌਿਾਨ ਜੇਕਿ ਜ਼ਿਿੀ
ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਰਵਆਰਿਆ ਿਾ ਪਰਬੰਧ ਕਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਿਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਜਾਤੀ ਿੀ ਘਿੱਟ ਿੀ
ਰਗਣਤੀ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ CHEER ਕੇਂਿਿ (CHEER
Centre), HOME ਕੇਂਿਿ (HOME Centre), HOPE
ਕੇਂਿਿ (HOPE Centre), LINK ਕੇਂਿਿ (LINK
Centre), SHINE ਕੇਂਿਿ (SHINE Centre),
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TOUCH ਕੇਂਿਿ (TOUCH Centre) ਘਟਿੱ ਘਿੱਟ ਜਾਤੀ
ਰਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ Yuen Long Town Hall
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਿ (Yuen Long Town Hall
Support Service Centre for Ethnic Minorities))
ਨੰ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜਾਤੀਆਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਨ
ਕਿਨ ਲਈ, ਉਨਹਾਾਂ ਨੰ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ
ਨਾਲ ਜਾਣੁ ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਰਬਨੈ-ਪਿੱਤਿ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਨ
ਲਈ ਮਾਿਗਿਿਸਨ ਪਰਿਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ
ਲਈ ਅਨੁ ਪਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਬੰਰਧਤ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਿਾ
ਅਨੁ ਵਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿੱਿਾ ਰਿੰਿਾ ਹੈ।
(C)

ਭਹਵੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਾਂਕਣ

ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਸਖਲਾਈ



WFSFAA ਸਟਾਫ ਨੰ ਰਨਯਮਤ ਰਸਿਲਾਈ ਅਤੇ
“ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜਾਤੀ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਪੁਿੱਛ-ਰਗਿੱਛ ਨੰ ਸੰਭਾਲਣ
ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਰਕਰਆ ਲਈ ਗਾਈਡ (Procedural Guide on
Handling Enquiry from People of Diverse
Race)” ਿੇ ਸੰਿਿਭ ਵਜੋਂ ਰਵਰਭੰਨ ਨਸਲ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ
ਪੁਿੱਛਰਗਿੱਛ ਨੰ ਰਕਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਿਾਨ
ਕਿਿਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੰ ਹੋਿ ਸੰਬੰਰਧਤ ਰਸਿਲਾਈਆਾਂ ਰਵਿੱਚ
ਸਾਰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ
ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਰਬਨੈਕਾਿਾਾਂ ਿੀ ਲੋ ੜਾਾਂ, ਸਰਭਆਚਾਿਕ
ਅਤੇ ਧਾਿਰਮਕ ਰਪਛੋਕੜ ਿੀ ਉਨਹਾਾਂ ਿੀ ਸਮਝ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਹੋਵੇ।



ਸਟਾਫ ਿੇ ਆਸਾਨ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਸੰਬੰਰਧਤ
ਰਿਸਾ-ਰਨਿਿੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਰਸਿਲਾਈ ਸਮਿੱਗਿੀ ਿਾ
ਈ-ਸੰਸਕਿਣ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੈ।

WFSFAA ਜਾਿੀ ਿਿੱਿੇਗਾ –


ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਆਾਂ ਿੇ ਰਨਿਮਾਣ/ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਿੀ
ਸਹਲਤ ਲਈ ਅਰਧਐਨ ਕਿਨ ਲਈ ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੁਆਿਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਿਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਇਕਿੱਤਿ ਕਿੇਗਾ।



ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਰਵਤ ਸੁਧਾਿਾਾਂ ਬਾਿੇ
ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ
ਪਰਤੀਰਕਰਆ ਅਤੇ ਰਵਚਾਿਾਾਂ ਿੀ ਮੰਗ ਕਿਨਾ।
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ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿਵਾਈਆਾਂ ਜਾ
ਿਹੀਆਾਂ ਰਵਆਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਿੀ
ਰਨਯਮਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਮੀਰਿਆ ਕਿੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਾਂ ਿੀ
ਪਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।



ਹੋਿ ਸੁਧਾਿਾਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜਾਤੀਆਾਂ ਿੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਿੋ।



ਸਮੀਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਿਾਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਰਧਤ ਰਸਿਲਾਈ
ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਾਂ ਬਾਿੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ
ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਿੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਿੋ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਵਾਧ ਉਪਾਅ

ਹੋਿ ਅਿੱਠ ਭਾਸਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ, ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਵਧੇਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ
ਅਿਜ਼ੀਆਾਂ ਿੀ ਸਹਲਤ ਲਈ, ਰਵਰਭੰਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਿੇ ਪਰਚਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਚੇ ਅਤੇ ਨਮਨੇ ਿੇ ਫਾਿਮ
ਪਰਿਾਨ ਕਿਨ ਲਈ।



ਉਪਿੋਕਤ ਅਿੱਠ ਹੋਿ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰਨਿੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਇਕਿੱਤਿ ਕਿਨ ਿੇ ਰਬਆਨ (Personal Information
Collection Statement) ਿਾ ਅਨੁ ਵਾਿ ਕਿਨਾ ਤਾਾਂ ਜੋ
ਰਵਰਭੰਨ ਜਾਤੀ ਿੇ ਰਬਨੈਕਾਿ ਆਪਣੇ ਰਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟਾ ਨੰ
ਇਕਿੱਤਿ ਕਿਨ ਿੇ ਉਿੇਸ ਨੰ , ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਰਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟਾ
(ਗੋਪਨੀਯਤਾ)
ਆਿਡੀਨੈਂਸ
(Personal
Data
(Privacy) Ordinance) ਿੇ ਤਰਹਤ ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਰਨਿੱ ਜੀ ਡੇਟਾ
ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਸਹੀ ਕਿਨ ਿੇ ਅਰਧਕਾਿ ਨੰ
ਚੰਗੀ ਤਿਹਾਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ ਜਿੋਂ ਉਹ ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਅਿਜ਼ੀ ਰਿੰਿੇ ਹਨ।

ਨਸਲੀ ਬਿਾਬਿੀ ਨੰ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਿੇ ਮੌਜਿਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਉਪਾਆਾਂ ਿੇ ਬਾਿੇ ਰਵਿੱਚ
ਪੁਿੱਛਰਗਿੱਛ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਰਿਿੱਤੇ ਚੈਨਲਾਾਂ ਿਾਹੀ ਾਂ Mr. Herman TSE ਿੇ ਮੁਿੱਿ
ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਅਰਧਕਾਿੀ (ਤਬਿੀਲੀ ਪਰਬੰਧਨ) (Chief Executive Officer (Change
Management)) ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.
ਫੈਕਸ ਨੰ.
ਈ - ਮੇਲ
ਡਾਕ ਪਤਾ

:
:
:
:

2150 7676
3102 9433
hhmtse_sfo@wfsfaa.gov.hk
Room 1008, 10/F, Cheung Sha Wan Government
Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon
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