ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ
ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ

ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ (Working Family and
Student Financial Assistance Agency (WFSFAA)), ਸਟਡ�ਟ ਫਾਈਨ� ਸ ਆੱਿਫਸ
(Student Finance Office (SFO)) ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਫ਼ਤਰ (Working
Family Allowance Office (WFAO)) ਦੁ ਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ
ਲੋ ੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਰਿਪਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
WFSFAA ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ



ਪਰ੍ੀ-ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ, ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੱਖਵੱਖ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋ ੜਵੰਦ
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।



ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ
ਭੱਤਾ
ਸਕੀਮ 1 (Working Family Allowance
(WFA) Scheme) ਦੁ ਆਰਾ ਪੀੜਹ੍ ੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂ ੰ
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ।



ਿਵਅਕਤੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਕੰਮ ਪਰ੍ੋਤਸਾਹਨ ਟਰ੍ ਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਿਸਡੀ
ਸਕੀਮ (Individual-based Work Incentive
Transport Subsidy (I-WITS) Scheme) ਸਕੀਮ ਦੇ
ਜ਼ਰੀਏ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਕੰਮ 'ਤੇ
ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ
ਲਈ।

1

ਅਪਰ੍ੈਲ, 2018 ਤ� ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਭੱਤੇ ਨੂ ੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਭੱਤਾ (WFA) ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
1

ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਉਪਾਅ

(A)


ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਪਰ੍ੀ-ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ, ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ; WFA ਅਤੇ I-WITS ਸਕੀਮਾਂ SFO ਅਤੇ
WFAO ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 2 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਜ਼
ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ "ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਬਾਤੀ
ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ (Support Services for
People of Diverse Race)" 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਈਕਨ ਵੀ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।



ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕੇਦਰਾ (Home
Affairs Enquiry Centres), ਸਮਾਿਜਕ ਕਿਲਆਣ ਿਢਭਾਗ
ਦੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਦਫਤਰਾਂ (District Offices of Social
Welfare Department) ਅਤੇ WFSFAA ਦੇ ਪੁਛ
ੱ ਿਗੱਛ
ਕਾ�ਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ�
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਚੇ/ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ
ਹਨ ਅਤੇ SFO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ WFAO ਅਤੇ WFA ਅਤੇ I-WITS
ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸੱਿਖਆ
ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਢਭਰਾਂ (Regional Education
Offices of Education Bureau) ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਰਾ ਦੇ
ਜਣੇ ਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਿਸਹਤ ਕ�ਟਰਾਂ (Maternal and Child
Health Centres of Department of Health) 'ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ
ਪਰਚੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ, ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਬਾਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰਾਂ ਰਾਹ� ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ�
ਿਕ WFA ਅਤੇ I-WITS ਸਕੀਮਾਂ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ (Labour
Department) ਦੇ ਸਰਿਵਸ ਕਾ�ਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
WFA ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ

2

ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨੇ ਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

2

ਅਖਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਤਰੱਕੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।


ਇਹ ਗਰ੍ਿਹ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਭਾਗ (Home Affairs
Department (HAD)) ਦੁ ਆਰਾ ਛੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ “ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਾਈਡ
(Your Guide to Services in Hong Kong)” ਪੁਸਿਤਕਾ

ਰਾਹ� ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਅਤੇ WFA ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ।


ਸੰਖੇਪ ਦੁ ਆਰਾ, WFSFAA ਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ WFA ਅਤੇ I-WITS ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ
ਸੰਖੇਪ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਿਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਜਦ�
ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰਾਨ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। WFSFAA ਦੀ
ਹਾਟਲਾਈਨ/ਕਾ�ਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



(B)


ਰਹੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰਾਂ
(Support Services Centres for Ethnic
Minorities) ਇਹ ਗਰ੍ਿਹ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਭਾਗ (HAD)
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਆਊਟਰੀਿਚੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ
ਿਜਵ� ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀ ਮੇਲੇ।
ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਹੌਟਲਾਈਨ 3 (<2802 2345> SFO ਲਈ ਅਤੇ
<2558 3000> WFAO ਲਈ) ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਿ�ਸ਼ਚਨ

3

ਜਦ� ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ “ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ” ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ, ਸਮ� ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਮ� ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾੱਲ ਨੂ ੰ CHEER ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ
ਿਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਦਰ (Centre for Harmony and
Enhancement of Ethnic Minority Residents
(CHEER)) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਟੈਲੀਫੋਨ (Hong Kong Christian
Service) ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। CHEER ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਮੁਫਤ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਰਹੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰਾਂ
(Support Services Centres for Ethnic
Minorities) ਇਹ ਗਰ੍ਿਹ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਭਾਗ (HAD)
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕ�ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂ ੰ WFSFAA ਦੇ ਕਾ�ਟਰ 'ਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ
ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਤ� ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।



ਇੱਕ CHEER ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਅੱਠ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ CHEER ਕ�ਦਰ ਦੀਆਂ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂ ੰ
ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਕਾ�ਟਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਢੁ ਕਵ� ਪਰ੍ਬੰਧ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ
ਦੇ ਲੋ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ
ਬੋਲੀ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂ ੰ
ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।



WFSFAA ਜਦ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਾ�ਟਰਾਂ
'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮ� ਜਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ' ਤੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਵਆਿਖਆ
ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ
ਕ�ਦਰਾਂ (ਿਜਵ� ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
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CHEER ਕ�ਦਰ (CHEER Centre), HOME ਕ�ਦਰ
(HOME Centre), HOPE ਕ�ਦਰ (HOPE Centre),
LINK ਕ�ਦਰ (LINK Centre), SHINE ਕ�ਦਰ
(SHINE Centre), TOUCH ਕ�ਦਰ (TOUCH
Centre) ਘਟੱ ਘੱਟ ਜਾਤੀ ਿਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ Yuen
Long Town Hall ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ (Yuen Long
Town Hall Support Service Centre for Ethnic
Minorities)) ਨੂ ੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਿਬਨੈ -ਪੱਤਰ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ ਅਨੁ ਪਰ੍ਯੋਗ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
(C)


ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ
WFSFAA ਸਟਾਫ ਨੂ ੰ ਿਨਯਮਤ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ “ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਨੂ ੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰ੍ਿ�ਆ ਲਈ
ਗਾਈਡ (Procedural Guide on Handling Enquiry
from People of Diverse Race)” ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਜ�
ਿਵਿਭੰਨ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਪੁਛ
ੱ ਿਗੱਛ ਨੂ ੰ ਿਕਵ� ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਿਸਖਲਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜਾਂ,
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ
ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।



ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ

ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਸਾਨ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਈ-ਸੰਸਕਰਣ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

WFSFAA ਜਾਰੀ ਰੱਖਗ
ੇ ਾ–
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ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ।



ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤ� ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨਾ।



ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।



ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ



ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ
ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤ� ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।



ਿਵਅਤਨਾਮੀ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਿਵਿਭੰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।



ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਬਆਨ (Personal
Information Collection Statement) ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂ ੰ
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ
(ਗੋਪਨੀਯਤਾ) ਆਰਡੀਨ� ਸ (Personal Data (Privacy)
Ordinance) ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ
ਜਦ� ਉਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

6

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛਿਗੱਛ
ਲਈ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹ� Mr. Herman TSE ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ
(ਤਬਦੀਲੀ ਪਰ੍ਬੰਧਨ) (Chief Executive Officer (Change Management)) ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.

:

2150 7676

ਫੈਕਸ ਨੰ.

:

3102 9433

ਈ - ਮੇਲ

:

hhmtse_sfo@wfsfaa.gov.hk

ਡਾਕ ਪਤਾ

:

Room 1008, 10/F, Cheung Sha Wan Government
Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon

ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ
ਮਈ 2020
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