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ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦ ੇਵਧਾਵੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਅਤ ੇਮ ੱ ਖਭਮੂੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦਾ ਵਵਭਾਗ
 

 

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤ ੇਮ ੁੱ ਖਭਮੂੀ ਮਾਮਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤ ੇਮ ੁੱ ਖਭਮੂੀ 
ਮਾਮਵਿਆ ਂਦ ੇਵਿਭਾਗ (CMAB) ਦ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿੰਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ: (a) ਮ ੁੱ ਖਭਮੂੀ ਦੇ ਨਾਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਾਿਮੇਿ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨਾ;  (b) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਚਣੋ ਮਾਮਵਿਆ ਂਨਾਿ ਨਵਜੁੱਠਣਾ 
ਅਤੇ ਚਣੋ ਮਾਮਿੇ ਆਯੋਗ ਦ ੇਨਾਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਿਮੇਿ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਵਕ ਜਨਤਕ ਚਣੋਾਂ ਵਨਰਪੁੱਖ, ਖ ੁੱ ਿਹੇ  ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ 
ਕਰਿਾਈਆ ਂਜਾਣ;  ਅਤ ੇ(c) ਭੇਦਭਾਿ ਦ ੇਖਾਤਮੇ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕ ੇਅਤੇ ਵਨਿੱਜਤਾ ਦੀ 
ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਨੰੂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨਾ। 
 
ਸਾਿੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਸਿੀ ਵਪਛਕੋੜ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ, 
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਸਬੰਵਧਤ ਸਿੇਾ ਤੁੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹ ੰ ਚ ਨੰੂ ਬਹ ਤ ਮਹੁੱਤਿ 
ਵਦੰਦ ੇਹਾਂ।  ਨਸਿੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਨਸਿਾਂ ਦ ੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ 
ਬਰਾਬਰ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਚ ੁੱ ਕੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
 
ਸਬੰਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ  ਸਰਕਾਰ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱਖ ਨਸਿਾਂ ਦ ੇਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇ

ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਸਿੇਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ 
ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ 
ਸਹੂਿਤ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।  ਵਿਧਾਨਕ ਪੁੱਖ ਤੋਂ, ਨਸਿੀ 
ਭੇਦਭਾਿ ਅਵਧਆਦਸ਼ੇ (Cap.602)(RDO) ਨੰੂ 2009 
ਵਿੁੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਅਤ ੇ
ਬਰਾਬਰ ਅਿਸਰ ਆਯਗੋ (EOC) ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਗੂ 
ਕਰਨ ਿਈ ਵਜੰ਼ਮਿੇਾਰ ਹੈ। 
 

 ਪਰਸਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ CMAB ਨੇ ਨਸਿੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸੰਸੋਵਧਤ ਪਰਸਾਸਕੀ ਵਦਸਾ-
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ਵਨਰਦਸੇਾਂ ("ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦਸੇ") ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 
ਅਪਰੈਿ 2020 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤ ੇ
ਮਵਹਕਵਮਆ ਂਅਤ ੇਸਬੰਵਧਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ (ਜੋ ਸਮੂਵਹਕ 
ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜਨਤਕ ਪਰਾਵਧਕਾਰੀ" ਿਜੋਂ ਜਾਣੀਆ 
ਜਾਂਦੀਆ ਂ ਹਨ) ਉੱਤੇ ਿਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਦਸਾ-
ਵਨਰਦਸੇਾਂ ਦਾ ਉਦਸੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੁੱਚ 
ਨਸਿੀ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਅਤ ੇਸਮਾਿੇਸ ਦੀ ਿੋੜ, ਨਾਿ ਹੀ 
ਸਬੰਵਧਤ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਪਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ, ਿਾਗੂ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਸੰਸੋਵਧਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਉਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਵਿੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸ 
ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ 
ਸਿਾਹ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦ ੇਿੋਕ, 
ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। 

 

 ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦਸੇਾਂ ਦ ੇਤਵਹਤ, ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 
ਨਸਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਭੰਨ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਿਾਂ ਅਤ ੇ
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਪਿੁੱ ਬਧਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 
ਿਈ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਜਨਤਕ ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ 
ਪਹ ੰ ਚ ਦੀ ਸਹੂਿਤ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। 

 

 CMAB ਨਸਿੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ 
ਸਮਾਨ ਅਿਸਰ ਆਯੋਗ (EOC) ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੁੱਚ, CMAB 

ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੁੱਕ, ਨਸਿੀ ਘੁੱਟ-ਵਗਣਤੀਆ ਂ
ਿਈ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਮੌਵਕਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਿਤ 
ਿਈ EOC ਨੰੂ $4 ਵਮਿੀਅਨ ਦੀ ਿਾਧੂ ਇਮਦਾਦ 
ਵਦੁੱਤੀ। ਵਿਤ ਪੋਵਸ਼ਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੁੱਚ ਨਸਿੀ ਵਿਵਭੰਨਤਾ 
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ਅਤੇ ਸਮੂਿੀਅਤ ਚਾਰਟਰ, ਗਾਹਕ ਸਿੇਾ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ 
ਨਸਿੀ ਦਸੋਤਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਅਵਭਆਸ, ਭਰਤੀ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾਰ ਮ ੁੱ ਵਹੰਮਾਂ ਵਿੁੱਚ ਨਸਿੀ ਸਮਾਨਤਾ 
ਆਵਦ ਸ਼ਾਵਮਿ ਹਨ। 

 

 1 ਜ ਿਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪਰਭਾਿੀ, CMAB ਨਸਿੀ ਘੁੱਟ 
ਵਗਣਤੀ ਮਾਮਵਿਆ ਂ ਦੀ ਸੰਚਾਿਨ ਕਮਟੇੀ ਨੰੂ 
ਸਕੁੱਤਰੇਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਪਰਸਾਸਵਨਕ ਮ ੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਨਸਿੀ 
ਘੁੱਟ ਵਗਣਤੀ ਮਾਮਵਿਆਂ ਵਿੁੱਚ ਅੰਤਰ-
ਵਿਭਾਗੀ/ਅੰਤਰ-ਮਵਹਕਮਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਾਿਮੇਿ ਿਈ 
ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹੈ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ 8 ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੁੱਚ ਪਰਕਾਸਨ 

 

 ਮ ੁੱ ਖ ਪਰਕਾਸਨ ਜੋ ਨਸਿੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਿਵਭੰਨ ਿੋਕਾਂ ਿਈ 
ਢ ਕਿੇਂ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ 
ਅਦਾਵਰਆਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ 
CMAB ਦ ਆਰਾ ਆਯੋਵਜਤ ਵਿਆਵਖਆ ਅਤ ੇ
ਅਨ ਿਾਦ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੇ ਸਾਿਾਨਾ ਅੰਕੜੇ, CMAB ਦੀ 
ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤ ੇ ਉੱਪਿਬਧ ਹਨ, ਅਤ ੇ ਚੀਨੀ, 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੁੱਚ ਉੱਪਿਬਧ 
ਹਨ।1 

 

 ਅਸੀਂ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ 
ਿਈ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿੁੱਚ ਨਸਿੀ 

 
1  ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸਾਂ, ਉਪਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਰਵਹ, ਅਤ ੇਵਿਆਵਖਆ ਅਤ ੇਅਨ ਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸਾਿਾਨਾ 

ਅੰਕਵੜਆ ਂਦੇ ਵਿੰਕ ਕਰਮਿਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਨ: 
https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_admin_guideline.htm 
https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_agpre.htm 
https://www.cmab.gov.hk/en/other_information/racial_equality.htm 
ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਚੀਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 8 ਭਾਸਾਿਾਂ ਬਹਾਸਾ ਇੰਿੋਨੇਸੀਆਈ, ਵਹੰਦੀ, ਨੇਪਾਿੀ, 
ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਗਾਿੋਗ, ਥਾਈ, ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਿੀਅਤਨਾਮੀ ਵਿੁੱਚ ਉਪਿਬਧ ਹਨ। 

https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_admin_guideline.htm
https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_agpre.htm
https://www.cmab.gov.hk/en/other_information/racial_equality.htm
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ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਿਵਭੰਨ ਿੋਕਾਂ ਦ ੇਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦ ੇ
ਹਾਂ।  ਸਿਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਦ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦ ੇਨਾਿ-ਨਾਿ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਪਰੈਸ ਵਰਿੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੁੱਚ 
ਅਨ ਿਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂ ਹਨ, ਜੋ 
ਵਸਰਫ਼ ਕ ੁੱ ਝ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਹੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿੁੱਚ ਪੜ-ਬੋਿ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਅਸੀਂ ਿੋੜ ਅਨ ਸਾਰ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨ ਿਾਦ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਾਂਗੇ। 
 

 ਭਾਸਾ ਸੇਿਾ 
 

 ਜਨਤਾ ਦ ੇਸਦੁੱਸ, ਨਸਿੀ ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇ
ਵਬਨਾਂ, ਈਮੇਿ, ਫਕੈਸ, ਮੇਿ ਅਤ ੇ ਟੈਿੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 
CMAB ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਬਨੇਤੀ ਅਤ ੇ
ਪ ੁੱ ਛਵਗੁੱਛ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਿੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇCMAB 

ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਿਈ ਉਵਚਤ 
ਵਿਆਵਖਆ/ਅਨ ਿਾਦ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। 
 

 ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਿਈ ਵਨਯਮਾਿਿੀ ਅਤ ੇਵਿਿਰਣ ਅਮਿੇ, ਖਾਸ ਤਰੌ 
'ਤੇ ਫਰੰਟ-ਿਾਈਨ ਅਮਿੇ ਨੰੂ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇ ਵਕ ਉਹ ਨਸਿੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਿਈ ਭਾਸਾ ਸੇਿਾ 
ਨੀਤੀ ਅਤ ੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦ ੇ
ਵਗਆਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹਨ। 

 

 ਭਾਸਾ ਆਈਿੀ ਕਾਰਿ ਅਤੇ CHEER ਸੈਂਟਰ ਦ ਆਰਾ 
ਸੰਚਾਵਿਤ ਦ ਭਾਸੀਏ ਹੈਿਪਿਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਰਸੈਪਸਨ ਿਸੈਕਾਂ 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਿ ੇ
ਅਮਿੇ ਅਤੇ ਿੋੜਿੰਦ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 
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ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਿਤ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

 ਿਾਟਾ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਫਰੰਟ-ਿਾਈਨ 
ਅਮਿਾ, ਭਾਸਾ ਸੇਿਾ ਦੀ ਸ ਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਅਨ ਭਿ 
ਅਤੇ ਵਨਰੀਖਣ ਨੰੂ ਵਰਕਾਰਿ ਕਰੇਗਾ।  ਇਸ ਮੰਤਿ 
ਿਈ, ਭਵਿੁੱ ਖ ਦੀਆ ਂਸਮੀਵਖਆਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦ ੇ
ਸ ਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਿਤ ਦੇ ਉਦਸੇ ਿਈ ਇੁੱਕ ਪਰੋਫਾਰਮਾ 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

ਗੈਰ-ਨਸਿੀ ਚੀਨੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਇੰਟਰਨਵਸਪ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੁੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। 
 

 CMAB ਨੇ ਗੈਰ-ਨਸਿੀ ਚੀਨੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਿਈ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ ਕਾਬਿੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਵਿੁੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਿਈ ਇੰਟਰਨਵਸਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇ ਤਵਹਤ 
ਪਿੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਹੀ, 
ਇਹ ਕਾਰਜ CMAB ਦ ੇਅਮਿੇ ਦ ੇਸਦੁੱਸਾਂ ਨੰੂ  ਕੰਮ 
ਿਾਿੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਸਿੀ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱ ਵਭਆਚਾਰਕ 
ਅੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। 

 

ਭਵਿੁੱਖ ਦ ੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਮ ਿਾਂਕਣ 

CMAB ਵਿਵਭੰਨ ਨਸਿਾਂ ਦ ੇ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਦੁੱਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੇਿਾ ਸਹ ਿਤਾਂ ਦੀ ਵਨਯਮਤ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।  ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਵਨਰੰਤਰ ਮ ਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ 
ਿਈ, ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਨਸਿਾਂ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਬਾਰੇ ਿੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸਾਿੇ ਅਮਿੇ ਅਤੇ ਸੇਿਾ 
ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਫੀਿਬੈਕ ਅਤੇ ਸ ਝਾਅ ਿੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
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ਹੋਰ ਕੀਤ ੇ /ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ 
ਿਾਿੇ ਉਪਾਅ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਵਕ ਅਮਿੇ ਦ ੇਸਦੁੱਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਫਰੰਟਿਾਈਨ ਅਮਿਾ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਨਸਿੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਿਦੇਨਸ਼ੀਿਤਾ  
ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਿਈ ਸਬੰਵਧਤ ਵਸਖਿਾਈ ਅਤ ੇਅਨ ਭਿ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਦ ੇਸਸੈਨਾਂ ਵਿੁੱਚ ਭਾਗ ਿੈਣ। 
 

ਨਸਿੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਿਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਉਪਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪ ੁੱ ਛਵਗੁੱਛ ਿਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱਤ ੇਮਾਵਧਆਮਾਂ ਰਾਹੀਂ Katie NGAI, EO 

(Adm) 3 ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ- 
 

ਟੈਿੀਫੋਨ ਨੰਬਰ : 2810 2127 

ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ : 2179 5284 

ਈ - ਮੇਿ : cmabenq@cmab.gov.hk 

ਿਾਕ ਪਤਾ : 13/F, East Wing, Central Government 

Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong 

Kong 

 

 

 

ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਅਤ ੇਮ ੱ ਖਭਮੂੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦਾ ਵਵਭਾਗ 
ਜ ਲਾਈ 2022 
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