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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ 'ਤ ੇ 

ਮਜੌਦੂਾ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 
 

ਿਵਕਾਸ ਿਬਊਰ ੋ(ਵਰਕਸ ਸ਼ਾਖਾ) 
 
 

ਿਵਕਾਸ ਿਬਊਰ ੋ(ਵਰਕਸ ਬ��ਚ) (DEVB(WB)) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� ਸਮਤੇ 

ਿਬਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੱੁਤ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� 

ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ 

ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ। 
 
A. ਜਨਤਕ ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਸਵੇਾ 
 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵ�  ਲੋਕ DEVB(WB) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੱੁਛਿਗੱਛ, ਈਮੇਲ 

ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਜਨਤਕ ਜ�ਚ ਸੇਵਾ ਉਹਨ� 

ਦੇ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਲੋਕ� ਦਆੁਰਾ 

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਿੜੱਕੇ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  ਿਜੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਹੋਵੇ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

 ਸਮੀਿਖਆ ਅਤ ੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਤ� ਫੀਡਬੈਕ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਜਾਤੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ� ਸਮਤੇ। 
 
B. ਸਥਾਨ ਪ�ਬੰਧਨ 
 
i. Cattle Depot ਲਈ 
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ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵ�  ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ ਦਾ 

ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ Cattle Depot Artist Village 

(Village) ਲੋਕ� ਲਈ ਖੋਲ�ਣਾ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  Village ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਖੱੁਲ�ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਕਰਾਏ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਸਮੂਹ� ਲਈ ਖੱੁਲ�ਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। Village ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ 

ਦੋਨ�  ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਨ� ਿਟਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 
 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

 ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆ ਂਸਵੇਾਵ� ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲੋਕ� ਦੇ ਫੀਡਬਕੈ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ 

ਦੇ ਲੋਕ� ਸਮੇਤ। 
 
ii. ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਦਫਤਰ (AMO) ਦੇ ਸਥਾਨ� ਲਈ 
 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵ�  ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ� ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ� ਲਈ AMO 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਖੋਲ�ਣੇ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  AMO ਦੇ ਸਥਾਨ ਲੋਕ� ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ 

ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਖੱੁਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 

ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦੋਨ�  ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਨ� ਿਟਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 
 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

 ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆ ਂਸਵੇਾਵ� ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲੋਕ� ਦੇ ਫੀਡਬਕੈ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ 

ਦੇ ਲੋਕ� ਸਮੇਤ। 
 
iii. Energizing Kowloon East Office (EKEO) 
 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵ�  EKEO ਦੇ ਿਨਯਮਤ ਗਾਈਡ ਟੂਰ ਸੰਗਠਨ� ਅਤ ੇ ਲੋਕ� ਲਈ  

Kowloon East ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

ਅਤੇ Kowloon East ਿਵੱਚ ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂ
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ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  ਕੋਈ ਵੀ ਿਦਲਚਸਪ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ 

ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਗਾਈਡ ਟੂਰ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

  ਗਾਈਡ ਟੂਰ ਦ ੋ ਆਿਧਕਾਿਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵ�, ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਅਤ/ੇਜ� 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਮਿਹਮਾਨ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� 

ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। 
 

  ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਰਚੇ, ਿਕਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਪ�ਫਿਲਟ ਚੀਨੀ 

ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। EKEO ਿਵਖੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵੋ� ਿਵੱਚ ਹਨ। 
 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

 ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
iv. EKEO ਦਆੁਰਾ Fly the Flyover Operation ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 
 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵ�  Kwun Tong ਬਾਈਪਾਸ ਦ ੇ ਹੇਠ� ਿਤੰਨ ਸਥਾਨ� 'ਤ ੇ

ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ, ਕਲਾਵ� ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਵਰਤ� ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸਥਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਥਾਨ� ਨੰੂ ਇਸ 

ਸਮ� Fly the Flyover Operation ਦ ੇਤਿਹਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ 

ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ (HKALPS) ਦਆੁਰਾ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਅਤੇ 

ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  ਿਤੰਨ� ਸਥਾਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ

ਲਈ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਲਈ 

ਖੱੁਲ�ੇ  ਹਨ। ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਯੋਗ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਜ� 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ� ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਪਛੜ ੇਸਮੂਹ� ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ 

ਦੇ ਲੋਕ� ਸਮੇਤ ਲੋਕ� ਦਾ HKALPS ਅਤ/ੇਜ� ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� 

ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

 ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
C. ਸਟਾਫ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ 
 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵ�  ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ�ਤੀ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਿਵਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨ� ਸ 

ਦੀ ਉਨ� � ਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  DEVB(WB) ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਭਮੂੀ 

ਮਾਮਲੇ ਿਬਊਰੋ, ਿਸਵਲ ਸਵੇਾ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਜ� 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ 
 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ 

 ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇ

ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਫੀਡਬਕੈ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
D. ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ 
 
ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ -  
 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. : 3509 8801 

ਫੈਕਸ ਨੰ. : 2523 5327 

ਈ - ਮੇਲ : wbenq@devb.gov.hk 
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ਡਾਕ ਪਤਾ : 15/F, West Wing, Central Government Offices, 
2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong 

 
 
 
ਿਵਕਾਸ ਿਬਊਰ ੋ(ਵਰਕਸ ਸ਼ਾਖਾ) 

ਮਈ 2020 


