
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤ ੇ 

ਮਜੌ ਦਾ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬਧੱ ਉਪਾਅ 

 

ਿਾਈਵਅੇ ਹਵਭਾਗ 

 

ਿਾਈਵੇਅ ਹਵਭਾਗ (HyD) ਦਾ ਉਦੇਸ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨ ੂੰ ਹਵਕਹਸਤ ਅਤ ੇਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਿੈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਰਲੇਵੇ 

ਹਵਕਾਸ ਨ ੂੰ ਹਵਸਵ ਪਧੱਰੀ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਿ।ੈ HyD, ਸਰਵਜਨਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀਗਤ ਹਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕੀਤ ੇਹਬਨਾਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਿੁੂੰਚ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਬਿੁੱਤ ਮਿੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। 

 

ਸੂੰਬੂੰਹਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ  HyD ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦ ੇਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ 

ਹਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤ ੇਰੱਖ 

ਰਖਾਵ ਲਈ ਮਾਪਦੂੰਡ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੇਲਵ ੇਹਵਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  

ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਰੇਲਵ ੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਿੋਰ ਹਵਕਾਸ ਲਈ ਯਜੋਨਾਵਾਾਂ ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ 

ਸਾਹਮਲ ਿਨ। 

 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  HyD ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ HyD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਾਾਂਗਕਾਾਂਗ 

ਦੀਆਾਂ ਦ ੋਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਵਾਾਂ (ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਹਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਿੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਭਰਪ ਰ ਅਤ ੇਹਵੱਹਦਅਕ ਪਰਚ/ੇਹਕਤਾਬਚੇ ਪਰਕਾਹਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਿਨ।  

 

ਭਹਵੱਖ ਦ ੇ ਕੂੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ/ਸੁਝਾਅ ਹਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ

ਅਤੇ ਹਵਚਾਰ ੇਜਾਣਗੇ। 

 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧ  

ਉਪਾਅ 

 HyD ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਹਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ HyD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ 

ਪਰਚੇ/ਹਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ। 

 



 HyD ਹਰਸੈਪਸਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਹਗੱਛ ਸੇਵਾ 

(TELIS) ਨ ੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹਗਣਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 

ਸੈਂਟਰ (CHEER) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਾਂ ਅਠੱ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਭਾਵ ਬਿਾਸਾ 

ਇੂੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਹਿੂੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ , ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ ਅਤ ੇ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਹਵੱਚ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਿੋਰ ਭਾਸਾ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

 

 

 ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਸ ਭਾਸਾ ਹਵੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਹਰਸੈਪਸਨ ਕਾਊਂਟਰਾਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ TELIS (CHEER ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ) 

ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਪਰਦਰਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

 HyD ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪਰਤੀ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤ ੇਸੂੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਉਹਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਜ ਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਆਾਂ ਬਾਰ ੇਪੁਛੱਹਗੱਛ ਲਈ, ਹਿਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਠ 

ਹਦੱਤੇ ਚੈਨਲਾਾਂ ਦੁਆਰ Assistant Departmental Secretary/Administration Miss TSE Hei-yu, 

Heidi ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ- 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ. : 2762 3329 

ਫੈਕਸ ਨੂੰ. : 2714 5216 

ਈ - ਮੇਲ : enquiry@hyd.gov.hk 

ਡਾਕ ਪਤਾ : 5/F, Ho Man Tin Government Offices, 88 Chung Hau Street, 

Ho Man Tin, Kowloon 

 

ਿਾਈਵਅੇ ਹਵਭਾਗ 

 


