ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ
ਿਾਈਵੇਅ ਹਵਭਾਗ
ਹਾਈਵੇਅ ਵਵਭਾਗ (HyD) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਵਕਵਸਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। HyD,
ਸਰਵਜਨਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀਗਤ ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ
ਪਹੁੂੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ੱ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ

⚫ HyD ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ
ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕ
ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਮਾਪਦੂੰਡ ਵਨਰਧਾਵਰਤ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਵਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ
ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

ਮੌਜਦਾ ਉਪਾਅ

⚫ HyD ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ HyD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ (ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਵੱਚ
ਉਪਲੱ ਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪਰ ਅਤੇ ਵਵੱਵਦਅਕ ਪਰਚੇ/ਵਕਤਾਬਚੇ
ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਵਵੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਾਂਕਣ

⚫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ/ਸੁਝਾਅ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਵਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧ
ਉਪਾਅ

⚫ HyD ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ
ਾਂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ HyD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਚੇ/ਵਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਾਂ ਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਵਆਵਖਆ ਅਤੇ ਪੁਛ
⚫ HyD ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਊਟ
ੱ ਵਗੱਛ
ਸੇਵਾ (TELIS) ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੈਂਟਰ (CHEER) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਾਂ ਅੱਠ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਭਾਵ ਬਹਾਸਾ ਇੂੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਹੂੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ,
ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵਵੱਚ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹੋਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
⚫ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲੱ ਬਧਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਾਂ ਰਾਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ TELIS (CHEER ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਊਟ
ਗਈ) ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

⚫ HyD ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪਰਤੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ
ਕਰੇਗਾ।
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਆਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਵਗੱਛ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਚੈਨਲਾਾਂ ਦੁਆਰਾ Assistant Departmental Secretary/Administration ਨਾਲ
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 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

ਿਾਈਵੇਅ ਹਵਭਾਗ
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