ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿਾਗ

ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿਾਗ (LCSD) ਇੱ ਕ ਭਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰੀ ਸ਼ਭਿਰ
ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਉੱਚ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਅਤੇ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਭਪਛੋਕੜ ਦੀ
ਪਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਭਬਨਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ
ਪਿੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿੁਤ ਮਿੱ ਤਵ ਭਦੰ ਦੇ ਿਾਂ।

ਸਬੰ ਭਧਤ



ਸੇਵਾਵਾਂ

ਆਮ ਲੋ ਕ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਿੂਲਤਾਂ ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ
ਅਤੇ ਬੁਭਕੰ ਗ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ
ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਬਾਕਸ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਟਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ
ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਿਲਹਾ ਮਨੋਰੰ ਜਨ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੂਲਤਾਂ ਭਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਦੋਿਾਂ ਭਵੱ ਚ ਭਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।



ਆਮ ਲੋ ਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਭਧਤ ਪੁੱ ਛਭਗੱ ਛ ਅਤੇ
ਭਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਭਵਚ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਿਲਹਾ
ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱ ਛ-ਭਗੱ ਛ ਕਾਊਂਟਰਾਂ
(ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ

ਸਥਾਨਾਂ

ਲਈ)

/

ਬੁਭਕੰ ਗ

ਕਾਊਂਟਰਾਂ

(ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ) ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।



ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ LCSD ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਦੋਵਾਂ ਭਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।
ਭਲਖਤੀ ਸਮਗਰੀ, ਪਰਚਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਭਵੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।
ਮੌਜੂਦਾ



ਉਪਾਅ

ਭਜੱ ਥੇ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਭਚਤ ਿੋਵੇਗਾ ਘੱ ਟ ਭਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ
ਅਤੇ ਤੱ ਰਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ CHEER ਭਵਆਭਖਆ ਸੇਵਾ
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CHEER ਅੱ ਠ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਾਵ ਬਿਾਸਾ
ਇੰ ਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਭਿੰ ਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਤਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ
ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਭਵੱ ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭਵਆਭਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਿੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ।



ਿਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਿਲਹਾ ਮਨੋਰੰ ਜਨ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱ ਛ-ਭਗੱ ਛ ਕਾਊਂਟਰਾਂ (ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ
ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ) / ਬੁਭਕੰ ਗ ਕਾਊਂਟਰਾਂ (ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ)
‘ਤੇ ਨੋਭਟਸ ਭਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ
ਸੰ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਿਾਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਿਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ਿਭਵੱ ਖ ਦੇ



ਸਮੀਭਖਆ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਿਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ

ਕੰ ਮ ਦਾ

ਭਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਰਬੇ ਅਤੇ ਭਨਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਕਾਰਡ

ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੰ ਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਭਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਿੈ।


ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ / ਸੁਝਾਅ
ਭਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਿੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/



ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਜਨਤਕ ਭਿੱ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਖਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੇ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਸੰ ਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਤੋਂ

ਵਾਲੇ ਿੋਰ

ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਚਾਰ ਕੀਤਾ

ਜਾਂਦਾ ਿੈ। LCSD ਨੇ ਜਲ ਸੁਰੱਭਖਆ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੱ ਤ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਉਪਾਅ

ਭਿੰ ਦੀ, ਬਿਾਸਾ ਇੰ ਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਤਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ
ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਭਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਭਜਸ ਨੂੰ LCSD ਦੀ
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਿੈ।


LCSD ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਕਭਮਸ਼ਨ, ਭਸਵਲ ਸਰਭਵਸ ਟਰੇਭਨੰਗ
ਂ
ਐਡ

ਭਡਵੈਲਪਮੈਂਟ

ਇੰ ਸਟੀਭਚਉਟ

ਅਤੇ

ਿੋਰ ਸਬੰ ਭਧਤ

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਭਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਤੱ ਕ ਨਸਲੀ ਭਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਭਬਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ
ਬਰਾਬਰ ਪਿੁੰ ਚ ਦੀ ਭਵਿਾਗ ਦੀ ਪਭਿਲ ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਸਮਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

LCSD ਭਵਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ
ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ-ਭਗੱ ਛ ਲਈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਭਧਕਾਰੀ (ਜਨਰਲ) 3 ਭਮਸ ਕੇਨਲੀ ਚੈਨ,
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ–
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.

: 2601 8900

ਫੈਕਸ ਨੰ.

: 2603 0642

ਈਮੇਲ

: eog3@lcsd.gov.hk

ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ

: 13/F., Leisure and Cultural Services Headquarters,
1 – 3 Pai Tau Street, Sha Tin

ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿਾਗ
ਜੂਨ 2021

