
ਜਾਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਬਊਰ ੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਊਰੋ (SB) ਕਨ ੂੰ ਨ ਅਤ ੇਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕਸਟਮਜ਼ ਕਾਿ  ਨ ੂੰ  ਲਾਗ੍  
ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤ ੇਗ੍ੈਰ- ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ 
ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਅੱਗ੍ ਿੁਝਾਉਣ ਦੀ ਅਤ ੇਿਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ -ਸੂੰਿੂੰ ਧਤ 
ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।   

SB ਦੇ ਖਤਹਤ 10 ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੂੰਵੈਧਾਖਨਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦਫਤਰ ਅਤ ੇਨੁਮਾਇਸ਼ 
ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਪਖਿਲਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਖਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-  

1. ਪਰਸਨਜ਼ ਟਰਖਿਊਨਲ ਦਾ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਖਿਊਨਲ
3. HKSAR ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਅਪੀਲ ਿੋਰਡ
4. ਖਸਖਵਨ ਮੈਲੀਿਰੈਂਟ ਆਫ ਮੈਰੇਖਜਸ ਅਪੇਖਟੂੰਟਮੈਂਟ ਅਪੀਲ ਿੋਰਡ
5. ਗ੍ੈਰ-ਰੀਫਾਊਲੇਮੈਂਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂੰਡ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਫਤਰ
6. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤ ੇਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ੍ ਆਥੋਖਰਟੀ
7. ਲੂੰ ਿੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਕਾਰਾਗ੍ਾਰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਿੋਰਡ
8. ਖਰਲੀਜ਼ ਅੂੰਡਰ ਖਨਗ੍ਰਾਨੀ ਿੋਰਡ
9. ਖਰਲੀਜ਼ ਦੇ ਿਾਅਦ ਦਾ ਖਨਗ੍ਰਾਨੀ ਿੋਰਡ
10. ਹੌੌੰਗ੍ ਕੌਂਸ ਜੌਕੀ ਕਲੱਿ ਡਰੱ ਗ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਰ

ਜਾਤ ਿਰਾਿਰੀ ਦੇ ਪਰੇਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਿੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਿੂੰ ਧਤ ਪੱਛ ੁ-ਖਗੱ੍ਛ ਦੇ 
ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ Ms. Ella CHOI (ਮ ੁੱ ਖ ਿਾਰਜਿਾਰੀ ਅਕਿਿਾਰੀ (ਪਰਸਾਸਨ)) ਹੇਠ 
ਕਿਖੇ ਮਾਕਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ – 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਿਰ : 2810 3017
ਫੈਕਸ ਨੂੰ ਿਰ : 2868 5074
ਈਮੇਲ : sbenq@sb.gov.hk
ਡਾਕ ਪਤਾ : 9th Floor, East Wing, Central Government Offices, 2 Tim Mei 

Avenue, Tamar, Hong Kong

ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਖਬਊਰੋ 
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ਪਰਸਨਜ਼ ਟ�ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਟ�ਿਬਊਨਲ, HKSAR ਪਾਸਪੋਰਟਸ 
ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਿਸਿਵਲ ਸੈਲੀਬ��ਟ ਆਫ ਮੈਰੇਿਜਸ ਅਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ 

ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵ�  ਪਰਸਨਜ਼ ਟ�ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ
ਟ�ਿਬਊਨਲ, HKSAR ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ
ਿਸਿਵਲ ਸੈਲੀਬ��ਟ ਆਫ ਮੈਰੇਿਜਸ ਅਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਅਪੀਲ
ਬੋਰਡ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਅਪੀਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪੀਲ� ਦੇ ਨਾਲ
ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜ� ਮੀਿਟੰਗ� ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  4 ਟ�ਿਬਊਨਲਜ਼/ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ
ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤ/ੇਜ� ਅੰਗ�ੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ

 4 ਟ�ਿਬਊਨਲਜ਼/ਬੋਰਡ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ 
ਮੁਲ�ਕਣ

 4 ਟ�ਿਬਊਨਲਜ਼/ਬੋਰਡ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨਗੇ।

 4 ਟ�ਿਬਊਨਲਜ਼/ਬੋਰਡ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅਧਾਰ
‘ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੇਵਾ
ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ।



ਗੈਰ-ਰੀਫਾਊਲੇਮੈਂਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇ

ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਫਤਰ (PSO) 

ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ⚫ ਦਫਤਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-

ਰੀਫਾਉਲੇਮੈਂਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫੰਡ ਕੀਤੀ

ਗਈ ਕਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪ੍ਾ ⚫ ਦਫਤਰ ਗੈਰ-ਰੀਫਾਉਲੇਮੈਂਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਨ ੰ ਨੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਲਈ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

⚫ ਦਫਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੀਟ ਸਕੀਮ।

⚫ ਦਫਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇਣ

ਲਈ ਗਾਈਡ।

ਭਵਵੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

⚫ ਦਫਤਰ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ 

ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ।

ਵਲੱਤੇ ਗਏ/ਵਲੱਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਵਾਧ  ਉਪ੍ਾਅ 

⚫ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ

ਦਦਸਾ ਦਨਰਦੇਸਕ ਨੂੂੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ।
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ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਉਦਯੋਗ ਆਥੋਿਰਟੀ (SGSIA) 

ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵ�  ਇਹ ਆਥੋਿਰਟੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ�
(SGSO) (ਅਿਧਆਏ 460) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਸ�ਸ (SCL) ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ� ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਆਥੋਿਰਟੀ SGSO ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਿਮਟ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਜ� ਰੱਦ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤ� ਆਵੇਦਨ� ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  SCL ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ� ਹੀ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਿਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ
ਿਨਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨ�  ਅੰਗ�ੇਜੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਿਡਿਲਵਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਆਥੋਿਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਜਾਿਤ
ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕ�ਦਰ (CHEER)
ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਸੇਵਾ
(TELIS) ਦੇ ਰਾਹ� ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅੱਠ
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਰਾਹ� ਮੁਫਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰੇਗੀ।

 ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨ� ਜਵਾਬਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਹੀ
ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗ�ੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ�-ਬਾਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ 
ਮੁਲ�ਕਣ

 ਇਹ ਆਥੋਿਰਟੀ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ
ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਵੱਲ� ਅਨੁਵਾਦ
ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ� ਵੀ
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਬਿਲਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਲਈ ਉਹਨ�
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਾਵ� ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗੀ।
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ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਕਾਰਾਗਾਰ ਸਜਾਵ� ਦਾ ਸਮੀਿਖਆ ਬੋਰਡ, ਿਰਲੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਿਰਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ 

ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵ�  ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਕਾਰਾਗਾਰ ਸਜਾਵ� ਦਾ ਸਮੀਿਖਆ 
ਬੋਰਡ, ਿਰਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਅਤ ੇ
ਿਰਲੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਿਸਲਿਸਲੇਵਾਰ ਲੰਬੀ-
ਅਵਧੀ ਦੀ ਕਾਰਾਗਾਰ ਸਜਾਵ� ਦੇ ਸਮੀਿਖਆ 
ਆਰਡੀਨ� ਸ (ਅਿਧਆਏ 524), ਿਰਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਕਾਰਾਗਾਰ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨ� ਸ 
(ਅਿਧਆਏ 475) ਅਤੇ ਕਾਰਾਗਾਰ-ਵਾਸੀਆਂ (ਿਰਲੀਜ਼ 
ਅੰਡਰ ਿਨਗਰਾਨੀ) ਆਰਡੀਨ� ਸ (ਅਿਧਆਏ 325) ਦੇ 
ਵੱਲ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵੈਧਾਿਨਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  ਿਕ�ਿਕ ਿਤੰਨ ਬੋਰਡ� ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ� ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਿਜਆਦਾਤਰ ਗੱਲ�-ਬਾਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ
ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ (CSD) ਦੇ ਰਾਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ
ਬੋਰਡ ਸਿਚਵ ਦਫਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ CSD ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਕ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਇਹਨ� ਿਤੰਨ ਬੋਰਡ� ਵੱਲ�
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਨੰੂ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਚਵ
ਦਫਤਰ ਵੱਲ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਲਖਤ
ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਜ�
ਤ� ਚੀਨੀ ਜ� ਅੰਗ�ੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ।

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ 
ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ

 ਬੋਰਡ ਸਿਚਵ ਦਫਤਰ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦ ੇਅਸਰ ਦਾ
ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ CSD ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਮੁਮਿਕਨ
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ।



ਹੌੌੰਗ੍ ਕੌਂਸ ਜੌਕੀ ਕਲੱਿ ਡਰੱ ਗ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਰ 

ਸੂੰਿੂੰ ਖਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਹੌੌੰਗ੍ ਕੌਂਸ ਜੌਕੀ ਕਲੱਿ ਡਰੱ ਗ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਰ (DIC) ਖਵਖਦਅਕ
ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਗ੍ਤੀਖਵਧੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਿਾਨੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਹਾਂਗ੍ਕਾਂਗ੍ ਖਵੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਵਰੋਧੀ ਖਸੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਨ ੂੰ  
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  ਸਥਾਈ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਗ੍ਾਈਡਡ ਗ੍ਰੱੁਪ ਟ ਰ, ਅਤੇ ਇੂੰਟਰਐਕਖਟਵ
ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਨਤੀ ਨ ੂੰ  ਤੇ, ਨਾਲੋ ਖਵਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਦੌੜ ਦੇ
ਉਪਭੋਗ੍ੀ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਅਗ੍ਵਾਈ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਕੁਝ ਖਵਰੋਧੀ-ਡਰੱਗ੍ ਪਰਚਾਰ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਵੂੰ ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਖਵੱਚ ਉਪਲੱਿਧ ਹਨ।

ਭਖਵੱਿ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ 

 ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ੍  ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗ੍ੇ ਅਤੇ ਨਸਲ
ਦੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧ ਖਵੱਚ ਖਨਰਪੱਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਪਤ
ਖਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗ੍ੀ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗ੍ੇ।

ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ/ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਉਪਾਅ 

 DIC Q4 ਖਵਚ ਪਰਮੱੁਿ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੇ ਿਾਅਦ ਿੋਲਹਣ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਇਸ
ਸਾਲ. QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਖਵਖਭੂੰਨ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਵੱਚ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ DIC 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ
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