ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ 'ਤੇ
ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ

ਮਨੋ ਰਜ
ੰ ਨ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਭਾਗ

ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਭਾਗ (LCSD) ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜ� ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਉ�ਚ ਮਨੋ ਰਜ
ੰ ਨ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸ� ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਜਨਤਾ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁਚ
ੰ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂ ੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਬੰਿਧਤ



ਸੇਵਾਵਾਂ

ਆਮ ਲੋ ਕ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਬੁਿਕੰਗ ਕਾ�ਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋ ਰਜ
ੰ ਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂ ੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕਸ ਦਫਤਰਾਂ ਤ� ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਟਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।



ਆਮ ਲੋ ਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ,
ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਮਨੋ ਰਜ
ੰ ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਾ�ਟਰਾਂ (ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ) /
ਬੁਿਕੰਗ ਕਾ�ਟਰਾਂ (ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ) ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ LCSD ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਲਖਤੀ
ਸਮਗਰੀ, ਪਰ੍ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ
ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ



ਉਪਾਅ

ਿਜੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ
ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਕ�ਦਰ ਦੁ ਆਰਾ CHEER ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CHEER ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵ ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ,
ਿਹੰਦੀ, ਨੇ ਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ , ਤਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ।



ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਮਨੋ ਰਜ
ੰ ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਾ�ਟਰਾਂ (ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ) /

ਬੁਿਕੰਗ ਕਾ�ਟਰਾਂ (ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ) ‘ਤੇ ਨੋ ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਗਏ

ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਢੁ ੱਕਵ� ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭਿਵੱਖ ਦੇ



ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਵਵਸਥਾ

ਕੰਮ ਦਾ

'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣਾਂ ਨੂ ੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੁਲਾਂਕਣ

ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।


ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ / ਸੁਝਾਅ ਿਰਕਾਰਡ

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁ ੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/



ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਈ-ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂ ੰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ�

ਵਾਲੇ ਹੋਰ

ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ

ਉਪਾਅ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। LCSD ਨੇ ਜਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਝਾਅ ਨੂ ੰ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਹੰਦੀ,
ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨੇ ਪਾਲੀ, ਉਰਦੂ , ਤਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂ ੰ LCSD ਦੀ
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।



LCSD ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਿਸਵਲ ਸਰਿਵਸ ਕਾਲਜ �ਡ
ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਇੰਸਟੀਿਚਉਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਿਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ

ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱਕ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ
ਪਿਹਲ ਬਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

LCSD ਿਵਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਲਈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ (ਜਨਰਲ) 3 ਿਮਸ ਕੇਨਲੀ ਚੈਨ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 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

ਮਨੋ ਰਜ
ੰ ਨ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਭਾਗ
ਜੁਲਾਈ 2022

