
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਜਸਟਿਸ ਟਿਭਾਗ 

(ਸੈਕਿਰੀ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦ ੇਦਫਤਰ ਸਮੇਤ) 

ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਮ ੱਲ ਹੈ l   ਇਹ ਇਕ ਮੋਹਰੀ 

ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਵੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਹ ੈl ਵਨਆਾਂ ਵਵਭਾਗ 

ਸਾਡੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ l   ਵਵਭਾਗ ਹੋਰ ਵਿਊਰੋ 

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਵਭਾਗਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਵਚ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀ ਨ ਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਮ ਕੱਦਮਾ 

ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ l   ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਨ ੂੰ  

ਵਧਾਉਣਾ ਵਵਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ l 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਿੂੰਧਤ • ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪ ੱਛਵਗੱਛ ਹਾਟਲਾਈਨ, ਈਮੇਲ, 

ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦ ਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਵਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਪ ੱਛਵਗੱਛ / 

ਵਟੱਪਣੀਆਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l  

• ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪੇਸੇ਼ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਵਸਵਲ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ

ਪਰੌਸੀਵਕਊਸ਼ਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਸੂੰਿੂੰਵਧਤ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਊਟਰਾਾਂ

ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਵਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਸ਼ਰੌਫ ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ  ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ • ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸੂੰਿੂੰਧ ਵਵੱਚ ਵਨਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ

ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ l  ਵਵਦੇਸ਼ੀ

ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ) ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਵਲਖਤੀ

ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਲਈ ਅਨ ਵਾਦ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰਿੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਵਜੱਿੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਹੋਵ ੇl



ਭਵਵੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਦਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ 

• ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ

ਵਜੱਿੇ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਏ ਸ ਧਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਾਂ ਨਸਲਾਾਂ

ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ l

• ਵਵਵਭੂੰਨ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅੂੰਕੜੇ

ਅਤੇ  (ਗੈਰ-ਵਨੱਜੀ ਡੇਟਾ) ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ

ਦਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇl

ਕੀਤ ੇਵਾਧ  

ਉਪਾਅ / ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ 

• ਘੱਟ ਵਗਣਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ ਧਾਰ ਲਈ ਸੈਂਟਰ

(CHEER) ਦ ਆਰਾ ਵਜੱਿੇ ਜਰ ਰੀ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਵਵਆਵਖਆ ਸੇਵਾ

ਦਾ ਪਰਿੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l CHEER ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ

ਵਵਆਵਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵ ਿਹਾਸਾ

ਇੂੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਹੂੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ,ਪੂੰਜਾਿੀ, ਉਰਦ , ਤਾਗਾਲੋਗ, ਿਾਈ

ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ l

• ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪਰਿੂੰਧ ਵਵਚ ਨਸਲੀ ਿਰਾਿਰੀ ਦੀ ਉਨ੍ਾਾਂ

ਦੀ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ

ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l   ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ

ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਹ ਨਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਾਂ

ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ l

ਨਸਲੀ ਿਰਾਿਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਉਪਾਵਾਾਂ ਿਾਰੇ ਪ ੱਛਵਗੱਛ 

ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਚੈਨਲਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸ਼ਰੀਮਤੀ Liz WONG, ਸੀਨੀਅਰ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ (ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੂੰਿੂੰਧ) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ -  

:  

:  

:  

3702 4100 

3902 8638  

ad@doj.gov.hk 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ .  

ਫੈਕਸ ਨੂੰ .  

ਈ – ਮੇਲ 

ਜਟਸਿਸ ਟਿਭਾਗ 


