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ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪਰਣ ਮੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮੋਹਰੀ
ਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੈ।
ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਵੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨੀਹ
ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਫ ਜਸਵਟਸ (Department of Justice) ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵਚ
ਮਹੱਤਵਪਰਣ ਭਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਊਰੋ ਅਤੇ ਦਜੇ
ਵਵਭਾਗਾਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਵਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਮਾਇੂੰਦਗੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕ
ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼, ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਬੂੰਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ

• ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਸਾਡੇ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਛਵਗੱਛ 'ਤੇ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਟੱਪਣੀਆਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਾਟਲਾਈਨ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ
ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦਆਰਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਵਸਵਲ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ
ਪਰੌਸੀਵਕਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਮਵਲਆ ਦੇ ਸੂੰਿੂੰਵਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਵਹਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰਿਵੂੰ ਧਤ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ
ਾਂ ਰ ਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੇਮਟ
ਕਾਊਟ
ੈਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜਦਾ
ਉਪਰਾਲੇ

• ਸਾਡੇ ਦਵਾਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਸਲੀ
ਵਨਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਾਂ ਵਵਚ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਹਨ। ਵਜੱਥੇ ਜ਼ਰਰੀ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਲਗੇਗਾ, ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵਚ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਵਲਖਤੀ ਜਵਾਿਾਾਂ ਲਈ ਅਨਵਾਦ ਸੇਵਾ ਦਾ
ਪਰਿੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਭਹਵੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ
ਕੀ ਿੋਣਗੇ

• ਸਾਡੇ ਦਵਾਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਨਯਮਤ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਏ ਸਧਾਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੇ ਨ
ਵਾਲੇ
ਅਹਤਹਰਕਤ
ਉਪਰਾਲੇ

• ਵਜੱਥੇ ਜ਼ਰਰੀ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਲਗੇਗਾ, Centre for Harmony and
Enhancement of Ethnic Minority Residents (“CHEER”)
ਦੇ ਦਆਰਾ ਵਵਆਵਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪਰਿੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CHEER
ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ , ਭਾਵ ਿਹਾਸਾ ਇੂੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਹੂੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰਜਾਿੀ,
ਉਰਦ, ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵਵੱਚ ਫੋਨ ਰਾਾਂਹੀ
ਵਵਆਵਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਿਰਾਿਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਿਾਰੇ
ਪੱਛਵਗੱਛ ਲਈ, ਤਸੀ ਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜੈਕਵਟਵ ਅਵਧਕਾਰੀ (ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਰਲੇ ਸ਼ਨ
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