ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਕਦਮ
ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲਾਪਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲਾਪਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ(ਦੀ ਬੋਰਡ) ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲਾਪਣ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਓਰਡੀਨਸ
ਤਿਹਤ ਉਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਾਰਣ
ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇਪਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲਾਪਣ(ਓ.ਡੀ) ਤ ਬਚਾਵ ਲਈ
ਬੋਰਡ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਅਤੇ ਪਬਿਲਿਸਟੀ ਪੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ ਨੰੂ ਫਾਈਨ ਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

A. ਓ.ਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨਸ਼ਕਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਮੋਸ਼ਨ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵ



ਓ.ਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਨੰੂ ਪੋਸੈਸ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੁਣਨਸ਼ਕਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦ ਕਦਮ



ਬੋਰਡ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੱ ੁਖ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ
ਡੈਟਰਿਮਨਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੋਵ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਪਲਬਧ ਹਨ। ਵੱ ਖਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਵੇਦਕ ਲਈ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ
ਮੱ ੁਲ ਕਣ



ਵੱ ਖਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਵੇਦਕ ਨੰੂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੀ
ਬੋਰਡ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਰੇਗਾ।
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ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ ਤ
ਬੋਰਡ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਆਂਕੜੇ ਇਕੱ ਠ ਕਰੇਗਾ (ਗੈਰ-ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਿਜਸ
ਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮਲ
ੱ ੁ ਕਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੱ ੁਕੇ ਗਏ/ਚੱ ੁਕੇ ਜਾਣ



ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ

.ਓ.ਡੀ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨਸ਼ਕਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱ ਤਰ
ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਅੱ ਠ ਭਾਸ਼ਾਵ (ਇੰ ਡੋਨਸ਼ੀਆਈ,
ਨਪਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਟੈਗਾਲੌ ਗ, ਥਾਈ, ਿਹੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਵਅਤਨਾਮੀ)
ਿਵੱ ਚ ਆਨਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ,
ਓ.ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ ਦੇ ਸਰਿਵਸ ਕਾ ਟਰ ਿਵਖੇ ਵੰ ਡੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।



ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜੀ ਦੋਵ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਓ.ਡੀ ਆਵੇਦਕ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨ ਸਟਰ ਫਾਰ ਹਾਰਮੋਨੀ ਐਡ
ਂ ਐਨਹ ਸਮਟ ਆਫ
ਐਥਿਨਕ ਮਾਈਨੌਿਰਟੀ ਰੈਜੀਡਟਸ (ਸੀ.ਐਚ.ਈ.ਈ.ਆਰ) ਿਵਖੇ ਮੁਫਤ
ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਪਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੱ ੁਖ ਭਾਸ਼ਾਵ ( ਿਜਵ ਿਕ ਟੈਗਾਲੌ ਗ,
ਬਹਾਸਾ, ਇੰ ਡੋਨਸ਼ੀਆਈ, ਥਾਈ, ਿਹੰ ਦੀ, ਉਰਦੂ, ਨਪਾਲੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ
ਿਵਅਤਨਾਮੀ) ਿਵੱ ਚ ਨਿਟਸ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਮਖ
ੱ ੁ ਸਥਾਨ

ਤੇ ਲਗਾਏ

ਜਾਣਗੇ।

B. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੇਿਨੰਗ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਵਾਵ



ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨਸਲੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ
ਤ ਿਕ ਉਨ ਦੀ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਓਰਡੀਨਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱ ਧ ਸਕੇ।

ਚੱ ੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ



ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੁਅਲ ਆਪਰਿਚਊਨੀਟੀਜ਼ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਟੇਿਨੰਗ ਪੋਗਰਾਮ
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ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ।

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

ਫੋਨ

:

2723 1288/2723 1928

ਫੈਕਸ

:

2581 4698

ਈ-ਮੇਲ

:

contact@odcb.org.hk

ਪਤਾ

:

Office A-B, 15/F, Billion Plaza II, 10 Cheung Yue
Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲਾਪਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ
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