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ਓਿਫ਼ਿਸ਼ਅਲ  ਿਰਸੀਵਰ'ਸ ਔ ਿਫੱ ਸ  

ਓਿਫ਼ਿਸ਼ਅਲ  ਿਰਸੀਵਰ'ਸ ਔ ਿ ਫਸ (ORO) ਹਾ ਗਕਾਗ   ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਪ�ਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ 
ਇਨਸੋਲਵ�ਸੀ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ ਕਈ  ਕਾਨ ਨੀ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾਉਦ ਾ ਹੈ। ਅਸੀ   ਨਸਲ  ਅਤੇ 
ਜਾਤੀਗਤ  ਉਤਪੱਤੀਆ  ਦੀ ਪਰਵਾਹ  ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਖੁੱਲ  ਅਤੇ  ਜਵਾਬਦੇਹ  ਢੰਗ  ਨਾਲ  ਲਕਾ  ਨ  
ਇੱਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸੋਲਵ�ਸੀ ਸੇਵਾ  ਪ�ਦਾਨ  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼  ਕਰਦ  ਹਾ।  
 
ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾ  •  ORO  ਉਪਾਅ  ਿਲਆਦਾ  ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾ  ਦ  

ਿਵਅਕਤੀਆ  ਨ   ਢਕਵੀ    ਇਨਸੋਲਵ�ਸੀ ਸੇਵਾ  ਦਾ  ਬਰਾਬਰ  ਮੌਕਾ  
ਿਮਲਦਾ  ਹੈ।  

 
ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ   ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ  ਸੇਵਾ  
  

•  ORO ਆਪਣੀਆ  ਸੇਵਾਵਾ  ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ  ਚੀਨੀ  ਅਤੇ/ਜਾ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ  ਹੈ।  

 
•  ORO, ਹਾਗ  ਕਾਗ  ਿਕਸ਼ਚਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਤਿਹਤ  ਦ  ਘੱਟ  

ਿਗਣਤੀਆ  ਲਈ  ਕ�ਦਰ  (CHEER)  ਦਆਰਾ, ਜਾਂ  ਹੋਰ  ਉਿਚਤ ਸੇਵਾ  
ਪ�ਦਾਤਾ  ਦਆ ਰਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆ   ਨਸਲਾ   ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆ  ਲਈ  
ਇੰਸੋਲਵ�ਸੀ ਸੇਵਾ  ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਅਨਵਾਦ  ਸੇਵਾ  ਦਾ  ਪ�ਬੰਧ  
ਕਰੇਗਾ  ਜ  ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾ  ਿਵੱਚ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਆਿਖਆ  ਸੇਵਾਵਾ  ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ - ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ,ੂ 
ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ  ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ।  

 
 “ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾ  ਦੇ ਲਕਾ  ਲਈ  ਪੁੱਛਿਗੱਛ  ਅਤੇ ਅਨਵਾਦ  ਦੀ ਸੇਵਾ” 

ਤੇ ਨਿਟਸ  
 
•  ਨਾਲ  ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾ  ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆ  ਨ   ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ/ਸੇਵਾਵਾ  
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ਲਈ  ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਕਤ ਨਿਟਸ  ਦੀ  ਇਕ ਕਾਪੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
 

  ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ�ੇਿਨ ਗ  
 
•  ORO ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨ   ਿਸਵਲ  ਸਰਿਵਸ  ਕਾਲਜ  ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ  

ਇਕਅਲ  ਓਪੋਰਚਨੀਟੀਸ   ਕਿਮਸ਼ਨ  ਜਾ   ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਸਥਾਵਾ  ਦਆਰਾ  
ਨਸਲ  ਿਵਤਕਰਾ  ਆਰਡੀਨਸ  ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ  ਿਦਸ਼ਾ  ਿਨਰਦਸ਼ਾ, 
ਨਸਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ  ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਿਭਨਤਾ  ਦੇ ਟ�ੇਿਨ ਗ  
ਕੋਰਸਾ  ਿਵਚ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਣ  ਦਾ  ਪ�ਬੰਧ  ਕਰਦਾ  ਰਹੇਗਾ।  
 
ਡੇਟਾ ਕਲੇਕ੍ਸ਼ਨ  
 

•  ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾ  ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ  ਮੁਲਾਕਣ  ਅਤੇ ਵਾਧੇ  
ਲਈ, ਅੰਕੜਾ-ਿਰਟਰਨ ਇੱਕਤਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਲਯਤ ਲਈ  ਭਾਸ਼ਾ 
ਸੇਵਾਵਾ  ਅਤੇ  ਸੇਵਾਵਾ  ਦੀਆ  ਿਕਸਮਾ  ਦ  ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ  ਪੁਛਿਗਛ/  
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਨਯਿਮਤ ਅਧਾਰ  ਤੇ ਨਸਲਾ  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਧਤ  
ਡਟਾ  ਇੱਕਤਰ  ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨI  

 
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ  •  ORO ਵਖਰੀ ਨਸਲਾ  ਦੇ ਲਕਾ  ਲਈ  ਡਾਟਾ  ਇਕੱਤਰ  ਕਰਨ ਉਤੇ  
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ  ਿਨਰੰਤਰ  ਸਮੀਿਖਆ  ਅਤ ੇ ਉਸਦੀ  ਸੇਵਾਵਾ ਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ  ਕਰਨਾ  ਜਾਰੀ  
 ਰਖੇਗਾI ਇਸ  ਤ� ਇਲਾਵਾ,  ਸਾਡ  ਸਟਾਫ਼ ਤ� ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਝਾਵ  
 ਇੱਕਤਰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਜਰਰੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ  ਵਧਾਉਣ  ਲਈ  
 ਮਨ ੇ ਜਾਣਗ।   
  
  
  
 •  ORO   ਿਵੱਚ  ਗੈਰ-ਨਸਲੀ ਚੀਨੀ  (NEC)  ਯਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦ  
ਿਕੱਤੇ ਗਏ/ਕੀਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ  ਲਈ  ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗ�ਾਮ  ਿਵੱਚ  ਿਹੱਸਾ  ਲੈਣਾ  ਤਾਂ ਜ  
ਜਾਣ  ਵਾਲ ੇ ਨੌਜਵਾਨ  NECs  ਨ   ਕੰਮ  ਦਾ  ਤਜਰਬਾ  ਹਾਸਲ  ਕਰਨ ਿਵੱਚ  ਅਤੇ 
ਉਪਾਅ   ਨਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ  ਿਵੱਚ  ਆਪਨੀ ਪ�ਿਤਯੋਿਗਤਾ  ਨ   ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ  ਬਣਾਇਆ  ਜਾ ਸਕ I  
 

 
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ   ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਮੌਜੂਦਾ  ਅਤੇ ਯਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ  
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ਪੁੱਛਿਗੱਛ  ਲਈ, ਿਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਿਡਪਟੀ ਿਵਭਾਗੀ  ਸੱਕਤਰ  (ਪ�ਸ਼ਾਸਨ)  ਨ   ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਚੈਨਲਾ  
ਰਾਹੀ   ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  
 
ਨਾਮ  :  Mr. Ernest LAM  
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨ .  :  2867 2446  
ਫੈਕਸ  ਨ  :  3105 1814  
ਈਮੇਲ  :  oroadmin@oro.gov.hk  
ਡਾਕ  ਪਤਾ  :  10th-12th floors,  High Block,  
  Queensway Government Offices,  

66 Queensway, Hong Kong  
 
ਓਿਫ਼ਿਸ਼ਅਲ  ਿਰਸੀਵਰ'ਸ ਔ ਿੱਫਸ  
 ਜੁਲਾਈ  2022  
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