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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦ ੇਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤ ੇ

ਮੌਜਦੂਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਧੱ ਉਪ੍ਾਅ  

ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਬੋਰਡ 

ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਬੋਰਡ (“HKTB”) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 

ਰ ੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਰਜ਼ਲ  ਜੋਂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ  ਾਰ ਪ੍ਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਦ ੇਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰੂ  ਧਾਉਣ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। HKTB ਲਈ ਦੁਨੀਆਾਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਰਪ੍ਛੋਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਾਂ, 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੁੰਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

(A) ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ

ਸਬੰਰਧਤ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ 

 HKTB ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰ ਆਪ੍ਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ 

ਉਪ੍ਾਅ 

 ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਰ ਚ  ੰਡੇ ਗਏ HKTB ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਾਾਂ

ਰ ਚ ਛਾਪ੍ੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਜਦੋਂ ਰਕ HKTB ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਸਲੈਾਨੀਆਾਂ ਨੰੂ ਟੀਚਾ

ਬਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, HKTB ਦਾ ਫਰਟੰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ੍ਣੈ ਤੇ , ਕੌਂਸਲੇਟਾਾਂ ਤੋਂ

ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਰਗਣਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ  ਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ("CHEER") ਤੋਂ ਬਹਾਸਾ

ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਰਹੰਦੀ, ਨੇਪ੍ਾਲੀ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ  ੀਅਤਨਾਮੀ

 ਰਗੀਆਾਂ ਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਰ ਚੱ ਰ ਆਰਖਆ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ

ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਰ ੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

 HKTB ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਰ ਚਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰ ੱਚ

ਰੱਖਰਦਆਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਗੇਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ

ਅਤੇ ਢੁੱਕ ੀਂ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸ ੇਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਹਰੋ  ਧਾਏਗਾ। HKTB  ਖੱ  ਖੱ ਜਾਤਾਾਂ

ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸਾ ਸੇ ਾ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਅੰਕੜੇ  ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ,

ਰਜਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਰਨਰੰਤਰ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ

ਜਾ ੇਗਾ।

(B) HKTB ਦੀ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ

ਸਬੰਰਧਤ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ 

 HKTB ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਨੰੂ HKTB ਦੀ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ

(www.discoverhongkong.com) 'ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ, ਆਕਰਸਣ ਅਤੇ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਆਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰ ਸਤਾਰ ਪ੍ੂਰ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

http://www.discoverhongkong.com/
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ਮੌਜੂਦਾ 

ਉਪ੍ਾਅ 

 HKTB ਦੀ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਰ ੱਚ ਹੈ।1.

ਭਰ ੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

 ਰਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਰਚਤ ਹੋ ੇਗਾ HKTB  ੱਖ  ੱਖ ਜਾਤਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ

ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ HKTB ਦੀ  ੈਬਸਾਈਟ ਰ ਚੱ  ਧਰੇ ੇਭਾਸਾ ਾਾਂ ਨੰੂ

ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਰਹਗੇਾ। HKTB  ਖੱ  ਖੱ ਜਾਤਾਾਂ ਦੇ

ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸਾ ਸੇ ਾ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਅੰਕੜੇ  ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ,

ਰਜਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਰਨਰੰਤਰ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ

ਜਾ ੇਗਾ।

(C) ਫੰਰਡੰਗ ਸਕੀਮਾਾਂ

ਸਬੰਰਧਤ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ 

 HKTB ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ

ਜਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਾਂ ਹਨ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰੈ-ਸਪ੍ਾਟਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਮੀਰਟੰਗਾਾਂ, ਉਤਸਾਹ

ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਗਰੁੱਪ੍ਾਾਂ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਸਹਾਇਤਾ।

ਮੌਜੂਦਾ 

ਉਪ੍ਾਅ 

 ਹਾਲਾਾਂਰਕ ਫੰਰਡੰਗ ਸਕੀਮਾਾਂ ਦ ੇ ਰਬਨੈਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਤੱਕ ਸੀਰਮਤ ਹਨ,

HKTB ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰ ਚ ਰਨਰਪ੍ੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਾਾਂ ਰ ੱਚ  ੰਡੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।

 ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ੈਣ ਤੇ HKTB ਹੋਰ ਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਰ ੱਚ ਰ ਆਰਖਆ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ

ਕੌਂਸਲੇਟਾਾਂ ਜਾਾਂ CHEER ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਰ ੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

 HKTB ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ੍ਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਸਲ ਦ ੇਸਬੰਧੰ ਰ ਚੱ

ਰਨਰਪ੍ੱਖਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੇ ਾ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਦਾ ਰਨਯਰਮਤ

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। HKTB  ੱਖ  ੱਖ ਜਾਤਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸਾ ਸ ੇਾ ਦੀਆਾਂ ਜਰਰੂਤਾਾਂ

ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਅੰਕੜੇ  ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਰਨਰਤੰਰ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ

ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

(D) ਗੁਣ ਤਾ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਸਕੀਮ

ਸਬੰਰਧਤ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ 

 HKTB ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਣ ਤਾ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਸੇ ਾ ਾਾਂ (“QTS”) ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੇ ਾ ਸਰਟੀਰਫਕਟੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਹੈ ਰਜਸਦ ੇਤਰਹਤ ਫੁਟਕਲ ਰ ਕ੍ਰਤੇਾ, ਰਸੈਟਰੋੈਂਟ

ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਰਨ ਾਸ  ਧੀਆ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਾਂਕਣ

1 ਚੀਨੀ ਅਤ ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਐਚ ਕ ੇਟੀ ਬੀ ਦੀ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ 11 ਹਰੋ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਹਨ, ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰ ਚ ਅਰਬੀ, ਬਹਾਸਾ ਇਡੋੰਨੇਸੀਆ, ਬਹਾਸਾ 

ਮਲੇਸੀਆ, ਡੱਚ, ਜਰਮਨ, ਕੋਰੀਅਨ, ਫਰ ੈਂਚ, ਜਾਪ੍ਾਨੀ, ਰਸੀਅਨ, ਥਾਈ ਅਤ ੇ ੀਅਤਨਾਮੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। 
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ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਨਰਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,  ਸਕੀਮ ਦ ੇਅਧੀਨ 

QTS  ਪ੍ਾਰੀ  ਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਹੁਦੰੇ ਹਨ।  

ਮੌਜੂਦਾ 

ਉਪ੍ਾਅ 

 ਹਾਲਾਾਂਰਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇ ਰਬਨੈਕਾਰ ਫੁਟਕਲ ਰ ਕ੍ਰੇਤਾ ਾਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਾਨੀ

ਰਨ ਾਸਾਾਂ ਤੱਕ ਸੀਰਮਤ ਹਨ, HKTB ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨਸਲ ਦ ੇਸਬੰਧੰ ਰ ਚ ਰਨਰਪ੍ਖੱ

ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਾਾਂ ਰ ੱਚ  ੰਡੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।

 ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ੈਣ ਤੇ HKTB ਹੋਰ ਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਰ ੱਚ ਰ ਆਰਖਆ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ

ਕੌਂਸਲੇਟਾਾਂ ਜਾਾਂ CHEER ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਰ ੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

 HKTB ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ੍ਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਸਲ ਦ ੇਸੰਬਧੰ ਰ ਚੱ

ਰਨਰਪ੍ੱਖਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੇ ਾ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਦਾ ਰਨਯਰਮਤ

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। HKTB  ੱਖ  ੱਖ ਜਾਤਾਾਂ ਦ ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸਾ ਸ ੇਾ ਦੀਆਾਂ ਜਰਰੂਤਾਾਂ

ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਅੰਕੜੇ  ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਰਨਰੰਤਰ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਅਤੇ

ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

(E) ਟਰ ੇਰਨੰਗ

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ  ਾਲੇ ਹੋਰ 

ਉਪ੍ਾਅ 

 HKTB ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮਝ  ਧਾਉਣ

ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਰਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ

ਹੈ।

ਪ੍ੁੱਛ-ਰਗਛੱ ਲਈ, ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਰਦੱਤੇ ਮਾਰਧਅਮਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ:ੋ 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 

ਫੈਕਸ: 

ਈਮੇਲ: 

ੈੈੱਬਸਾਈਟ:

ਡਾਕ ਲਈ ਪ੍ਤਾ: 

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਟੂਰਰਜ਼ਮ ਬੋਰਡ
ਜੂਨ 2021

Ms Catherine Yau: 
2508 1234 (ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਪ੍ਛ-ਰਗੱਛ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪ੍ ਟਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ); 

Ms Suki Lai:  
2807 6199 (ਹੋਰ ਪ੍ਛ-ਰਗੱਛ)

2503 6114 

info@hktb.com 

https://www.discoverhongkong.com/eng/contact-us.html 

11/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road. North Point, Hong 

Kong 
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