
 

0ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 
1ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 

 
2ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਿਚਟ ਿਲਮਿਟਡ (Hong Kong Sports Institute Limited) 

 
3ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਖੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 
ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਿਚਟ ਿਲਮਿਟਡ (Hong Kong Sports 
Institute Limited - HKSIL) ਨੰੂ ਅਿਤ-ਆਧੁਿਨਕ, ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ, ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕ ੇਖੇਤਰ ਦੀ ਉਚੱ ਿਸਖਲਾਈ 
ਪ�ਣਾਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੁਲੀਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਸਪੋਰਟ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ 
ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਿਟਕਾ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 
 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਚੰਤਤ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਤੱਮਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਖੇਡ ਪ�ਿਤਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤ ੇ ਿਵਕਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  HKSIL ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਿਵਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਬੈਠਕਾਂ ਨੰੂ ਦੋਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ, ਕ�ਟੋਨੀਜ ਅਤ ੇ
ਮ�ਡਿਰਨ) ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਥ ੇਉਿਚਤ ਹੋਵੇ। 
ਦਜੂੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕ / ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ 
ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗਾ।  

 5ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਅਗੰ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੋਵਾਂ 
ਿਵਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਿਕਆਂ ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ 
ਿਵਚ ਿਨਯਮਤ ਿਸਖਲਾਈ / ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 6ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਟਾਫ ਕੋਡ ਅਤੇ 
ਨੈਿਤਕ ਆਚਾਰ ਦੇ ਕੋਿਚੰਗ ਕੋਡ ਿਵਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
 

 HKSIL ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 

 8ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ 
ਿਜਹੇ ਰੱਖੋ। 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ਪੁੱਛਿਗੱਛ / ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ
 
ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਸਹਾਇਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਪ�ਬੰਧਕ (Assistant Human Resources 
Manager) ਨੰੂ ਪੁੱਛਿਗੱਛ / ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:  
 
ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ. : (852) 2681 6341 
ਫੈਕਸ ਨੰ. : (852) 2688 7677 
ਈ - ਮੇਲ: hrenquiry@hksi.org.hk 
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