
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ 

ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ (DH) ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ 

ਿਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੂੰਿੀ ਹੈ। DH ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪ੍ਰਚਾਰ, 

ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਿਿੇਿਾ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਮੁਦਾਏ ਭਾਈਿਾਲੀ ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਿਸਹਯੋਗ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਬੂੰਧਤ 

ਿੇਿਾਿਾਂ 

ਜਨਤਕ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਮੁੁੱਖ ਖੇਤਰ DH ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ –  

⚫ ਸਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ 

ਿੇਿਾਿਾਂ, ਦੂੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਆਸਦ) 

⚫ ਸਿਹਤ ਿੁਰੁੱਸਖਆ (ਸਜਿੇਂ ਸਿਹਤ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਿਾ ਦੇਣਾ, ਸਬਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 

ਸਨਯੂੰਤਰਣ ਆਸਦ) 

⚫ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲੇ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਲਾਇਿੈਂਿ ਦੇਣਾ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਿੂੰਬੂੰਧਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ

ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਆਸਦ)

ਮੌਜ ਦਾ 

ਉਪ੍ਾਅ 

ਜਨਤਕ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰਚ

⚫ DH ਕਲੀਸਨਕਾਂ ਸਿੁੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਿਾਦ ਿੇਿਾਿਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ

ਹਨ।

⚫ DH ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਸਿੁੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸਿਚ ਿਮਾਨਤਾ 

⚫ ਸਿਹਤ ਿੂੰਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਜਿੇਂ ਸਿਸਦਅਕ ਿਰੋਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਸਿੁੱਚ

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।

⚫ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਅਨੁਿਾਰ ਸਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ।



ਕਲਾਇੂੰਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਿੂੰਤੁਸ਼ਟੀ 

⚫ ਨਿਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਟਾਫ

ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਭਸਿੁੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲਾਂਕਣ 

⚫ DH ਅਨੁਿਾਦ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਹ ਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕਲੀਸਨਕਲ

ਿੇਿਾਿਾਂ ਸਿੁੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ

ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ।

ਿਾਧ  ਿੁਝਾਅ ਸਦੁੱਤੇ / 

ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਲਆ 

⚫ DH ਉੁੱਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਿੂੰਬੂੰਧ ਸਿੁੱਚ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਨਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ

ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਿਮੇਂ 

ਤੇ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰੇਗਾ।

ਨਿਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੁੱਛਸਗੁੱਛ ਲਈ, ਸਕਰਪ੍ਾ 

ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਸਧਕਾਰੀ (ਯੋਜਨਾਬ ੂੰਦੀ) ਨਾਲ 

ਿੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ - 

ਨਾਮ : 

ਟੈਲੀਫੋਿ ਿਬਰ : 

ਈ - ਮੇਲ 

: 

Kelly Chan

2961 8923 

2573 7392 

eo_p@dh.gov.hk 

ਡਾਕ ਪ੍ਤਾ 

: 

21/F, Wu Chung House, 

213 Queen’s Road East, 

Wan Chai, Hong Kong 

ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ 
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