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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤ ੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਅ  

 

ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਕਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ (ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਆਰਟਸ ਵਿਿਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ) 

 

ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਕਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪਵਿਸ਼ਦ (HKADC) ਇੱਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸੂੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਵਿੱਚ 

ਕਲਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਪਰਮ ੱਖ 

ਿ ਵਮਕਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਾਂਟ ਦੀ ਿੂੰਡ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ, ਿਕਾਲਤ, ਤਿੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ 

ਪਰੋਗਿਾਮ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਸਬੂੰਵਿਤ  

ਸੇਿਾਿਾਾਂ 

 HKADC ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ੱਖ ਖੇਤਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿਖੱ ਿੱਖ 

ਗਰਾਾਂਟ ਸਕੀਮਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿਨ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਕਲਾ ਨ ੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਨ ਅਤ ੇਵਸੱਵਖਆ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਕਿਨਾ; ਸਵਿਆਚਾਿਕ ਿਟਾਾਂਦਿੇ ਅਤ ੇ ਕਲਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨੀ 

ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਾ ਸਮ ਹਾਾਂ ਅਤੇ 

ਕਲਾਕਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨਾ; ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਪੇਸ 

ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨਾ। 

 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  HKADC ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਿੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ 

ਦੋਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਵਜੱਥੇ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ 

ਮੀਵਟੂੰਗਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਰ-ੈਿਾਸ਼ੀ ਢੂੰਗ (ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ ਅਤ ੇ

ਪ ਥ ੂੰਗ ਆ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਕੀਮਾਾਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਫਾਿਮ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 

ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 

 

 ਜਦੋਂ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੋਿੇ ਅਨ ਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ 

ਕਿਨਾ। 

 

 HKADC ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਦੇ ਸਾਿੇ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ 

ਜਾਤੀਗਤ ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਿਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਕਲਾ ਨ ੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ। 
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ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

 HKADC ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਬਿਾਬਿਤਾ ਿਾਲੇ ਿਾਤਾਿਿਣ ਨ ੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਿੱਖਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖਣਾ। 

 

 ਿਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਿ ਦੇ 

ਬਿਾਬਿ ਿੱਖਣਾ; ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਦੀ 

ਸਮੀਵਖਆ ਰਰਨਾ। 

 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪ੍ਾਅ 

 HKADC  ਨਸਲੀ ਬਿਾਬਿਤਾ ਪਰਤੀ ਜਾਗਿ ਕਤਾ ਅਤੇ 

ਸੂੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਸਬੂੰਵਿਤ  

ਵਸਖਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਗੇਾ। 

 

 ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ 

ਨ ੰ  ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਸੰਬੰਭਿਤ 

ਪ੍ਰੈਸ ਭਰਲੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ HKADC ਸੰਬੰਭਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 

ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਪ੍ੁੱਛਵਗੱਛ / ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ 

ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਮਾਵਿਅਮਾਾਂ ਿਾਹੀ ਾਂ ਦਫਤਿ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਨੇਜਿ ਨ ੂੰ  Ms. Maria Lau ਪ ੱਛਵਗਛੱ / 

ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿ . : (852) 2827 8786 

ਫੈਕਸ ਨੂੰ ਬਿ. : (852) 2519 9301 

ਈਮੇਲ : hkadc@hkadc.org.hk 

ਪਤਾ : 10/F, 1063 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong 
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