ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਜਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਿਾਟਰ ਸਪ੍ਲਾਈਜ਼ ਵਿਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ)
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (WSD) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਿੱ ਚ 99.9% ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ
ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਗੁਣਿਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ
ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਾਵਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ
ਪੂੰ ਜ ਉਪਭੋਗੀ ਪੁਿੱ ਛ-ਵਗਿੱ ਛ ਸੈਂਟਰਾਂ (CECs) ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ
ਸੈਂਟਰ (CTEC) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ CECs ਅਤੇ CTEC ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

(A) CECs
ਪੂੰ ਜ CEC ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਼ਿੁਕਰਿਾਰ ਤਿੱ ਕ ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਼ਿਾਮ 6:30 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਼ਿਨੀਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਤੇ ਬੂੰ ਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। CECs ਦੇ ਪਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ
ਹਨ 

ਿਾਨ ਚਾਈ CEC – 1/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai



ਤਾਈ ਕੋਕ ਸ਼ੁਈ CEC – G/F, 41 Tit Shu Street, Tai Kok Tsui



਼ਿਾ ਵਟਨ CEC – 3/F, Sha Tin Government Offices, 1 Sheung Wo Che Road,

Sha Tin


ਤਾਈ ਪੋ CEC – 4/F, Tai Po Government Offices, 1 Ting Kok Road, Tai Po



ਥੀਨ ਮੁਨ CEC – 7/F, Tuen Mun Government Offices, 1 Tuen Hi Road, Tuen

Mun
ਸਬੂੰ ਵਧਤ
ਸੇਿਾਿਾਂ



ਮੌਜਦਾ



CEC ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਾਵਤਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਿਾਲੀਆਂ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਿਨ-ਸਟਾਪ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਵਕ CEC ਵਿਿੱ ਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਿੱ ਚ
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ਉਪਾਅ

ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਸਾ
ਇੂੰ ਡੋਨੇ਼ਿੀਆ, ਵਹੂੰ ਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੂੰ ਜਾਬੀ, ਤਗਾਲੋ ਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦ ਅਤੇ
ਿੀਅਤਨਾਮੀ ਸਮੇਤ ਅਿੱ ਠ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਪਿੱ ਼ਿਟ
ਅਹੁਵਦਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਰ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਵਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਤਿੱ ਰਕੀ ਅਤੇ ਿਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾ ਹੌਟਲਾਈਨ
ਦਿਾਰਾ ਮੁਫਤ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ CEC ਦੇ
ਕਾਉਂਟਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ
ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਲਈ, CEC ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ CHEER ਦੀ ਮੁਫਤ
ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਵਲਸ (TELIS) ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰਨ
ਵਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਭਵਿਿੱ ਖ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ



ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ



WSD ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਨਸਲ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਲਈ CEC ਵਿਿੱ ਚ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

WSD ਟੈਵਲਸ (TELIS) ਦੁਆਰਾ CHEER ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿਆਵਖਆ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਨਸਲ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
CEC ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

(B) CTEC
CTEC ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ
ਨੂੰਬਰ 2824 5000 ਹੈ।
ਸਬੂੰ ਵਧਤ
ਸੇਿਾਿਾਂ



CTEC ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਾਵਤਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਿਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜਦਾ
ਉਪਾਅ



ਨਾ ਹੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਲਈ, CTEC ਦਾ
ਸਟਾਫ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ CHEER ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਵਲਸ(TELIS) ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਭਵਿਿੱ ਖ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ

WSD ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਨਸਲ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਲਈ CTEC ਦੀਆਂ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
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ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ



ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਲਈ WSD
ਹੌਟਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇਿੱ ਕ ਨਿਾਂ ਭਾ਼ਿਾ ਵਿਕਲਪ "4 - ਹੋਰ ਭਾ਼ਿਾਿਾਂ" ਜੋੜ
ਦੇਿੇਗਾ। “4” ਦਬਾ ਕੇ, ਕਾਲਾਂ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਿੱ ਧੇ CHEER ਦੀ TELIS ਹੌਟਲਾਈਨ ਿਿੱ ਲ ਭੇਜੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।

 WSD ਟੈਵਲਸ (TELIS) ਦੁਆਰਾ CHEER ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿਆਵਖਆ

ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਨਸਲ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
CTEC ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਉਪਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ,
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤੇ ਮਾਵਧਅਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਰ/ਹੈੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ–
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ
ਫੈਕਸ ਨੂੰ.
ਈਮੇਲ
ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ

:
:
:
:

2829 4709
2824 0578
wsdinfo@wsd.gov.hk
48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan
Chai, Hong Kong

ਜਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਿਭਾਗ
ਮਈ 2020
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