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ਹ ਗ ਕ ਗ ਦੇ ਦਮ  ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਏਕੀਿਕਤ ਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀ ਸੇਵਾ ਭੇਟ  ਦੁਆਰਾ 

ਤਮ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਉਤ ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹ ਗ ਕ ਗ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 
ਪੀ ਦ (HKPC) ਜੋ ਸੰਨ 1967 ਿਵੱਚ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। HKPC i4.0 ਅਤੇ 
e4.0 ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹ ਗਕ ਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੰੂ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਚਪੀਅਨ ਅਤੇ 
ਮਾਹਰ ਹੈ- ਜੋ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ  ਨੰੂ ਨਤ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ R&D, IoT, 
ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਏਨਾਿਲਿਟਕਸ, AI ਅਤੇ ਰੋਬੋਿਟਕ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ, ਿਡਿਜਟਲ ਿਨਰਮਾਣ ਆਿਦ ਤੇ ਿਧਆਨ 
ਕਦਿਰਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਘੱਟ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਖਰਚੇ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ। 

 
ਸਬੰਿਧਤ ਸਵੇਾਵ   HKPC ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਅਤ ੇਪਬੰਧਨ ਸਲਾਹ ਮ ਵਰਾ 

ਸੇਵਾਵ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਸਖਲਾਈ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ  ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ : 
- ਿਜਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ HKPC ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸੇਵਾਵ , 

ਆਿਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ / ਜ  ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

 
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ : 
- HKPC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ  ਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵ  (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ / ਜ  
ਚੀਨੀ) ਿਵੱਚ ਪਕਾ ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

- ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਈਮੇਲ  ਜ  ਫ਼ੋਨ  ਰਾਹ  ਜਨਤਕ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਅਤੇ / ਜ  ਚੀਨੀ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
 

 ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ: 
- EOC ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸਲੀ 

ਸੰਵੇਦਨ ੀਲਤਾ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ 
ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨਸ (RDO) ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 
 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ  HKPC ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵ  ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 



ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਕੀਤ ੇਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  
ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ 

 

 HKPC ਜਾਤੀਗਤ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ , ਸੇਵਾਵ  ਅਤੇ 
ਉਪਾਵ  ਨੰੂ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵ  ਜ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ  ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 

 HKPC ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵ  ਜ  ਜਾਣਕਾਰੀ 8 ਭਾ ਾਵ  (ਿਜਵ ਿਕ ਬਹਾਸਾ 
ਇੰਡੋਨ ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨਪਾਲੀ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ, 
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ) ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ । 

 
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਉਤ ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਚੈਨਲ  ਰਾਹ  ਸਾਡੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਪਬੰਧਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ - 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. : 2788 5091 

ਫੈਕਸ ਨੰ. : - 

ਈਮੇਲ : agnes@hkpc.org 

ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ : HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon 
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