ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ
ਰ
'ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫਡ
ੰ ਸਕੀਮ ਅਥਾਰਟੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰ ਡ ਸਕੀਮ ਅਥਾਰਟੀ (MPFA) ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰ ਡ ਯੋਜਨਾ (MPF) ਸਕੀਮ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹ ਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਹਿਆ ਕਰਦੀ ੈ ਅਤੇ MPF ਹਸਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਪ੍ ੰ ਚਾਉਂਦੀ ।ੈ
MPFA ਦਆਰਾ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰ ਉਤਸਾ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ
ਨਸਲੀ ਹਪ੍ਛੋਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ ੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਉਪ੍ਾਅ ੇਠਾਂ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਨ।A.

ਵਵਵਿਆਪ੍ਨ, ਜਨਤਕ ਵਸੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਵ ੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸਬੰ ਹਿਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ



MPFA ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹਸਿੱ ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਆਰਾ ਆਮ
ਲਕਾਂ
ੋ ਨੰ MPF ਹਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ।ੈ

ਮੌਜਦਾ
ਉਪ੍ਾਅ



MPFA ਅਤੇ MPF ਹਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ MPFA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਿ ।ੈ



ਹਵਹਦਅਕ ਅਤੇ ਹਵਹਗਆਪ੍ਨ ਪ੍ਰਚੇ/ਪ੍ਸਹਤਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰ
ੋ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ
ਹਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਚੀਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਚ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਨ।



ਉਰਦ ਅਤੇ ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ ਹਵਿੱ ਚ "ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ MPF ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾ ੀਦਾ
ੈ" ਅਤੇ "ਮਲ ਹਨਵੇਸ ਰਣਨੀਤੀ (DIS)" ਨਾਮਕ ਦੋ ਪ੍ਰਚੇ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਬੰ ਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ (NGOs) ਨੰ
ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਜਨਾਂਹ ਨੰ ਉ
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨ, ਨੰ ਵਡੇ
ੰ ਗਏ ਨ।



MPFA ਦੇ ਨਮਾਇੰ ਹਦਆਂ ਦਆਰਾ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ
MPF ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਹਿਤ NGOs ਨੰ ਸਿੱ ਦਾ ਹਦਿੱ ਤਾ
ਹਗਆ ੈ।



MPFA:

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ੋਰ
ਉਪ੍ਾਅ

-

ਢਿੱ ਕਵੀਂਆਂ ਗਤੀਹਵਿੀਆਂ ਰਾ ੀਂ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ MPF ਸਕੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ
ਹਮਲਵਰਤਨ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰ ਹਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ;

1

- ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਿੱ ਕ MPF ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ
ਸਬੰ ਹਿਤ NGOs ਨਾਲ ਸਪ੍ਾਂਸਰਹਸਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹਵਚ ਸਬੰ ਹਿਤ NGOs (ਟਰੇਨ-ਹਦ-ਟਰੇਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)
ਹਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਨਸਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਮਾਹਜਕ
ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ MPF ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ।
B.

ਪ੍ੱ ਛ-ਵਿੱ ਛ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰ ਧਨ

ਸਬੰ ਹਿਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ



MPFA ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ MPF ਨਾਲ ਜੜੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਿੱ ਛ-ਹਗਿੱ ਛ ਅਤੇ
ਹਸਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰ ਿਨ ਕਰਦਾ ।ੈ

ਮੌਜਦਾ
ਉਪ੍ਾਅ



ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਚ MPFA ਤੋਂ ਪ੍ਿੱ ਛ-ਹਗਿੱ ਛ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਨ ਜਾਂ ਹਸਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ।



ਜੇ ਭਾਸਾ ਰਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਹਸਆਵਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ੋਰ
ਉਪ੍ਾਅ

ਨ, ਤਾਂ ਹਵਆਹਿਆ

 ਸਟਾਫ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮਿੱ ਹਦਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਕਤਾ ਅਤੇ
ਸੰ ਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਹਸਿਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਵਵੱ ਿ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ
ਪ੍ਬਹਲਕ ਦੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ MPFA ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਝਾਵਾਂ ਨੰ ਹਿਆਨ ਹਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿਦੇ
ਸਿਾਰ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਏ
ੋ MPFA ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ

ਪ੍ੱ ਛ-ਵਿੱ ਛ
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰ ਉਤਸਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਿ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਿੱ ਛ-ਹਗਿੱ ਛ ਲਈ,
ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪ੍ੋਰਟ
ੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇ ਜਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਐਲੀਸ ਟੈਂਗ ਨਾਲ ੇਠਾਂ ਹਦਿੱ ਤੇ
ਮਾਹਿਅਮਾਂ ਰਾ ੀਂ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ
ੌਟਲਾਈਨ : 2918 0102
- ਫੈਕਸ:
: 2259 8806
- ਈ -ਮੇਲ : mpfa@mpfa.org.hk
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਾਵੀਡੈਂ
ਟ ਫੰ ਡ ਸਕੀਮ ਅਥਾਰਟੀ
ਰ
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