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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਅ 

  

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਅਥਾਰਟੀ 
  

 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਅਥਾਰਟੀ (MPFA) ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (MPF) ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇ
ਹ ਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਹਿਆ ਕਰਦੀ  ੈ ਅਤੇ MPF ਹਸਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਦ ੇਸਾਰੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍  ੰ ਚਾਉਂਦੀ  ੈ।   
 

MPFA ਦ ਆਰਾ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੰ  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 ਵਸੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵ ੱਸਦੇਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ 

 

ਸਬੰਹਿਤ  
ਸੇਵਾਵਾਂ 

 MPFA ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹਸਿੱ ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮ ਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ਆਰਾ ਆਮ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  MPF ਹਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ  ੈ। 
 

ਮੌਜ ਦਾ  
ਉਪ੍ਾਅ 

 

 

 

 

 MPFA ਅਤੇ MPF ਹਸਸਟਮ ਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ MPFA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 
ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਿ  ੈ।   
 

 ਹਵਹਦਅਕ ਅਤੇ ਹਵਹਗਆਪ੍ਨ ਪ੍ਰਚ/ੇਪ੍ ਸਹਤਕਾਵਾਂ ਅਤੇ  ੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ 
ਹਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਚੀਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਚ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
 ਨ।  

 

 ਉਰਦ  ਅਤੇ ਨੇਪ੍ਾਲੀ ਹਵਿੱ ਚ "ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  MPF ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾ ੀਦਾ 
 ੈ" ਅਤੇ "ਮ ਲ ਹਨਵੇਸ ਰਣਨੀਤੀ (DIS)" ਨਾਮਕ ਦੋ ਪ੍ਰਚੇ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 
 ਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਬੰਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਨ ੰ  
ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉ  
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇ ਨ, ਨ ੰ  ਵੰਡੇ ਗਏ  ਨ। 
 

 MPFA ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਹਦਆਂ ਦ ਆਰਾ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 
MPF ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਹਿਤ NGOs ਨ ੰ  ਸਿੱ ਦਾ ਹਦਿੱ ਤਾ 
ਹਗਆ  ੈ। 
 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ੋਰ 
ਉਪ੍ਾਅ 

 MPFA:  
 



2 

 - ਹਜਿੱ ਥੇ ਉਹਚਤ  ੋਵੇ ਹਵਹਭੰਨ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  MPF ਅਹਿਕਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਿਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿਨ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਿੱ ਿ ਨ ਕਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਭਾਸਾਵਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਬਰੋਸਰ ਹਤਆਰ ਕਰੇਗਾ;    
 

- ਢ ਿੱ ਕਵੀਂਆ ਂਗਤੀਹਵਿੀਆ ਂਰਾ ੀਂ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦ ੇMPF ਸਕੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇ
ਹਮਲਵਰਤਨ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਹਿਤ NGOs ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ;  

 

- ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਿੱ ਕ MPF ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 
ਸਬੰਹਿਤ NGOs ਨਾਲ ਸਪ੍ਾਂਸਰਹਸਪ੍ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ 

 

- ਆਪ੍ਣ ੇਨ ੈੱਟਵਰਕ ਰਾ ੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  MPF ਹਗਆਨ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਹ ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ 
ਕਰੇਗਾ। 

 

B.   ਪ੍ ੱ ਛ-ਵਿੱਛ ਅਤ ੇਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

 

ਸਬੰਹਿਤ  
ਸੇਵਾਵਾਂ 

 MPFA ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ MPF ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਮਾਮਹਲਆ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ ਿੱ ਛ-ਹਗਿੱ ਛ ਅਤੇ 
ਹਸਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਕਰਦਾ  ੈ। 

 

ਮੌਜ ਦਾ  
ਉਪ੍ਾਅ 

 ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਚ MPFA ਤੋਂ ਪ੍ ਿੱ ਛ-ਹਗਿੱ ਛ ਕਰ ਸਕਦੇ 
 ਨ ਜਾਂ ਹਸਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ।  
 

 ਜ ੇ ਭਾਸਾ ਰ ਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆ ਂ ਸਮਿੱ ਹਸਆਵਾਂ  ਨ, ਤਾਂ ਹਵਆਹਿਆ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   
 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ੋਰ 
ਉਪ੍ਾਅ 

 ਸਟਾਫ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮ ਿੱ ਹਦਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇ
ਸੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਹਸਿਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਭਵਵੱਿ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 

 

ਪ੍ਬਹਲਕ ਦੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ MPFA ਸਟਾਫ ਦੇ ਸ ਝਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਹਿਆਨ ਹਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿਦੇ  ੋਏ MPFA ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਸ ਿਾਰ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਪ੍ ੱ ਛ-ਵਿੱਛ  

 

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੰ  ਉਤਸਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਿ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ ਿੱ ਛ-ਹਗਿੱ ਛ ਲਈ, 

ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਮਾਮਹਲਆ ਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਐਲੀਸ ਟੈਂਗ ਨਾਲ  ੇਠਾਂ ਹਦਿੱਤ ੇ
ਮਾਹਿਅਮਾਂ ਰਾ ੀਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ 
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-  ੌਟਲਾਈਨ :  2918 0102 

- ਫੈਕਸ: :  2259 8806 

- ਈ -ਮੇਲ :  mpfa@mpfa.org.hk  

 

 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਅਥਾਰਟੀ  
ਜੂਨ 2021 
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