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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਅ 

ਬੀਮਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਨਸ਼ਰੋੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ) 
 

ਬੀਮਾ ਅਥਾਰਟੀ ("IA") ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਕਾਰਜ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨ ੂੰ  ਵਿਿਸਥਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਧਾਰਣ 
ਸਵਥਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਿੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ 
ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਇਸਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। IA ਨੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਵਦੁੱ ਤੇ 
ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ / ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ:  
 

A. ਪ੍ਬਲਲਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ  ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ ੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਤਾ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ । 
ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  ਵਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ ੁੱ ਛਵਗਛ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜਨਹ ਾਦੀ ਵਸਕਾਇਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਤ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ ੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ ਵਨਰਪੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

 ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੁੱ ਚ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਹਨ ।  

 ਜੇ ਵਸਕਾਇਤ / ਪ ੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ ਬਰਾਬਰ ਮੌਵਕਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ IA ਇਸ ਕੇਸ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ  ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕਵਮਸਨ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਦੇਿੇਗਾ ।  

ਭਵਿੁੱ ਖ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ 
ਮ ਲਾਂਕਣ 

 IA ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸ ਧਾਰ ਕਰੇਗਾ । 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਉਪਾਅ 

 IA ਉਹਨਾਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ ੁੱ ਛਵਗਛ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦ ਆਰਾ 
ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਮ ਫਤ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਕ 
ਆਹਮਣੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਮ ਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ 
ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ  ਹੈ । 

 ਇੁੱਕ ਭਾਸਾ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਅੁੱਠ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੁੱ ਚ 1) ਵਸਕਾਇਤਕਰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਫਤ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਰਦਰਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

  

                                                           
1ਅੁੱਠ ਭਾਸਾਿਾਂ ਬਹਾਸਾ ਇੂੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਵਹੂੰਦੀ , ਨੇਪਾਲੀ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਉਰਦ , ਿੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜਾਬੀ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
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B. ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਸਖਲਾਈ 
ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ  ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮ ੁੱ ਵਦਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸੀਲਤਾ ਅਤੇ 

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਸੂੰ ਕਲਪ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਣਾ । 
ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 

ਸਬੂੰ ਧਤ ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  
 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਭੂੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮ ਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ 

ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿਰਕਸਾਪਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੈਸਨ 
ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਵਜਕ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਭਵਿੁੱ ਖ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ 
ਮ ਲਾਂਕਣ 

 IA ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਸਕਾਇਤਕਰਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ 
ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸ ਝਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੁੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ 
ਲਈ ਢ ੁੱ ਕਿੇਂ ਵਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਉਪਾਅ 

 IA ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ 
ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਢ ੁੱ ਕਿੀਂ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ । 

 
C. ਜਨਤਕ ਪ੍ ੱ ਛਲ ੱਛ / ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

ਆਮ ਪ੍ ੱ ਛਲ ੱਛ  – 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ .: (852) 3899 9983 
ਫੈਕਸ ਨੂੰ .: (852) 3899 9993 
ਈਮੇਲ: enquiry@ia.org.hk 
 
ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ– 
ਮਾਰਕੀਟ ਕੂੰਡਕਟ ਡਿੀਜ਼ਨ 
ਈਮੇਲ: complaints@ia.org.hk 

 
ਬੀਮਾ ਅਥਾਰਟੀ  
ਮਈ 2020 
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