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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ 'ਤੇ  

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 
 

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਅਬਜਰਵੇਟਰੀ 
 
 

ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਅਬਜਰਵੇਟਰੀ (HKO) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ 

ਖੇਤਰ� ਦ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਭੋਗੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵ� 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। HKO ਲਈ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਉਹਨ� ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਬੰਿਧਤ 

ਸੇਵਾਵ� 

  HKO (a) ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਬਾਰ ੇਚੇਤਾਵਨੀ 

ਜਾਰੀ ਕਰਨ; (b) ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ� ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ; ਅਤੇ (c) ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਸਮ� ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 

ਅਤੇ ਭੂ-ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਿਵਿਗਆਨ, ਖਗੋਲ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੈ 

ਮੌਜੂਦਾ  

ਉਪਾਅ 

  HKO ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ HKO ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 

ਤੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� (ਅਰਥਾਤ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਪਰਚੇ / ਪੁਸਿਤਕਾਵ� ਵੀ ਦੋਵ� ਸਰਕਾਰੀ 

ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ। 

   HKO ਨ�  ਮੌਸਮ ਦੀਆ ਂਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦ ੋਪਰਚੇ (“ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ 
ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ”1 ਅਤੇ “ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਦੀ ਚਤੇਾਵਨੀ ਪ�ਣਾਲੀ ”2)  ਦਾ 

ਿਹੰਦੀ, ਨ� ਪਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਥਾਈ, ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨ� ਸ਼ੀਆ, ਤਗਾਲੋਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 

ਵੀਅਤਨਾਮੀ2

3 ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ HKO ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ �ਤ ੇਅਪਲੋਡ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਭਿਵੱਖ ਦ ੇਕੰਮ 

ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ 

  HKO ਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ ਦ ੇ ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂ ਜਰੂਰਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦ ੇ

ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। 

                                                             
1 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 33  
2 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 20 
3 ਪਰਿਚਆ ਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ HKO ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

https://www.hko.gov.hk/en/publica/pubgen.htm
https://www.hko.gov.hk/en/publica/pubgen.htm
https://www.hko.gov.hk/en/publica/pubgen.htm
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ਕੀਤ ੇਗਏ/ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਹੋਰ ਉਪਾਅ 

  HKO ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਮੌਸਮ ਦੀਆ ਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂ ਦ ੇ ਪਰਚੇ / 

ਪੁਸਿਤਕਾਵ� ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

   HKO ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦਾ 

ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ HKO ਦੇ ਦੌਰੇ। 

 
ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਸਹਾਇਕ ਿਵਭਾਗ ਸਕੱਤਰ (ਜਨਰਲ) 2 ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:- 
 
ਟੈਲੀਫੋਨ : 2926 8039 

ਫੈਕਸ : 2311 9448 

ਈਮੇਲ : mailbox@hko.gov.hk 

ਡਾਕ : Hong Kong Observatory 
134A Nathan Road 
Kowloon 
Hong Kong 
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