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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪਰਚਾਰ 'ਤੇ  
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਉਪਾਅ 

 

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਬਜਰਵੇਟਰੀ 
 

 

 ਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਬਜਰਵੇਟਰੀ (HKO) ਦਾ ਉਦੇਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਮ ਿੰ ਦਰੀ ਅਤੇ  ਵਾਈ ਜ਼ ਾਜ਼ 
ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇ ਵਵਸੇਸ ਉਪਭੋਗੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮ  ਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ  ੈ। HKO ਲਈ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾ  ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ, ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਤਿੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਪ  ਿੰ ਚ ਨੂਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬ  ਤ ਮ ਿੱ ਤਤਾ ਰਿੱ ਖਦਾ  ੈ। 
 

ਸਬਿੰ ਵਧਤ 

ਸੇਵਾਵਾਂ 
⚫  HKO (a) ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ 
ਕਰਨ; (b)  ਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸਨ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨ; ਅਤੇ (c)  ਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਮਆਰ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਵਵਗਆਨ, 
ਸਮ ਿੰ ਦਰੀ ਵਵਵਗਆਨ, ਖਗਲੋ-ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ  ੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ  
ਉਪਾਅ 

⚫  HKO ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ HKO ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ 
 ਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਵਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜੀ) ਵਵਿੱ ਚ 
ਉਪਲਬਧ  ੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮ ਿੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸਾਵਾਂ1 ਵਵਿੱਚ ਮ  ਿੱਈਆ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਮੌਸਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। 

 ⚫  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਿੰ ਡਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵਵਵਦਅਕ ਪਰਚ/ੇਪ ਸਤਕਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵਚ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ  ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, HKO ਨੇ ਮੌਸਮ 
ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਤਿੰ ਨ ਪਰਚ ੇ (“ ਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਝਿੱਖੜ ਚੇਤਾਵਨੀ 
ਸਿੰ ਕੇਤ”2 ,“ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਬਾਵਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ”3 ਅਤੇ “ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੌਨਸਨੂ 
ਸਿੰ ਕੇਤ”4  ਦਾ ਅਨ ਵਾਦ ਵਿੱ ਖ-ੋਵਿੱਖ ਭਾਸਾਵਾਂ1 ਵਵਿੱਚ ਕੀਤਾ  ੈ ਜੋ HKO ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 
ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ। 

ਭਵਵਿੱ ਖ ਦ ੇਕਿੰ ਮ 
ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 

⚫  HKO ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਨਸਲ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦ ੇਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ। 

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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ਕੀਤੇ ਗਏ/ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
 ੋਰ ਉਪਾਅ 

⚫  HKO ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਵਚ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦ ੇਪਰਚ ੇ/ ਪ ਸਵਤਕਾਵਾਂ 
ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 ⚫  HKO ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਵਵਦਅਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ 
ਪਰਬਿੰ ਧ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ HKO ਦੇ ਦੌਰੇ। 

 

ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾ ੀਂ ਸਰੀ ਸੈਨੋ ਵਾਈਯੂ, ਸ ਾਇਕ ਸੈਕਟਰੀ 
(ਜਨਰਲ) 2 ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ 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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