अवस्थित र योजनाबद्ध उपायहरू
जातीय समानताको बढावामा
ह Hongक Kong ईन्टरनेट रजजष्ट्रेसन कपोरे शन जिजमटे ड
ह Hongक Kong ईन्टरनेट रे जिष्ट्रेसन कर्पोरे शन जिजिटे ड (HKIRC) एक नाफा नकिाउने र
गैर-वैधाजनक कर्पोरे सन हो िुन ह Hongक Kongको िाजग दे श-कोड शीर्ष स्तर डोिेन
अन्तगषत सबै इन्टरनेट डोिेन नािहरू प्रबन्धन र प्रशासन गनष HKSAR को सरकार द्वारा
तोजकएको हो। hk "र"। 香港 ")।
सेवाहरू सम्बन्धन्धत
छ

⚫

HKIRC िे यसको नािहरू अन्त हुने डोिे न नािका िाजग
रे जिष्ट्रहरू िाफषत रे जिष्ट्रेसन सेवाहरू प्रदान गदष छ “.com.hk,
“.org.hk, “.gov.hk”, “.edu.hk”, “.net.hk”, “.idv.hk”, “公司.
香港”, “.組織.香港”, “.政府.香港”, “.教育.香港”, “.網絡.
香港”, “.個人.香港”, “.hk” र “.香港”.

अवन्धथित उर्पायहरू

⚫

हाम्रो व्यन्धिगत र संगठनात्मक ग्राहकहरूको साि िुख्य संचार
भार्ाहरू अ &्ग्रेिी र जचजनयााँ हुन (क्यान्टोजनि र र्पुटोंहुहु)

भजवष्य कायषको
आकिन

⚫

िूल्या such्कनहरू िस्तै जवजभन्न भार्ािा आवश्यक र्पने
सोधर्पुछको संख्या ग्राहकहरूको िातीय र्पृ ष्ठभूजिका कारण
सेवाको गुणस्तर फरक हुाँ दैन भन्ने कुरा जनजित गनष सिय-सियिा
सञ्चािन गररनु र्पछष ।

िर्प उर्पायहरू जिनु
/ जिनु

⚫

ग्राहक सेवा प्रजतजनजधहरूिाई यो सुजनजित गनष जनदे शन जदइन्छ जक
ग्राहकहरूको िातीय र्पृष्ठभूजिका कारण सेवाको गुणवत्ता फरक
हुाँ दैन।

⚫

हािीिे ह Hongक Kong ईसाई सेवासाँग अनुवाद सेवा प्रदान गनष
सिन्वय गरे का छ ं िब आवश्यक र्पदष छ। हािी HKIRC
वेबसाइटहरू र्पररवतषन गनेछ ं ता जक गैर-अ English्ग्रेिी र गैरजचजनयााँ भार्ी प्रयोगकताष हरूिे भार्ा सेवाहरू र्पाउन सक्दछन।
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िातीय सिानताको बढावािा अवन्धथित र योिनाबद्ध उर्पायहरूको बारे िा सोधर्पुछका
िाजग, कृर्पया श्री डे ररक यूएन, प्रोिेक्ट प्रबन्धकिाई जनम्न च्यानिहरू िाफषत सम्पकष
गनुषहोस। टे जिफोन न।
फा एक्स
ईिेि
हुिाक ठे गाना

:
:
:
:

2319 2303
2319 2626
info@hkirc.hk
ह Hongक Kong ईन्टरनेट रजिष्ट्रेसन कर्पोरे शन जिजिटे डUnit
1०१, स्तर,, कोर C, साइबरर्पोटष ,, १०० साइबरर्पोटष रोड, ह
Hongक Kong

सािग्री गुगि अनुवाद द्वारा उत्पन्न गररएको छ।
ह Hongक Kong ईन्टरनेट रजजष्ट्रेसन कपोरे शन जिजमटे ड
मे २०२०
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