ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲਮਜਟਡ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਮਟਡ (HKIRC) HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਿੋ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਈ
ਦੇਸ਼-ਕੋਡ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰੀ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ
ਪਰਬੰਧਨ ਿਈ ਹੈ। (“.hk” and “.香港”)
ਸਬੰ ਜਧਤ



ਸੇਵਾਵਾਂ

HKIRC ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ “.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” ਅਤੇ “.香港” ਨਾਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਡੋਮਨ
ੇ
ਨਾਮਾਂ ਿਈ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਿਦਾ ਉਪਾਅ



ਸਾਡੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਚਾਰ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ (ਕੈਂਟਨ
ੋ ੀਿ ਅਤੇ ਪੁਤੋਂਗੁਆ) ਹਨ।

ਭਜਵੱ ਖ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ



ਮੁਿਾਂਕਣ

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋ ੜੀਂਦੀ ਪੁੱ ਛਜਗੱ ਛ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ
ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਕ ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਸਿੀ ਜਪਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਜਵੱ ਚ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਿਾਣ
ਵਾਿੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ



ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਜਦਆਂ ਨੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ
ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਜਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਸਿੀ ਜਪਛੋਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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ਿਦੋਂ ਵੀ ਿੋ ੜ ਹੋਵੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ
ਜਕਰਸ਼ਚਨ ਸਰਜਵਸ ਨਾਿ ਤਾਿਮੇਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ HKIRC ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ
ਜਵੱ ਚ ਬਦਿਾਅ ਕਰਾਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਿਣ
ਵਾਿੇ ਗਾਹਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਨਸਿੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੌਿਦਾ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਬੱ ਧ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਜਗੱ ਛ ਿਈ,
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਜਦੱ ਤੇ ਮਾਜਧਅਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋਿੈਕਟ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰੀ ਡੈਜਰਕ ਯਨ ਨਾਿ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ-

ਟੈਿੀਫੋਨ ਨੰਬਰ.

:

23192303

ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ.

:

23192626

ਈਮੇਿ

:

info@hkirc.hk

ਡਾਕ ਿਈ ਪਤਾ

:

Hong Kong Internet Registration Corporation Limited
Unit 501, Level 5, Core C, Cyberport 3, 100 Cyberport
Road, Hong Kong

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲਮਜਟਡ
ਮਈ 2020
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