ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪਰਚਾਰ 'ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲਮਜਟਡ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਜਮਟਡ (HKIRC) HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਿੋ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਈ ਦੇਸ਼-ਕੋਡ ਦੇ
ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰੀ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਿਈ ਹੈ। (“.hk”
and “.香港”)
ਸਬੰਜਧਤ



HKIRC ਆਪਣੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ “.com.hk, “.org.hk,
“.gov.hk”, “.edu.hk”, “.net.hk”, “.idv.hk”, “公司.香港”, “.

ਸੇਵਾਵਾਂ

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 ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਿਈ
ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਿ ਦਾ ਉਪਾਅ



ਸਾਡੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਮੱਖੁ ਸੰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ (ਕ�ਟੋਨੀਿ ਅਤੇ ਪੁਤ�ਗੁਆ) ਹਨ।

ਭਜਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ



ਮੁਿਾਂਕਣ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋੜ�ਦੀ ਪੱੁ ਛਜਗੱਛ ਦਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ
ਕੀਤਾ ਿ ਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਕ ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿ ਾ ਸਕੇ ਜਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ
ਨਿਸੀ ਜਪਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਵੱਚ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ।
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਜਦਆਂ ੰ ਨ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿ ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਿਾਣ
ਵਾਿੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ



ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਜਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸੀ ਜਪਛੋਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ
ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ।
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ਜਦ� ਵੀ ਿ ੋ ੜ ਹੋਵੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿ ਈ ਅਸ� ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ
ਜਕਰਸ਼ਚਨ ਸਰਜਵਸ ਨਾਿ ਤਾਿਮੇਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ� HKIRC ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ
ਜਵੱਚ ਬਿਦਾਅ ਕਰਾਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕ
ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ
ਿਦੱਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹ� ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ -

ਟੈਿੀਫੋਨ ਨੰਬਰ.

:

23192303

ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ.

:

23192626

ਈਮੇਿ

:

mkt@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 ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਰਜਜਸਟੇਰਸ਼ਨ
ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲਮਜਟਡ
ਅਗਸਤ 2022
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