
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਜੌ ਦਾ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬਧੱ ਉਪਾਅ 

 

ਿਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਸਾਈਬਰਪਰੋਟ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਕੂੰਪਨੀ ਹਲਮਹਟਡ 

(Hong Kong Cyberport Management Company Limited) 

 

ਸਾਈਬਰਪਰੋਟ (Cyberport) ਇਕ ਆਧਹੁਨਕ ਹਡਜੀਟਲ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਿ ੈ ਹਜਸ ਹਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,600 

ਸਰੁ ਆਤੀ ਅਤ ੇ ਤਕਨੀਕੀ  ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਸਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਿਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਸਾਈਬਰਪਰੋਟ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਕੂੰਪਨੀ 

ਹਲਮਹਟਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸਦੀ ਪ ਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਿਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਹਿਸਸੇ ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਖਤੇਰ (SAR) 

ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿ।ੈ ਹਡਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦ ੇਇਕੱ ਹਦਰਸਟੀਕਣੋ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਿਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ 

ਲਈ ਇਕੱ ਨਿਾਾਂ ਆਰਹਿਕ ਉਤਪਰਰੇਕ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਾਈਬਰਪਰੋਟ (Cyberport) ਪਰਹਤਭਾ ਪਦੈਾ 

ਕਰਕ,ੇ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਹਿਚੱ ਉੱਦਮਸੀਲਤਾ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕ,ੇ ਸੁਰ ਆਤੀ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਦ ੇ ਹਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

ਹਿਚੱ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤ ੇਉਦਯਗੋ ਦ ੇਹਿਕਾਸ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕ ੇਇਕੱ ਸਜੀਿ ਤਕਨੀਕੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਣਾਲੀ 

ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪਸੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬਧੱ ਿ,ੈ ਅਤ ੇਅਹਜਿਾ ਸਿਾਨਕ ਅਤ ੇਅੂੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਨਾਲ 

ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯਗੋ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕ,ੇ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਅਤ ੇਹਨਜੱੀ ਸਕੈਟਰਾਾਂ ਹਿਚ ਹਡਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੂੰ 

ਤਜੇ਼ ਕਰਹਦਆਾਂ ਨਿੀਆਾਂ ਅਤ ੇਰਿਾਇਤੀ ਆਰਹਿਕਤਾਿਾਾਂ ਦ ੇਏਕੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ ੈ। 

 

ਸੂੰਬੂੰਹਧਤ 

ਸਿੇਾਿਾਾਂ 

 

 ਹਡਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਾਂ ਪਰਹਤਭਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪਸੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਗੋਰਾਮ, 

ਹਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਸਰੁ ਆਤੀ ਪਰਗੋਰਾਮਾਾਂ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰਨਾ। 

 ਸਰੁ ਆਤੀ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਅਤ ੇ ਉੱਦਮੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸਹਿ-ਕਾਰਜਸੀਲ ਜਗਹਾ ਅਤ ੇ ਬਜ਼ਾਰ 

ਤਕੱ ਪਿੁੂੰਚ ਹਿਚੱ ਸਿਾਇਤਾ ਸਮਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤ ੇ ਿਰੋ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨਾ। 

 ਉਦਯਗੋਾਾਂ ਅਤ ੇ ਉਦਯਗੋ ਜਗਤ ਦ ੇ ਹਿਕਾਸ ਲਈ ਹਡਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੂੰ 

ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਅਤ ੇਗਤੀਹਿਧੀਆਾਂ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰਨਾ। 

ਮਜੌ ਦਾ 

ਉਪਾਅ 

 

 ਸਾਈਬਰਪਰੋਟ (Cyberport) ਦੀ ਕਾਰਪਰੋਟੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪਰਗੋਰਾਮ ਆਮ 

ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਦਭੋਾਸੀ ਰ ਪ (ਅੂੰਗਰਜੇ਼ੀ ਅਤ ੇ ਚੀਨੀ) ਹਿਚ ਇਸਦੀ ਅਹਧਕਾਰਤ 

ਿੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਪਰਕਾਹਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਿਨ। 

 ਸਾਈਬਰਪਰੋਟ (Cyberport) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤ ੇ ਹਸਕਾਇਤਾਾਂ ਦ ੇ ਪਰਬੂੰਧਨ 



ਦੀਆਾਂ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਹਲਖਤੀ ਅਤ ੇ ਬਲੋੀ ਜਾਾਂਦੀ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇ ਅੂੰਗਰਜੇ਼ੀ ਦਿੋਾਾਂ ਹਿਚ 

ਉਪਲਬਧ ਿਨ। 

 ਸਾਈਬਰਪਰੋਟ (Cyberport) ਦ ੇਪਰਗੋਰਾਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸਮਾਗਮਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅੂੰਗਰਜੇ਼ੀ ਅਤ ੇ/ 

ਜਾਾਂ ਚੀਨੀ ਹਿਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਿੱ ੇਿੀ ਲਾਗ  ਿੁੂੰਦਾ ਿਿੋ ੇ। 
 ਸਾਰ ੇਅਮਲੇ ਨ ੂੰ ਸਮਾਨ ਅਿਸਰਾਾਂ ਦ ੇਆਰਡੀਨੈਂਸਾਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ ਮਜ਼ਬ ਤ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਗਰੈਕਾਨ ੂੰਨੀ ਕੂੰਮਾਾਂ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਜਿਾਬਦਿੇੀ ਨ ੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਨ 

ਅਿਸਰ ਆਯਗੋ ਨਾਲ ਹਨਯਹਮਤ ਹਸਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

 ਬਰਾਬਰ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦ ੇ ਅਿਸਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਸਾਰ ੇ ਅਮਲੇ ਲਈ " ਿਪਾਰਕ 

ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਬਤ ੇ" ਹਿਚੱ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

 

ਭਹਿਖੱ ਦ ੇਕੂੰਮ ਦਾ 

ਮਲੁਾਾਂਕਣ 
 ਸਾਈਬਰਪਰੋਟ (Cyberport) ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਆਪਣੀਆਾਂ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ 

ਕਰਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਇਸਦ ੇਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਅਤ ੇਜਨਤਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਿ / 

ਸਝੁਾਿਾਾਂ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰਧ ਹਿਚੱ ਹਜਿੱ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਿਏੋਗਾ, ਸਧੁਾਰ ਕਰਗੇਾ। 

ਿਾਧ  ਕੀਤ ੇ

ਗਏ/ਕੀਤ ੇਜਾਣ 

ਿਾਲੇ ਉਪਾਅ 

 ਸਮਾਨ ਅਿਸਰ ਆਯਗੋ ਅਤ ੇਿਰੋ ਉਹਚਤੱ ਸੂੰਸਿਾਿਾਾਂ ਦ ੇਸਹਿਯਗੋ ਨਾਲ ਅਮਲੇ 

ਦੀ ਹਸਖਲਾਈ ਨ ੂੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। 

 

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜੌ ਦਾ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬਧੱ ਉਪਾਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪੁਛੱਹਗਛੱ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ 

ਕਰਕ ੇਿਠੇ ਹਦਤੱ ੇਚਨੈਲਾਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸਾਈਬਰਪਰੋਟ (Cyberport) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ- 

 

ਟਲੈੀਫਨੋ           : 3166 3800 

ਫੈਕਸ                 : 3166 3118 

ਈ-ਮਲੇ               : enquiry@cyberport.hk 

ਡਾਕ ਪਤਾ            : Level 6, Cyberport 2, 100 Cyberport Road, Hong Kong 
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