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   نئے    1,066  بھگ لگ کہ جو  ڈیجیٹل کمیونٹی ہے   جدید   ایک  ( Cyberport ) سائبر پورٹ

   یکمپن  نجمنٹیم  پورٹ سائبر  کانگ  ہانگ ہی  ۔ ہے اداروں پر مشتمل تکنیکی  اورں  وکاروبار

    ٹڈیلم

(de a ie a rgmonyenn eC Cao o n re yC g og gnoH)جو ،      ہے انتظام ریز کے

   کانگ  ہانگکہ مکمل طور پر 

ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے مرکز کا تصور لیے، گورنمنٹ کے زیر ملکیت ہے ۔ (SAR)آر اے ایس 

پُرعزم  ( Cyberport ) سائبر پورٹ، تے ہوئے ہانگ کانگ کو نئی تجارتی بنیادوں پر آگے لیکر جا

جائے، نکھار کر ایک زبردست خودکار ماحولیاتی نظام آگے الیا  صالحیتوں و قابلیتوں کوہے کہ 

صنعتی ،  مدد ںیکےسفرم یترق یکاروبارک نئے ، نوجوانوں میں کاروبار سازی کی ترغیب دالنا

ترقی کی حوصلہ افزائی کیلئے مقامی و بین االقوامی شراکت داروں کے مابین موزوں تعاون کو 

روایتی فروغ دینا، سرکاری و نجی شعبوں میں ڈیجیٹل انقالب کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے نئی و 

  معیشت کو یکجا کرنا ۔

 

 حوصلہکا انعقاد، ڈیجیٹل  خودکار  صالحیتوں کی   تقریبات  ●  متعلقہ خدمات

 ۔اور  ابتدائ پروگرام تربیتی لئےیک یافزائ

سرمائے و دیگر خدمات کی  فراہمی  بشمول  نئے  کاروبار  اور   ●

ساتھ کام  کرنے کا ماحول فراہم کرنا اور   تاجروں  کو  ایک

 ۔تک رسائی( مارکیٹ)منڈی 

کاروباری و صنعتی ترقی میں ڈیجیٹل انقالب کی حوصلہ افزائی  ●

 ۔وسرگرمیوں کا اہتمام کرنا تقریباتکیلئے

 

کی مستند معلومات اور پروگرام  ( Cyberport )سائبر پورٹ  ●  اقدامات  حالیہ

کیلئے دونوں  کی سہولت الناس عواماسکی مصدقہ ویب سائٹ پر

 ۔ہیں جاتے کیےمیں شائع ( انگریزی وچینی)زبانوں 

سے متعلق معلومات و شکایات   ( Cyberport ) سائبر پورٹ ●

 سے نمٹنے کیلئے خدمات چینی و انگریزی دونوں زبانوں میں

    دستیاب ہیں ۔ (طورپر و تحریری زبانی)

کے پروگرام اور تقریبات میں   ( Cyberport )  سائبر پورٹ ●

استعمال کیا  یا چینی زبان  کا /بوقت ضرورت انگریزی  اور 

 جاتا ہے ۔

 

یکساں مواقع فراہم کرنے  )تمام عملے کیلئے  آپرچونٹیزکمیشن ●

کیساتھ ملکر باقاعدہ تربیتی ٹریننگ کا  اہتمام کیا جاتا (واال ادارہ 

ہے تاکہ یکساں مواقع کیلئے بنے قوانین اور خالف قانون 



کارکردگی کی صورت میں قانونی ذمہ داری کی سمجھ بوجھ کو 

 بہتر بنایا جا سکے ۔ 

  

کوتمام  وضوابطسے متعلق شرائطمواقع  یکساں کے روزگار ●

عملے کے لیے کاروباری ضابطہ اخالق و کردار میں شامل کیا 

   گیا ہے۔ 

   

مستقبل کے کام کا 

 تعین 

 

اپنے عملے اور عوام الناس کی جانب سے تجاویز و آراء کو  ● 

وقت کیساتھ  (Cyberport) سائبر پورٹ مدنظر رکھتے ہوئے

اور بوقت ضرورت  ،ساتھ اپنی سہولیات کا جائزہ لیتا رہتا ہے

 بہتری کرتا رہتا ہے۔

 جو قداماتا یاضاف

 ےیک آئندہ ای گئے ےیک

 گے ںیجائ

 

  

 آپرچونٹیز ایکول کو تربیتو ٹریننگ کی عملے ضرورت حسب ●

 ۔ گی جائے دی تقویت سے تعاون کے تنظیموں متعلقہ دیگر اور

 

 

 بندیحالیہ اقدامات و منصوبہ  مساوات کے فروغ کیلئے کیے گئےنسلی 

سے درج ذیل ذرائع کے   ( Cyberport ) سے متعلق پوچھ گچھ کیلئے براہ مہربانی سائبر پورٹ

 توسط رابطہ کریں۔

 
 ٹیلی فون نمبر   :3800 3166

 فیکس نمبر     :3118 3166

enquiry@cyberport.hk  :ای میل   

Level 6, Cyberport 2, 100 Cyberport Road, Hong Kong ڈاکخانے کا پتہ :   
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