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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 
ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

 

ਪਰਤਤਭਾਸਾਲੀ ਤਸੱਤਿਆ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਕੈਡਮੀ (ਤਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਰ ਤਗਫਟਡ ਐਜ ਕੇਸਨ) 

 
 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਰ ਗਗਫਗਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਿਮਗਿਡ (ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਤਗਹਤ 'ਗਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਰ ਗਗਫਗਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਪੰਜੀਗਕਰਤ) (HKAGE) ਨੰੂ 2007 ਗਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਸੀ 
ਅਤ ੇ 2017 ਗਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੂਦਾ (ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ) ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। HKAGE ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇਪਰਗਤਭਾਸ਼ਾਿੀ ਗਵਗਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਅਤ ੇਪਾਿਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿਈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਅਗਿਆਪਕਾਂ ਅਤ ੇਮਾਗਪਆਂ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ SAR ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਗਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਈ ਇਿੱ ਕ ਅਸਰਦਾਰ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਨਾਿ ਆਪਣੀ ਗਕਸਮ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। 
 

ਸਬੰਗਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ   HKAGE 10 ਤੋਂ 18 ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਗਤਭਾਸ਼ਾਿੀ ਗਵਗਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ 
ਸਕੂਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ (ਆਫ-ਸਕੂਿ-ਸਾਈਿ) ਗਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀਡਰਗਸ਼ਪ, ਗਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤ ੇ ਅੰਤਰ-ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਹੁਨਰ, 

ਗਗਣਤ, ਗਵਗਗਆਨ, ਮਾਨਵਤਾ, ਆਗਦ ਸਮੇਤ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ 
ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਣ ਿਈ ਅਤ ੇਸਮੁਿੱ ਚੇ-ਗਵਅਕਤੀ ਗਵਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਰਤੀ 
ਵਚਨਬਿੱ ਿਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰਨ ਿਈ ਗਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

   HKAGE ਮਾਗਪਆਂ, ਅਗਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤ ੇ
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਨਾਿ ਹੀ ਨਾਿ ਗਵਸੇ਼ਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਗਵਚਿੇ 
ਅਗਿਆਪਕਾਂ ਿਈ ਗਸਖਿਾਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

   ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, HKAGE ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਵਿੱ ਚ ਪਰਗਤਭਾਸ਼ਾਿੀ ਗਸਿੱ ਗਖਆ ਗਵਿੱ ਚ ਗਿਕਾਊ 
ਗਵਕਾਸ ਅਤੇ ਗਗਆਨ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਿਈ ਅਨੁਕੂਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਵਕਾਸ ਦਾ ਸੰਚਾਿਨ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ   HKAGE ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਗਵਗਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਗਪਆਂ ਅਤ ੇ ਹੋਰ 
ਗਹਿੱ ਤ-ਿਾਰਕਾਂ ਿਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਕੋਰਸ ਦੀ ਸੁਗਵਿਾ ਿਈ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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   ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ HKAGE ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਉਪਿਬਿ ਹੈ। 

   ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਅਤ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀਫ਼ਿੈੈੱਿ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਿਈ ਉਪਿਬਿ ਹਨ। 

   HKAGE ਨੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਅਤ ੇ
ਗਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਗਦਸ਼ਾ-ਗਨਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਗਪਤ ਕੀਤ ੇ ਹਨ। 
HKAGE ਇਹ ਸੁਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਗਵਗਭੰਨ ਨਸਿਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਹੋਵੇ। 

   CHEER (ਘਿੱਿ ਗਗਣਤੀ ਗਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱ ਰਕੀ ਅਤ ੇਵਾਿੇ ਿਈ ਕੇਂਦਰ) ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਿਬਿਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਈ 
ਿਾਬੀ ਗਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪੋਸਿਰ ਿਗਾਇਆ ਗਗਆ ਹੈ। 

ਭਗਵਿੱ ਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਮੁਿਾਂਕਣ 

  ਗਜਵੇਂ ਵੀ ਉਗਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਸੁਿਾਰਾਂ ਿਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਸਮੀਗਖਆ ਦਾ ਸੰਚਾਿਨ ਗਤਮਾਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

   ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਿਗਾਤਾਰ ਸੁਿਾਰ ਿਈ 
ਗਵਗਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਮਾਗਪਆਂ ਜਾਂ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਹਿੱ ਤ-ਿਾਰਕਾਂ ਵਿੱ ਿੋਂ  ਗਮਿੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ 
ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀਤ ੇਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਿੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ 

 
 

  ਜੇ ਮਾਗਪਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ HKAGE ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਬਿੱ ਗਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਿਾਂ ਨਾਿ ਤਾਿਮੇਿ ਕਰੇਗਾ। 

   ਫਰੰਿ-ਿਾਈਨ ਸਿਾਫ ਨੰੂ CHEER ਵਿੱਿੋਂ ਗਤਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗਵਗਭੰਨ ਨਸਿਾਂ ਦੇ ਗਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਿ 
ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਸੁਗਵਿਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
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ਨਸਿੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਿ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਿ ਸਬੰਗਿਤ ਪੁਿੱ ਛ-ਗਗਿੱ ਛ ਿਈ, 

ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਸਰਗਵਸਜ਼ ਗਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਗਰੇਸ ਹੁਈ (Ms Grace HUI) ਨਾਿ ਹੇਠ 
ਗਦਿੱ ਤ ੇਮਾਗਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
 
 

ਿੈਿੀਫੋਨ ਨੰ. : (852) 3940 0501 

ਫੈਕਸ ਨੰ. : (852) 3940 0201 

ਈਮੇਿ : academy@hkage.org.hk  

ਡਾਕ ਿਈ ਪਤਾ : The Hong Kong Academy for Gifted Education 
Sha Kok Estate, 
Shatin, 
New Territories, 
Hong Kong. 

 
 

ਤਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਰ ਤਗਫਟਡ ਐਜ ਕੇਸਨ  

(The Hong Kong Academy for Gifted Education) 

ਜ ਨ 2022 
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