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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤ ੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

 
ਸਿਵਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ (ਸਿਵਲ ਏਡ ਸਰਵਿਸ) 

 
 

ਿਸਵਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸ)ਵਾ (CAS) ਇ*ਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅ1 ਅਨuਸ਼ਾਿਸਤ, ਸਰਕਾਰ ਦuਆਰਾ ਿਵ*ਤ 6ਾਪਤ, ਸਹਾਇਤਾ 
ਸ)ਵਾ 8 ਜ: ਿਕ ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜ?ਸੀ ਿਡਉਟੀਆਂ ਿਨਭਾਉਂਦੀ 8 ਅ1 ਹDਗ ਕDਗ F ਪGਰਨ-ਸਮH ਐਮਰਜ?ਸੀ 
ਬਲD '1 ਦਬਾਅ ਦGਰ ਕਰਨ ਿਵ*ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ 8। ਵ*ਖ ਵ*ਖ ਨਸਲD F ਲ:ਕD K ਭਾਈਚਾਰ) ਿਵ*ਚ ਏਕੀਿNਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਕੀ1 ਜਾ ਰਹ) ਹਨ ਜ: ਸਮਾਜ ਿਵ*ਚ  ਉਨOD ਦੀ ਸ਼ਮGਲੀਅਤ ਅ1 ਯ:ਗਦਾਨ K 
ਸuਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕF ਹਨ ਅ1 ਆਪਣੀਆਂ ਖuਦ ਦੀਆਂ ਸਮਰ*ਥਾਵD ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕF ਹਨ। 

 
 
CAS ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਕੀਮ (STS) 
 
ਸਬSਿਧਤ ਸ)ਵਾਵD l  ਵ*ਖ ਵ*ਖ ਨਸਲD F ਲ:ਕD K ਉਨOD F ਕTਰੀਅਰ ਅ1 ਉUਨਤੀ ਲਈ ਅ1 ਨਾਲ ਹੀ 

ਉਨOD ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗuਣਵ*ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ)ਵਾਵD 6ਦਾਨ 
ਕਰਨਾ। 

ਮVਜGਦਾ ਉਪਾਅ l  CAS F ਬਾਲਗ ਸਵTਸ)ਵਕ ਮ?ਬਰD ਅ1 ਕTਡਟD ਵਜW ਵ*ਖ: ਵ*ਖ ਨਸਲD F ਲ:ਕD K 
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੀਿਫSਗ ਅ1 ਭਰਤੀ ਗ*ਲਬਾਤ, ਜ: ਿਕ CAS ਿਵ*ਚ  
ਿਸਖਲਾਈ 6ਾਪਤ ਕਰਨ ਤW ਬਾਅਦ ਅਨuਸ਼ਾਿਸਤ ਬਲD ਿਵ*ਚ ਪGਰ) ਸਮH F ਰuਜ਼ਗਾਰ 
ਵ*ਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇ*ਕ ਵਧੀਆ ਮVਕਾ 6ਾਪਤ ਕਰ ਸਕF ਹਨ। 

 l  CAS ਿਵ*ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ਣ F ਿਸਖਰ ਸuਝਾਵD 1 ਅSਗਰ)ਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ ਅ1 ਹ:ਰ ਭਾਸ਼ਾਵD 
ਿਵ*ਚ 6ਕਾਸ਼ਨ ਅ1 ਤ*ਥ ਸ਼ੀਟD। 

 l  ਸਕGਲ ਛ*ਡਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਛ:ਟ) ਸTਸ਼ਨ ਅ1 ਵਰਕਸ਼ਾਪD ਉਹਨD K CAS ਿਵ*ਚ 
ਇ*ਕ ਸਵTਸ)ਵਕ ਵਜW ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ਣ ਲਈ CAS F ਨਾਲ ਡGSਘਾਈ ਿਵ*ਚ ਿਵਚਾਰ 
ਵਟDਦਰ) ਕਰਨ, CAS ਿਵ*ਚ ਕSਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅ1 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਵ*ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਸ਼uਰGਆਤੀ ਸSਪਰਕ ਕਰਨ F ਯ:ਗ ਬਣਾਉਂਦਾ 8। 

 l  ਵ*ਖ ਵ*ਖ ਨਸਲD F ਨਵH ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ਏ ਬਾਲਗ ਮ?ਬਰD ਲਈ ਸਲਾਹ Fਣ ਦੀ 
ਯ:ਜਨਾ। 

 l  ਮਾਿਪਆਂ ਅ1 ਅਿਧਆਪਕD ਨਾਲ ਸSਖ)ਪ ਸTਸ਼ਨD,ਦVਿਰਆਂ ਅ1 ਮuਲਾਕਾਤD ਰਾਹ] 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸSਪਰਕ। 

 l  CAS K ਸਮਰ*ਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰ) ਅ1 ਵ*ਖ ਵ*ਖ ਨਸਲD F ਲ:ਕD F 
ਧਾਰਿਮਕ ^ਤਾਵD ਨਾਲ ਸSਪਰਕ ਰuਜ਼ਗਾਰ ਅ1 ਸਮਾਿਜਕ ਏਕੀਕਰਣ ਿਵ*ਚ  ਵ*ਖ 
ਵ*ਖ ਨਸਲD F ਲ:ਕD ਦੀਆਂ ਮuਸ਼ਕਲD ਅ1 ਿਚSਤਾਵD ਤW ਜਾਣG ਕਰਵਾਉਂਦਾ 8। 

 l  ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪTਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵ*ਖ ਵSਖ ਨਸਲD F ਨ_ਜਵਾਨD ਲਈ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ। 
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ਭਿਵ*ਖ F ਕSਮ ਦਾ 
ਮuਲDਕਣ 

l  CAS ਿਨਯਮਤ ਤVਰ '1 ਉਪਾਵD ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ)ਗਾ ਅ1 ਿਸਖਲਾਈ 
6:ਗਰਾਮD ਦੀ ਸਮ*ਗਰੀ K ਸSਪSਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ, ਹ:ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗD 
ਅ1 NGO ਤW ਫੀਡਬTਕ ਇਕ*ਤਰ ਕਰ)ਗਾ। 

 

ਕੀ1 ਗਏ/ ਕੀ1 ਜਾਣ 
ਵਾਲ) ਹ:ਰ ਉਪਾਅ 

 

 

l  ਸTਕSਡਰੀ ਸਕGਲD ਤW ਵ*ਖ ਵSਖ ਨਸਲD F ਵਧ)ਰ) ਕTਿਡਟਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵ*ਧ 
ਿਵਸਤਰਤ ਕSਮ ਤD ਜ: ਵ*ਖ ਵSਖ ਨਸਲD F ਨ_ਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਿਵ*ਚ  
ਸਵT-ਿਨਰਭਰਤਾ, ਸਰ:ਤD, ਸਬਰਸ਼ੀਲਤਾ, ਿ`ੜਤਾ ਅ1 ਸ)ਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ F ਗuਣD 
K ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨuਸ਼ਾਸਨ-ਅਧਾਰਤ, ਸਾਹਸੀ ਅ1 ਅਗਵਾਈ ਿਸਖਲਾਈ 
6ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। 

 l  ਵ*ਖ ਵ*ਖ ਨਸਲD F ਲ:ਕD ਲਈ ਹਾਈਿਕSਗ ਸuਰ*ਿਖਆ ਵਰਧਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅ1 
ਿਸਖਲਾਈ ਕ:ਰਸD ਦੀ ਮ)ਜ਼ਬਾਨੀ ਦuਆਰਾ ਹਾਈਿਕSਗ ਸuਰ*ਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ 
6ਸਾਰ। 

 l  ਵ*ਖ ਵ*ਖ ਨਸਲD F ਲ:ਕD ਲਈ ਐਮਰਜ?ਸੀ ਿਤਆਰੀ ਅ1 ਆਟ:ਮTਿਟਕ 
ਐਕਸਟਰਨਲ ਿਡਫਾਈਬbੀਲ)ਟਰ (AED) ਅ1 ਕਾਰਡੀਓ-ਪਲਮ:ਨਰੀ 
ਰੀਸਸੀਟ)ਸ਼ਨ (CPR) ਦੀ ਵਰਤW ਬਾਰ) ਵਰਕਸ਼ਾਪD। 

 l  CAS ਸਟਾਫ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ F ਮu*ਿਦਆਂ '1 ਢੁਕਵ] ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ 
6ਬSਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦGਜ) ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗD ਅ1 ਗTਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸSਗਠਨD 
(NGOs) ਨਾਲ ਸSਪਰਕ ਕਰ)ਗਾ। 

 
ਪੁੱਛਗਿੱਛ 
 
ਹ)ਠ ਿਦ*1 ਮਾਿਧਅਮD ਰਾਹ] ਿਵਭਾਗੀ ਸਕ*ਤਰ ਤW ਪu*ਛਿਗ*ਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 8:  
 
ਟTਲੀਫ:ਨ ਨS. : 2805 6020 

ਫTਕਸ ਨS. : 2576 3021 

ਈਮ)ਲ : casenq@cas.gov.hk 

ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ : General Office, 4/F, Civil Aid Service Headquarters, 8 To 
Wah Road, Yau Ma Tei, Kowloon. 

 
 

 


