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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਅ 

 

 

ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਪਾਰਟਮੈਂਟ  
 

 

ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (CAD) ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਟਕਾਉ ਹਵਾਈ 
ਟਰਾਂਿਪੋਰਟ ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। CAD ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਸਬਨਾਂ, 
ਜਨਤਾ ਦ ੇਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀਆ ਂਗੁਣਵੱਤਾ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ 
ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 
 

ਿਬੁੰ ਸਧਤ  
ਿੇਵਾਵਾਂ 

⚫  CAD ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਰਵਾਨਗੀ ਟਕੈਿ (APDT) ਦ ੇਰੀਫੁੰ ਿ ਲਈ 
ਔਨਲਾਈਨ, ਿਾਕ ਅਤ ੇਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। CAD ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀਆ ਂਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱੁਛ-ਸਗੱਛ ਨ ੁੰ  
ਵੀ ਿੁੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। 
 

ਮੌਜ ਦਾ  
ਉਪਾਅ 

⚫  CAD ਆਪਣੀਆ ਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇ ਪਰਬੁੰ ਧ ਸਵਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ
ਿਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। CAD ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ 'ਤ ੇ ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹਾਿਾ ਇੁੰਿਨੇੋਸ਼ੀਆ, 

ਸਹੁੰ ਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੁੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ , ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ 
ਸਵਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਮਰਸਪਤ ਪੇਜ 
ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
 

 ⚫  ਸਜੱਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ ਉਸਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਆਸਿਆ ਅਤ ੇਅਨੁਵਾਦ ਿੇਵਾ ਦਾ 
ਪਰਬੁੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਟਾਫ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਘੱਟ 
ਸਗਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (CHEER) ਨ ੁੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। (CHEER) ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵ ਬਹਾਿਾ 
ਇੁੰਿਨੇੋਸ਼ੀਆ, ਸਹੁੰ ਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੁੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ , ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ ਅਤ ੇ
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਵੱਚ ਟੈਲੀਫਨੋ ਸਵਆਸਿਆ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ 
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ਹੈ। ਇਹ ਿੇਵਾ ਵੱਿ ਵੱਿ ਨਿਲਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  CAD ਦੀ ਵਬੈਿਾਈਟ ਅਤ ੇ
CAD ਦੇ ਿਰਸਵਿ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਿਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਭਸਵੱਿ ਦ ੇਕੁੰਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ 

⚫  CAD ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ 'ਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਤਾ 
ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਦ ੇਫ਼ੀਿਬਕੈ ਅਤੇ ਿੁਝਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰੱਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 
ਵੱਿ ਵੱਿ ਨਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ। 
 

ਕੀਤੇ ਗਏ/  
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  
ਹੋਰ ਉਪਾਅ  

⚫  CAD ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੱਚ CAD ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ 
ਤੇ ਅਪਿਟੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ। 
 

 

 

ਨਿਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਤ ੇਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ-ਸਗੱਛ 
ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਮਾਸਧਅਮਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਰੀ ਿਮੈ ਅੁੰ , ਸਿਪਟੀ ਸਵਭਾਗੀ ਿਕੱਤਰ 
(ਜਨਰਲ) ਨਾਲ ਿੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ - 
 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੁੰ . : 2910 6340 

ਫੈਕਿ ਨੁੰ . : 2910 6351 

ਈਮੇਲ : enquiry@cad.gov.hk 

ਿਾਕ ਲਈ ਪਤਾ : 5/F, Office building, Civil Aviation Department 

Headquarters, 1 Tung Fai Road, Hong Kong 

International Airport, Lantau 
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