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

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੂੰ ਡ ਬੋਰਡ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਬੋਰਡ (“ਬਰੋਡ”) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨ ੰ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਆੁਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ. 365) (“ECAO”) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ECAO ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ (“ਫੰਡ”) ਦਾ 
ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤ ੇਮਆੁਵਜੇ ਦ ੇਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂ
ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਆੁਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ 
ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ

 ਜਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਮਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਦ ੇ ਯੋਗ ਪਵਰਵਾਰਕ
ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਦਾ ਮਆੁਵਜਾ ਜਾਂ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮਆੁਵਜਾ
ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦ ੇਵਜਸਦ ੇਲਈ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਵਸ ਲੀ ਦ ੇਸਾਰੇ
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਵਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਵਵਵਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ (ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਤੋਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਣੇ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ।

ਮੌਜ ਦਾ
ਉਪਾਅ

 ਬੋਰਡ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਵਜੱਥੇ ਜਰ ਰੀ ਅਤ ੇ ਉਵਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਵਗਣਤੀਆ ਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਵਆਵਖਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਵਵੱਖ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ

 ਬੋਰਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਜਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ



ਅੰਕੜ ੇ(ਗੈਰ-ਵਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ) ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀਤ ੇਗਏ / ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ
ਉਪਾਅ

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ (ਇੰਡੋਨੇਸੀਅਨ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉਰਦ , ਪੰਜਾਬੀ, ਤਗਾਲੋਗ, 
ਥਾਈ, ਵਹੰਦੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ) ਦੀਆ ਂਅੱਠ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵੱਚ “ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ”  ਅਤ ੇ “ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 
ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛ ੇਜਾਂਦੇ ਪਰਸਨ”ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵਖੇ ਵੰਡੀਆ ਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਪਰੰ ਵਟਡ ਕਾੱਪੀਆ ਂਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਵਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ-ਵਗੱਛ ਲਈ,

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦ ੇਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਵਵੱਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. : 2116 5684 

ਫੈਕਸ ਨੰ. : 2109 0310 

ਈਮੇਲ : contact@ecafb.org.hk 

ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ : 33/F, Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wanchai, 

Hong Kong  
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