
 

 

يأتي مرفق صحي جديد من احدث طراز إلى 
 الضواحي الشمالية 

 

 

 عزيزي المقيم،

رعاية الصحية. وستلبي هذه لللتوفير أحدث مرافق  (Geelong) مليون دوالر في الضواحي الشمالية من جيلونغ 33 افيكتوريتستثمر حكومة 

كما واألطفال أولوية قصوى،  ئالتاالعصحة  ُتعتبرالمرافق االحتياجات المتزايدة للمجتمع وتوفر إمكانية الوصول إلى الخدمات الحديثة والمتقدمة. و

 لبناء فيكتوريا صحية. افيكتوريبناء المرافق الصحية الرائدة في العالم هي واحدة من الطرق العديدة التي تقوم بها حكومة أن 

( الذي ARC) ةالمجتمعيو يةلترفيهاالفنون الشمالية موقع بنى على جزء من يُ وس، Norlaneفي  الجديد  Barwon Health Northمرفق قع يوس

 .(Centenary Hallالذكرى المئوية )، وقاعة  Corioالمائي، ومكتبة  Waterworldيضم أيضا مركز 

مع المخطط الرئيسي  جديدال المرفقتماشى يوقد تم اختيار هذا الموقع بعد االستماع إلى المجتمع، والتشاور مع المستخدمين والعمل مع المجلس. 

يمكن وجودة عالية، ذات رعاية صحية وأفضل وضع لتوفير  والرفاهية متكاملةالصحة منطقة اللمدينة جيلونغ الكبرى إلعادة تطوير الموقع في 

 والنقل العام.  Princes Highwayالوصول إليه بالقرب من طريق 

 سيبدأ البناء قريبا  

. ونحن نتوقع فقط آثار طفيفة حيث يتم إعداد الموقع للبناء في العام 2017نوفمبر تشرين الثالني/وسوف تبدأ األعمال المبكرة في الموقع في أواخر 

بأحدث األمور جيلونغ. وسوف نستمر في إبقاءكم على علم في الصحية  مرفق للرعايةبينما نبني أحدث  كمصبروالمقبل. شكرا لكم على تفهمكم 

 ة.خالل األعمال المبكر مزعاجكنبذل قصارى جهدنا للحد من إسنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barwon Health Northإلى    وا رسالة عبر البريد اإللكترونيلأرساإلطالع للحصول على هذا المنشور في شكل يسهل 

<bhnorth@barwonhealth.org.au> 

 ملبورن، Treasury Place 1 من قبل حكومة فيكتوريا، معتمد ومنشور

 . > 2017تشرين الثاني/نوفمبر  <دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية والية فيكتوريا،  ©

ستثناء ما أشير إليه بخالف ذلك، تعرض الصور في هذا المنشور نماذج وإعدادات توضيحية فقط، وال تصور بالضرورة الخدمات أو المرافق إب

 وسكان جزر مضيق توريس. األبورجينيينمتوفين من ألشخاص للخدمات. وقد يتضمن هذا المنشور صورا الفعليين أو المتلقين 

وسكان جزر مضيق توريس. ويتم االحتفاظ بالسكان األصليين عندما  األبوروجينيين" يشير إلى كل من األبورجينيينحيث يستخدم مصطلح "

 اس.يكون جزءا من عنوان التقرير أو البرنامج أو االقتب

 <http://www.barwonhealthnorth.org.au> في Barwon Health North  موقعمتوفر في 
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