يأتي مرفق صحي جديد من احدث طراز إلى
الضواحي الشمالية

عزيزي المقيم،
تستثمر حكومة فيكتوريا  33مليون دوالر في الضواحي الشمالية من جيلونغ ( )Geelongلتوفير أحدث مرافق للرعاية الصحية .وستلبي هذه
المرافق االحتياجات المتزايدة للمجتمع وتوفر إمكانية الوصول إلى الخدمات الحديثة والمتقدمة .و ُتعتبر صحة العائالت واألطفال أولوية قصوى ،كما
أن بناء المرافق الصحية الرائدة في العالم هي واحدة من الطرق العديدة التي تقوم بها حكومة فيكتوريا لبناء فيكتوريا صحية.
وسيقع مرفق  Barwon Health Northالجديد في  ،Norlaneوس ُيبنى على جزء من موقع الفنون الشمالية الترفيهية والمجتمعية ( )ARCالذي
يضم أيضا مركز  Waterworldالمائي ،ومكتبة  ،Corioوقاعة الذكرى المئوية (.)Centenary Hall
وقد تم اختيار هذا الموقع بعد االستماع إلى المجتمع ،والتشاور مع المستخدمين والعمل مع المجلس .يتماشى المرفق الجديد مع المخطط الرئيسي
لمدينة جيلونغ الكبرى إلعادة تطوير الموقع في منطقة الصحة المتكاملة والرفاهية وأفضل وضع لتوفير رعاية صحية ذات جودة عالية ،ويمكن
الوصول إليه بالقرب من طريق  Princes Highwayوالنقل العام.
سيبدأ البناء قريبا
وسوف تبدأ األعمال المبكرة في الموقع في أواخر تشرين الثالني/نوفمبر  .2017ونحن نتوقع فقط آثار طفيفة حيث يتم إعداد الموقع للبناء في العام
المقبل .شكرا لكم على تفهمكم وصبركم بينما نبني أحدث مرفق للرعاية الصحية في جيلونغ .وسوف نستمر في إبقاءكم على علم بأحدث األمور
وسنبذل قصارى جهدنا للحد من إنزعاجكم خالل األعمال المبكرة.

للحصول على هذا المنشور في شكل يسهل اإلطالع أرسلوا رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى Barwon Health North
><bhnorth@barwonhealth.org.au
معتمد ومنشور من قبل حكومة فيكتوريا ،1 Treasury Place ،ملبورن
© والية فيكتوريا ،دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية > تشرين الثاني/نوفمبر .< 2017

بإ ستثناء ما أشير إليه بخالف ذلك ،تعرض الصور في هذا المنشور نماذج وإعدادات توضيحية فقط ،وال تصور بالضرورة الخدمات أو المرافق
أو المتلقين الفعليين للخدمات .وقد يتضمن هذا المنشور صورا ألشخاص متوفين من األبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس.
حيث يستخدم مصطلح "األبورجينيين" يشير إلى كل من األبوروجينيين وسكان جزر مضيق توريس .ويتم االحتفاظ بالسكان األصليين عندما
يكون جزءا من عنوان التقرير أو البرنامج أو االقتباس.

متوفر في موقع  Barwon Health Northفي ><http://www.barwonhealthnorth.org.au

