یک مرکز بسیار پیشرفته صحی جدید در حومه
های شمالی ایجاد می گردد

والدین محترم!
حکومت ویکتوریا مبلغ  33میلیون دالر را در حومه های شمالی جیلونگ سرمایه گذاری می کند تا پیشرفته ترین امکانات مراقبت صحی را ارائه کند .این
امکانات ،نیازهای رو به رشد جامعه را برآورده می کند و دسترسی به خدمات مدرن و پیشرفته را فراهم می سازد .سالمت خانواده ها و اطفال یکی از اولویت
های اصلی است و ساختن مراکز صحی پیشرفته یکی از راه های است که حکومت ویکتوریا می خواهد یک ویکتوریای سالم را ایجاد کند.
مرکز جدید صحت باروون شمال (  ) Barwon Health Northدر نورلن (  ) Norlaneموقعیت خواهد داشت و بر روی بخشی از محل هنرها و جامعه
شمال ) (ARCساخته خواهد شد که همچنین مرکز آبی واترولد (  ، ) Waterworldکتابخانه کوریو (  ) Corioو سالن سنتنری ( ) Centenary Hallرا نیز
جا می دهد.
این محل پس از شنیدن نظرات جامعه ،مشاوره با مستفدین و همکاری با شهرداری محل انتخاب شد .این مرکز جدید با طرح ماسترپالن جیلونگ بزرگتر
هماهنگ شده است تا این محل را به یک مجتمع صحی و رفاهی و بهترین مکان برای ارائه خدمات صحی قابل دسترس ،نزدیک به شاهراه پرنسیز و ترانسپورت
عمومی ،ارائه کند.
کار ساختمان به زودی آغاز خواهد شد
کارهای اولیه در محل در اواخر نوامبر  2017آغاز خواهد شد .ما اثرات جزئی را پیش بینی می کنیم زیرا ساحه برای ساختمان در سال آینده آماده گردیده است.
در مدتی که ما جدیدترین مرکز مراقبت های صحی جیلونگ را ایجاد می کنیم ،.از شما برای درک و شکیبایی تان تشکر می کنیم .ما همچنان به اطالع رسانی به
شما ادامه می دهیم و تالش خواهیم کرد که ناراحتی های شما را در مراحل اولیه کار به حد اقل برسانیم.

برای دریافت این نشریه در یک قالب قابل دسترس به صحت باروون شمال (  ) Barwon Health Northدر
> <bhnorth@barwonhealth.org.auایمیل کنید.
تصویب و منتشر شده توسط حکومت ویکتوریا 1 ،محل خزانه داری ،ملبورن.
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بجز مواردی که طور دیگر ذکر شده است ،تصاویر موجود در این نشریه تنها مدل ها و زمینه های تصویری را نشان می دهند و لزوما خدمات واقعی،
امکانات یا دریافت کنندگان خدمات را نشان نمی دهند .این نشریه ممکن است تصاویری از افراد متوفای مردمان بومی و جزیره نشینان تنگه تورس را
داشته باشد.
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