يو نوی حکومتي تدبير د روغتيايي امكانات په
شمالي منطقو کې

ګرانو اوسيدونکو،
د ويکتوريا دولت  ۳۳$مليون دالره د جيالنګ په شمالي منطقو کې د صحي امكاناتو لپاره د يو نوي دولتي تدبير لپاره په پانګه اچوي .دا
امکانات به د ټولنې د ودې او اړتياوې د يو مدرن او پر مخ تللي خدماتو سره مل وي .د کورنيو او ماشومانو روغتيا لومړنی او پياوړی
حق او صحي اسانتياوې د ويکتوريا د حکومت د يوې صحتمندي او مخکښ نړې جوړولو په لور د ويکتوريا حکومت يو صحتمند
ويکتوريا جوړوي.
نيو براون هيلت نارت ) (Barwon Health Northامکاناتو ودانۍ به په نورلن کې موقعيت ولري او د نارتن ارت رسيپشن او کميونيټي
( )ARCبرخه کې جوړ شي او هم به د واترورلد اکواتيک سنتر ( المبو) ،کايرو اليبرري ( کتابتون) او سينتينري هال به پکښې ځا ی
ورکړل شي.
دا ځای وروسته د ټولنې ،د استفاده کونکو د مشورې او د قونسل د کارکونکو سره و ټاکل شو .د نوی امکاناتو ودانۍ د سيتي اف ګريتر
جيالنګ ماستر پالن په مرسته د دغه ځاي د بيا جوړولو او د روغتيا او سالمتي محوطه او يو ډېر ښه موقعيت او اوچت کيفيت
برابرول ،السرسي روغتيايي پاملرنې ته او نږدې پرنسس هايوي او ټولنيز ترانسپورټ ته.
ودانول به ډېر ژر پيل شي
لومړنی کار به د  ۲۰۱۷د نوامبر په اخر کې پيل شي .مونږ لږ اغيزمند اټکل کوالي شو لکه چې دا ځاي به د ودانولو لپاره په راتلونکي
کال کې چمتو شي .ډېره مننه ستاسو د تفاهم او حوصلې نه کله چې مونږ د جيالنګ د نوي روغتيايي پاملرنې امکانات جوړو .مونږ به
تاسو په جريان کي وساتو او ډېر زيار به وباسو چې ستاسو ناارامي کله چې کار روان وي کم کړو.

که غواړئ دا نشريه تر السه کړئ ،په دې آدرس ايميل  emailوليږئ
>email Barwon Health North at <bhnorth@barwonhealth.org.au
تصويب او نشر د ويکتوريا حکومت  ۱ ،تريژري پلس ملبورن له خوا .د ويکتوريا ايالت د روغتيا او بشري ديپارتمنت خدمات<
نوامبر .>۲۰۱۷
غير له دې چې په بل شکل تذکر ورکړل شوی وي ،عکسونه په دې نشريه کې مودلونه ښيي او يواځې تنظيم او ترتيب توضيح کوي،
او لزوما واقعي خدمات ،امکانات او مستحقين نه منعکس کوي دا نشريه شايي د ابورجينل او توريس ايلندر خلک عکسونه چې وفات
شوي دي ،ولري .چيري چې "ابورجينل" اصطالح استعماليږي ،دواړو ابور جينل او توريس ستريت ايلندر خلکو ته راجع کيږي.
دبومي نوم ،کله چې د يو ريپوت  ،پروګرام او يا نقل قول د عنوان برخه وي ،محفوظ دی
دا معلومات د دغه وبسايت دالرې تر السه کوالی شئ .
>the Barwon Health North website at <http://www.barwonhealthnorth.org.au

