تسهیالت بهداشتی جدید و پیشرفته ای به
حومه های شمالی می آید

ساکن گرامی،
دولت ویکتوریا برای فراهم کردن تسهیالت مراقبت های بهداشتی پیشرفته ،مبلغ  33میلیون دالر را در حومه های شمالی جیالنگ سرمایه گذاری می کند .این
تسهیالت نیازهای در حال افزایش جامعه محلی را برآورده کرده و امکان دسترسی به خدمات نوین و پیشرفته را فراهم خواهند کرد .سالمت خانواده ها و کودکان
از اولویت باالیی برخوردار است و ساختن تسهیالتی بهداشتی که در جهان پیشرو است یکی از روش های متعددی است که دولت استرالیا از طریق آن ایالت
ویکتوریا را سالم می سازد.
تسهیالت جدید بهداشتی باروون نورث واقع در نورلین خواهد بود و در بخشی از مرکز هنر ،تفریح و جامعه محلی نورثرن ) (ARCکه جایگاه مرکز استخر
واتروورلد  ، the Waterworld Aquatic Centreکتابخانه کوریو  Corio Libraryو سالن سنتنری  Centenary Hallنیز می باشد ،بنا خواهد شد.
این مکان پس از گوش دادن به جامعه محلی ،مشاوره با مصرف کنندگان و همکاری با شورای شهر انتخاب شد .تسهیالت جدید هم تراز با پروژه اصلی شهر
گریتر جیالنگ است که هدف آن نوسازی مکان و تبدیل آن به یک مرکز منسجم سالمت و تندرستی است که از نظر موقعیت برای فراهم کردن مراقبت های
بهداشتی کیفیت باال و قابل دسترسی در نزدیک بزرگراه پرینسیس  Princes Highwayو حمل و نقل عمومی قرار دارد.
ساختمان سازی به زودی آغاز خواهد شد
فعالیت های اولیه در مکان در پایان نوامبر  107آغاز خواهد شد .در حالیکه مکان برای ساختمان سازی در سال آینده آماده می شود ،انتظار داریم که تأثیرات تنها
جزئی باشند .در زمان ساختن جدیدترین تسهیالت مراقبت های بهداشتی جیالنگ ،از همکاری و شکیبایی شما سپاسگزاری می کنیم .ما به مطلع نگه داشتن شما
ادامه خواهیم داد و نهایت تالش خود را کرده تا در زمان انجام فعالیت های اولیه برای شما حداقل مزاحمت ایجاد شود.
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به استثنای مواردی که مشخص شده است ،تصاویر این نشریه تنها حاوی مدل ها و اماکن به تصویر کشیده شده می باشند ،و لزوما خدمات  ،تسهیالت یا
دریافت کنندگان خدمات واقعی را به تصویر نمی کشند .این نشریه ممکن است حاوی تصاویر افراد ابوریجینی یا جزایرنشینان تنگه تورس متوفی باشد.
در جایی که از واژه "ابوریجینی" استفاده شده است  ،منظور هم افراد ابوریجینی و هم جزایرنشینان تنگه تورس می باشد .واژه بومی برای زمانی
محفوظ می ماند که بخشی از عنوان گزارش ،برنامه یا نقل قول باشد.

موجود در وب سایت مرکز بهداشت باروون نورث به نشانی ><http://www.barwonhealthnorth.org.au

