
عزيزي المقيم،

سيتمكن قريباً الناس في الضواحي الشمالية من جيلونغ )Geelong( من الوصول إلى خدمات صحية إضافية من خالل مرفق Barwon Health North الجديد الذي 
تبلغ تكلفته 33 مليون دوالر، والذي بدأ في التبلور.

.Norlane فيPrinces Highway و Cox Road السابق على زاوية Waterworld في موقع Barwon Health North يقع

وسيشمل المرفق خدمات الرعاية العاجلة وخدمات األطفال والعائلة وخدمات غسيل الكلى باإلضافة إلى خدمات الدعم. سيعمل مركز الرعاية العاجلة بعد ساعات العمل وفي 
عطالت نهاية األسبوع، ولن يتطلب األمر موعداً.

وسيحصل مرضى الطوارئ الذين يعانون من إصابات وأمراض خطيرة تهدد حياتهم وتتطلب عناية فورية ورعاية متخصصة على الرعاية في قسم الطوارئ في مستشفى 
.Barwon Health North جامعة جيلونغ، في حين سيتمكن مرضى الحاالت األقل شدة ولكن الملحة من طلب العالج في مركز الرعاية الطارئة في

ً سيبدأ البناء قريبا

وقد تم اإلنتهاء من أعمال البناء المبكرة، وسيبدأ المقاول الرئيسي في أعمال البناء في األسابيع القادمة. ومن المقرر اإلنتهاء من البناء في منتصف عام 2019 ومن المتوقع أن 
يبدأ تشغيل الموقع بعد فترة وجيزة.

نتوقع بعض اآلثار من البناء مثل حركة المرور والضوضاء واالهتزاز والغبار. وسيعمل المقاول طوال أيام األسبوع بين الساعة 7 صباحاً والساعة 6 مساًء ويوم السبت بين 
الساعة 7 صباحاً والساعة 2 بعد الظهر فقط. سنبذل قصارى جهدنا للحد من إزعاجكم خالل هذا الوقت.

إذا كنتم بحاجة إلى االتصال بنا أثناء البناء، يُرجى:

bhnorth@barwonhealth.org.au :إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى

االتصال على الرقم: 0000 4215 03

barwonhealthnorth.org.au :أو تابعوا التقدم على صفحة الويب الخاصة بنا

نشكركم على تفهمكم وصبركم بينما نبني مرفق الرعاية الصحية الجديد الخاص بكم.

Artist’s impression only

 Barwon Health North يأخذ
شكالً في الضواحي الشمالية



الترجمات

LanguageWeb

 )Arabic( العربيةhttp://barwonhealthnorth.org.au

 )Pashto( پښتوhttp://barwonhealthnorth.org.au

 )Farsi( فارسیhttp://barwonhealthnorth.org.au

繁體中文（粤语和國語）
[Traditional Chinese]

http://barwonhealthnorth.org.au

简体中文（广东话和普通话）
[Simplified Chinese]

http://barwonhealthnorth.org.au

Hrvatski )Croatian(http://barwonhealthnorth.org.au

 unDusdm )Karen(http://barwonhealthnorth.org.au

Italiano )Italian(http://barwonhealthnorth.org.au

)Dari( دریhttp://barwonhealthnorth.org.au

 للحصول على هذا المنشور في شكل يسهل اإلطالع أرسلوا رسالة عبر البريد اإللكتروني   إلى Barwon Health North على 
bhnorth@barwonhealth.org.au
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