
باشندگان محترم

افرادی که در حومه های شمالی جیلونگ زندگی می کنند، به زودی به خدمات جدید صحی از طریق تسهیالت صحی 33 میلیون دالری منطقه صحی باروون شمال که در 
حال ساخته شدن است، به خدمات صحی اضافی دسترسی خواهند داشت.

منطقه صحی باروون شمال در ساحه واترورلد سابق در کنج کاکس رود و شاهراۀ پرنسیس، نارلین قرار دارد.

این مرکز شامل خدمات مراقبت های عاجل، خدمات طفل و خانواده، خدمات دیالیز کلیوی و همچنین خدمات پشتیبانی می شود. مرکز مراقبت عاجل بعد از ساعات رسمی 
کاری و تعطیالت آخر هفته کار خواهد کرد و نیازی به قرار مالقات ندارد.

از مریضان عاجل با جراحات و مریضی های شدید و تهدید کننده زندگی و مریضی هایی که ضرورت به مراقبت فوری و مراقبت های خاص دارند، در بخش عاجل 
شفاخانه دانشگاه جیلونگ مراقبت خواهند شد، در حالی که موارد با شدت کمتر اما هنوز هم عاجل می تواند در مرکز مراقبت های عاجل صحت باروون شمال تحت تداوی 

قرار گیرند.

کار ساختمان به زودی آغاز می شود

کارهای اولیه تکمیل شده است و قراردادی اصلی ساختمان کارهای ساختمان را در هفته های آینده شروع خواهد کرد. تکمیل کار ساختمان در اواسط سال 2019 برنامه 
ریزی شده است و پیش بینی می شود که به زودی بعد از آن استفاده از ساحه شروع شود.

بعضی از اثرات کار ساخت و ساز مانند ترافیک، سر و صدا، لرزش و گرد و غبار را ما پیش بینی می کنیم. قراردادی روزهای هفته از ساعت 7 صبح تا 6 بعد از ظهر 
و شنبه بین ساعت 7 صبح تا 2 بعدازظهر کار خواهد کرد. ما تمام تالش خود را برای به حداقل رساندن ناراحتی های شما در این مدت انجام خواهیم داد.       

در جریان کار ساختمان در صورت ضرورت لطفا با ما به طریقه های ذیل تماس بگیرید: 

bhnorth@barwonhealth.org.au :ایمیل

تلفن: 0000 4215 03

barwonhealthnorth.org.au :یا پیشرفت کار را در صفحه وب ما دنبال کنید

از شما برای درک و شکیبایی تان، در حالیکه ما مرکز مراقبت صحی جدید شما را می سازیم، متشکریم.

Artist’s impression only

 منطقه صحی باروون شمال در                   
حومه های شمالی ساخته می شود



ترجمه ها

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

 برای دریافت این نشریه در یک قالب قابل دسترس، به منطقه صحی باروون شمالی ایمیل کنید:
bhnorth@barwonhealth.org.au

تصویب و نشر شده توسط حکومت ویکتوریا، 1 تریژری پلس، ملبورن.
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http://barwonhealthnorth.org.au :در وبسایت منطقه صحی باروون شمالی در دسترس است


