
ګرانواوسیدونکو 

د شمالي جیالنګ د عالقو خلک به، دشمال بارون روغتیا د 33 میلیونو      ډالرونوې ودانۍ څخه، کومه چې جوړیږي ، ډېر ژر زیات روغتیایی خدمتونه ترالسه کړي. 

شمال روغتیا د پخواني واټرورلډ په ځای نورلن کې دکاکس او پرینسس هایوې په کونج کې ده،  په دغه ودانۍ کې دعاجلې پاملرنې خدمت، دماشومانواوکورني خدمتونه، 
دپښتورګواودایلیسس او همدا      ډول دمرستوخدمتونه شامل وي.

دعاجلې پاملرنۍ مرکزبه دشنبې اویکشنبې په ورځواوهم غیررسمي ساعتونوکې کار کوي، دلیدنې اوکتنې له پاره به وخت اخیستو ته اړتیانه وي . عاجل ناروغان  چې له 
سختې او ژوند تهدیدونکې ژوبلې یا ناروغۍ سره مخ وي اوبیړنۍ یاځانګړې پاملرنې ته اړتیالري د جیالنګ د پوهنتون دروغتون په عاجله څانګه کې به ترپام الندې وي . 

دلږخطرخوعاجل ناروغان به وکوالی شي چې دشمال بارون روغتیادعاجلې پاملرنې په مرکزکې دعالج هڅه وکړي.

په ودانۍ به کار ژرپيل شي

دودانۍ دجوړېدو لومړني کارونه بشپړشوي، دودانۍ دقراردادمشربه په راتلونکواونیوکې دابادۍ کارپیل کړي. دودانۍ بشپړېدل د2019  کال په منځ کې په پام کې نیول 
شوې اواټکل شوی چې وروسته به ژر ودانۍ عمال په کارپیل وکړي. 

مونږه دابادۍ ځینې اغیزې لکه ترافیک، غږ،ښورېدنه اوګرد اټکل کوو. په ودانۍ باندې کاربه په اونۍ کې دسهار له 7 بجوڅخه دمازدیګر تر 6 بجو او دشنبې په ورځ 
دسهار له 7 بجو دماسپښین تر 2 بجوپورې دوام ولري. مونږبه هڅه وکړوچې په دغه وخت  کې ستاسوله پاره ستونزې کمې کړو.  

که اړتیاوي دابادۍ په وخت کې له مونږسره اړیکه ونیسئ مهرباني وکړئ

Email: bhnorth@barwonhealth.org.au

Phone: 03 4215 0000

barwonhealthnorth.org.au یازمونږ په کمپيوتري پاڼه کې پرمختګ دلته څارلئ شئ

ستاسوله پوهې او حوصلې نه مننه ترهغه چې مونږ ستاسوله پاره دروغتیادپاملرنې نوې ودانۍ جوړوو

Artist’s impression only

 په شمالي عالقوکې دشمال بارون روغتيا 
ودانۍ جوړیږي



ترجمه

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

 که دغه خپرونه دالسرسۍ په بڼه غواړۍ شمال بارون روغتیا ته په الندنۍ پته ایمیل وکړئ
bhnorth@barwonhealth.org.au

دویکتوریا دحکومت له خوااجازه ورکړل شوې اوخپره شوې 
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