
ساکنین محترم، 

مردم محله های بخش شمالی جیالنگ بزودی از طریق امکانات جدید 33 میلیون دالری Barwon Health North که در حال شکل گیری است، به خدمات 
سالمتی بیشتری دسترسی خواهند داشت. 

Barwon Health North در محل سابق Waterworld در تقاطع Cox Road و Princes Highway، Norlane می باشد. 

این امکانات شامل خدمات مراقبت ضروری، خدمات کودک و خانواده، خدمات دیالیز کلیه و همچنین خدمات حمایتی می شود. مرکز مراقبت ضروری بعد از ساعات 
اداری و آخر هفته ها نیز باز می باشد و نیاز به وقت مالقات ندارد. 

بیماران اورژانسی با جراحات و بیماری های شدید و تهدید کننده زندگی که نیاز به توجه فوری و مراقبت تحت نظر متخصص را دارند در بخش اورژانس بیمارستان 
 Barwon دانشگاه جیالنگ مراقبت دریافت خواهند کرد در حالیکه مواردی که شدت کمتری دارند ولی همچنان ضروری هستند می توانند در مرکز مراقبت ضروری

Health North تحت درمان باشند.

عملیات ساخت به زودی آغاز می شود

کارهای اولیه ساخت و ساز به اتمام رسیده است و پیمانکار ساخت و ساز اصلی عملیات ساخت را در هفته های آتی آغاز می کند. اتمام ساخت و ساز برای اواسط 
2019 برنامه ریزی شده است و انتظار می رود که محل به مدتی کوتاهی پس از آن قابل استفاده باشد. 

انتظار برخی تاثیرات را از جمله بر ترافیک، سر و صدا، لرزش و گرد و خاک  داریم. پیمانکار در روزهای هفته بین ساعات 7 صبح و 6 بعد از ظهر و روزهای 
شنبه تنها بین ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر کار خواهد کرد. ما تمامی سعی مان را خواهیم کرد تا کمترین میزان مزاحمت برای شما باشد. 

اگر نیاز به تماس با ما در طی ساخت و ساز باشد، لطفا به طرق زیر با ما تماس بگیرید: 

bhnorth@barwonhealth.org.au :ایمیل

تلفن: 0000 4215 03

barwonhealthnorth.org.au :یا پیشرفت کار را بر روی وب سایت ما دنبال کنید

از اینکه در طی زمانی که مشغول ساخت امکانات مراقبت از سالمتی جدیدتان هستیم، موقعیت را درک کرده و صبور هستید، متشکریم.

Artist’s impression only

Barwon Health North در محله های  
بخش شمالی شکل می گیرد



Translations

LanguageWeb

 )Arabic( العربیةhttp://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 مطلب چاپ شده به صورتی که قابل استفاده باشد، لطفا به Barwon Health North به آدرس 
bhnorth@barwonhealth.org.au ایمیل بزنید.

.1 Treasury Place, Melbourne ،مجاز شده و منتشر شده توسط دولت ویکتوریا
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http://barwonhealthnorth.org.au به آدرس Barwon Health North قابل دسترسی از وب سایت


