
پالن صحت پناهنده نیوساوت ولز 2022-2027

دیدگاه:
افرادی که سابقه پناهندگی 

دارند اعضای صحتمند 
و سرزنده نیو ساوت ولز 

هستند

خالصه پالن

NSW Health این پالن را به حیث رهنما مورد استفاده قرار داده و این پالن محلی را تدوین و 
به اطالع می رساند و اینکه:  

افرادی با سابقۀ پناهندگی و پناهجویی در مرکز مواظبت های صحی  این پالن است که 	 
توسط NSW Health با همکاری با مریض ها و جوامع حمایت می شود.

NSW Health برای تأمین ضرورت های نو و رو به پیدایش مراقبت های صحی با همکاری با 	 
سایر دفاتر دولتی و سازمان های غیر دولتی پاسخ قابل انعطافی نشان می دهند.

NSW Health چاره جویی و کاهش نابرابری های صحی که مردم با سابقه پناهندگی تجربه 	 
می نمایند را می پالد

NSW Health رویکردهایی همه جانبه را در مواظبت های صحی پذیرفته که تجربه زندگی 	 
مردمان و موضوع خانواده، سوابق فرهنگی و باورهای معنوی را مورد تأیید قرار می دهد نه 

اینکه تنها شرایط صحی را عرضه نماید. 



اقدامات NSW Health:هدف ها
افراد به موقع به 
خدمات مواظبت 
صحی که آگاه به 

ضربه روحی و 
حساس به فرهنگ 

می باشد، دسترسی 
خواهند داشت

این خدمات مواظبت صحی معمول را هدف گرفته و تغییر خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که این 
خدمات مؤثر، و مستند و به اندازه خواهد بود که حساس به فرهنگ بوده و آگاه به ضربه روحی است.

ارائه خدمات صحی هدفمند و تخصصی در زمینه مواظبت های صحی که در پاسخ به ضروریات افراد با 
سابقه پناهندگی کار کند.

استخدام و آموزش نیروی کاری پابرجا و حساس به فرهنگ که مورد حمایت بوده برای افراد پناهنده نتیجه 
بخش و حائز بیشترین اهمیت باشد.

افراد در مواظبت 
)صحی( شان جنبه 

محوری داشته باشند

حمایت از افراد برای درک نظام صحت و مراجعه به ارکان آن  و اشتراک کننده فعال در مواظبت های صحی 
خویش  باشند، که به شمول همکاری با مریض ها و جوامع در تصمیم گیری در باره مواظبت از خود آنان باشد.

ارائه خدمات ترجمانی شفاهی و زبانی مؤثر، به شمول بهبود سواد صحت  و دستیابی به معلومات.

شراکت با مصرف کننده در طراحی با هم ، اجرا  و ارزیابی خدمات صحی.

NSW Health پاسخ 
انعطاف پذیر و 

همکارانه خواهد 
داشت تا ضروریات 

نو و رو به پیدایش را 
تأمین نماید.

پاسخ انعطاف پذیر برای ایجاد تغییرات  در نیازهای مراقبت صحی ، بخصوص ضرورت رو به پیدایش و 
اولویت هایی که در این پالن شناسایی می شوند، مانند افزایش مسکن گزینی افراد  در مناطق روستایی و 

اطرافی نیوساوت ولز.

پاسخ انعطاف پذیر نسبت به تقاضا برای خدمات مواظبت صحی در زمان و مکان مورد نیاز آنها، به شمول 
پاسخ های هدفمند در موارد مغلق  و اولویت بندی در خدماتی که لیست انتظار آنها طوالنی می باشد.

ادامه همکاری ، و کار با اشتراک کنندگان  به شمول دفاتر دولتی در صحت ، خدمات اجتماعی  و مهاجرت و 
همچنین خدمات مسکن گزینی،  NGOs )سازمان های غیر دولتی(، PHNs )شبکه صحت اولیه( و ارائه کنندگان 

خدمات مواظبت اولیه  برای بهتر ساختن نتایج صحت  برای افراد با سابقه پناهندگی.

موضوعات اولویت 
دار

ارتباطات مؤثر به زبانی که افراد ترجیح می دهند

حساسیت فرهنگی در خدمات صحی معمولی

دسترسی به موقع به خدمات صحت عمومی، به شمول صحت روانی و صحت دهانی، و برای افرادی که در 
مناطق روستایی و اطرافی سکونت مجدد می یابند

مراجعات کارآمد به ارکان مختلف خدمات و هماهنگی در مواظبت

ترویج هدفمند صحت و تعلیم صحت  بری حمایت از افراد تا با کامیابی از ارکان مختلف نظام صحت 
استفاده نموده و به صحت مطلوب دست یابند.

جمعیت های دارای 
اولویت

افرادی که در نقاط روستایی و اطرافی زندگی می نمایند

افرادی که دارای معیوبیت هستند

افرادی که نو آمده اند

افراد پناهجو که در جامعه زندگی می نمایند

سایر مردمان، بخصوص سالمندان فرتوت

زنان و خانواده های تک مادری

اطفال و جوانان ، بخصوص در نخستین 2000 روز زندگی شان

مردان

)+LGBTIQ( افرادی که گرایش جنسی متنوعی دارند، هویت های جنسی و آنان که از انواع میان جنسیتی هستند
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