
پالن صحت مهاجرین نیوسوتویلز 2027-2022

هدف:
مردم که گذشته مهاجرت 

دیرن عضو صحتمند و 
پررونق نیوسوتیلز استه

بررسی پالن 

NSW Health   ای پالن ره بلدی رهنمایی، رشد و آگاهی بلدی پالنای محلی استفاده مونه تا 
مطمئین شونه که:   

 	  NSW Health کسایکه گذشته مهاجری یا پناهنده گی د مرکز مراقبت صحی استه که از طرف
با مشارکت قد مریضا و کمیونتی کمک موشن

NSW Health مطابق نیاز جواب میدیه بلدی ازیکه نیازمندی صحی نو و چیزی که میه ره 	 
جواب بیدیه بشمول کارکیدو به صورت مشترک قد دیگه ارگانای دولتی و ارگانای غیر دولتی. 

NSW Health کوشش مونه که نابرابری که از طرف مردمای که از پس زمینه مهاجرت استه 	 
تجربه موشه ره جواب بیدیه و کم کنه. 

NSW Health رویکرد همه گانی )مکمل( ره بلدی مراقبت صحی میگره، با مد نظر گرفتون 	 
تجربه زنده گی مردم و پس زمینه فامیل، فرهنگ و باور عقیده ای، نه تانا فقط مشکالت 

صحی ره



NSW Health مونه: اهداف 

مردم سر وقت به 
خدمات مراقبت صحی که 
مطابق نیازمندی فرهنگی 

و آگاهی آسیب ره دیره 
دسترسی دیره. 

تغیرات و هدف گرفتو خدمات مراقبت صحی اصلی تا مطمئین شونی که دسترسی دیک خدمات 
سودمند، مطابق شواهد و نیاز که فرهنگ استه و تاثیرات پیچیده آسیب ره تائید مونه. 

خدمات صحی با هدف و مخصوص ره ارائه مونی تا بیتنی قد شی کار کنی و جوابگوی مراقبت صحی 
بلدی کسایکه از پس زمینه مهاجرت امده باشی. 

یک نیروی کاری که جوابگوی نیازمندی فرهنگی باشه ره تربیت مونی تا بیتنه نتیجه ره ارائه کنه  که 
غدر مهمه بلدی مردم که از پس زمینه مهاجرت استه. 

اداره مراقبت صحی د 
دست خود مردم استه

مردم ره کمک کنی که بوفامه و بیتنه رای خود خود د بین سیستم صحی پیدا کنه و سهم فعال ره د 
مراقبت صحی خو دیشته باشن. ای شامل موشه د مشارکت قد مشتری و اجتماع بلدی ازیکه فیصله د 

باره صحت خو کنن. 

خدمات ترجمانی به موقع و سودمند ارائه کنه بلدی ازیکه آگاهی و مالومات صحی ره ترویج بیدیه. 

قد مشتری د یک اجرای طراحی مشترک و ارزیابی خدمات صحی سهم بیگره. 

NSW Health مطابق 
نیاز و بصورت مشترک 

جواب میدیه بلدی ازیکه 
نیازمندی نو و درحال 
ظهور استه ره جواب 

بیدیه. 

مطابق نیاز جواب میدیه بلدی ازیکه نیازمندی صحی ره تغیر بیدیه، مخصوصا نیازمندی که د حال 
ظهور استه و اولیت که د پالن شناسایی شده، مثال غدرشدون جابجا شدو د بخش های دهات و 

دورافتاده نیوسوتویلز. 

مطابق نیاز جواب میدیه بلدی ازیکه تقاضا بلدی خدمات صحی کنه که د کجا و چی وقت نیاز استه. 
ای شامل موشه به جوابای مخصوص که مربوط به یک مشکل غدر پیچیده صحی موشه و وقت 

انتظاری بلدی خدمات مهم ره کمتر کنه.

کارکیدو ره قد شریک ادامه بیدیه، بشمول ارگانای دولتی د بخش صحت، خدمات اجتماعی و 
مهاجرت، و همچنان خدمات جا بجا شدو ، NGOs  )ارگانای غیر دولیت(، PHNs )ارتباط اولیه صحی( 

و ارائه کننده اولیه صحی تا ایکه نتیجه صحت ره بلدی کسایکه گذشته مهاجرت دیره ره بهتر کنه. 

موضوع اولیت 

ارتباط موثر د زیبون دلخوای مردم 

خدمات صحی اصلی که جوابگوی فرهنگی باشه 

دسترسی به موقع به خدمات صحی، بشمول صحی روحی و دندو، و بلدی کسایکه د جایای دورافتاده 
و دهات جابجا شدن 

رهنمایی موثر خدمات و هماهنگی مراقبت

مالومات و ترویج صحی مربوط بلدی ازیکه مردم بیتنه موفقانه راه خو د بین سیستم صحی پیدا کنه 
و بیتنه بهترین نتیجه صحی ره بیگره. 

اولیت نفوس 

کسایکه د جایای دهات و دورافتاده زنده گی مونن 

کسایکه معیوبیت دیرن 

کسایکه نو امدن 

کسایکه ادعای پناهنده گی کیده و د بین اجتماع زنده گی مونن

کسایکه پیر استن، بخصوص کسایکه سن شی ضعیف استه

زنا و فامیالی که تانا زن استن

زوستو و جوانا، مخصوصا د بین 2000 روز اول

مردا

)+LGBTIQ( مردمای که جنسیت مختلف، شناسایی مختلف جنسی و کسایکه جنسیت شی تغیر کیده
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