
NSW शरणार्थी स्ास्थ्य थ्योजना २०२२-२०२७

दुरदृष्टि:

शरणार्थी पृष्ठभूमिका 
िाननसहरू NSW का स्स्थ, 
सिृद्ध सदसथ्यहरू छन्

योजना सिंहावलोकन

NSW Health से्ाहरूले ननमन कुराहरू सुननश्चित गन्नका लानग थ्यो थ्योजना स्थानीथ्य थ्योजनाहरूको िाग्नदश्नन, 
न्कास र सूचनाको लानग प्रथ्योग गननेछन्:

• शरणार्थी र शरण खोजजरहेकाहरूको पृष्ठभूमिका िाननसहरूको स्थान उनीहरुको आफनो स्ास्थ्य हेरचाहको 
केन्द्रिा हुन्छ जसिा निरािीहरु र सिुदाथ्यहरूसँग साझेदारी गददै NSW Health ले सहथ्योग पुथ्या्नउछ 

• NSW Health ले नथ्याँ र उदीथ्यिान स्ास्थ्य से्ा आ्शथ्यकताहरू पूरा गन्नको लानग अन्थ्य सरकारी एजेन्सीहरू 
र गैर-सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर काि गनने लगाथ्यतका लचचला प्रनतनरिथ्या ददन्छ

• NSW Health ले शरणार्थी पृष्ठभूमिका िाननसहरूले अनुभ् गरेको स्ास्थ्य असिानताहरूलाई समिोधन गन्न 
र कि गन्न खोजछ

• NSW Health ले िाननसहरूको जी्न अनुभ् र पारर्ाररक सन्दभ्न, सांसकृनतक पृष्ठभूमि र आधथ्यात्िक 
न्श्ासहरूलाई स्ीकार गददै स्ास्थ्य हेरचाहको लानग सिग्र (कुल) दृमटिकोणहरू अपनाउँछ, नतनीहरूको 
स्ास्थ्य अ्स्था िात्र होइन।



लक्ष्यहरु NSW Health ले:

मानिसहरूको समष्यमै 
सांसककृ निक रूपमा 
उत्तरदाष्यी र आघाि 
प्रनि सचेि स्ास्ष्य 
से्ाहरूमा पहुँच हिे छ

सांसकृनतक रूपिा उत्तरदाथ्यी र आघातका जदिल प्रभा्हरूलाई स्ीकार गनने प्रभा्कारी, प्रिाणिा-आधाररत  
र अनुकूल से्ाहरुिा पहुँच सुननश्चित गन्न िुलधारका स्ास्थ्य से्ाहरूलाई पररिाज्नन र सो अनुरूप लश्षित  
गनने छ। 

शरणार्थी पृष्ठभूमिका िाननसहरूको स्ास्थ्य से्ा आ्शथ्यकताहरूसँग काि गन्न र प्रनतनरिथ्या ददन लश्षित र 
न्शेष स्ास्थ्य से्ाहरू प्रदान गनने छ।

शरणार्थी पृष्ठभूमिका िाननसहरूका लानग सिैभन्दा िढी िहत्् राखने पररणािहरू प्रदान गन्न सांसकृनतक रूपिा 
उत्तरदाथ्यी र साहासी काथ्य्निललाई रोजगारी र ताचलि ददने छ। 

मानिसहरू स्ष्यं आफिो 
हेरचाहको केन्द्रमा छि्

िाननसहरूलाई स्ास्थ्य प्रणाली िुझन र ्थ्यसिा चलन तर्ा उनीहरूको आफनै स्ास्थ्य हेरचाहिा सनरिथ्य 
सहभागी हुन सिर््नन गनने छ। थ्यसिा निरािीहरू र सिुदाथ्यहरूसँग उनीहरूको स्ास्थ्यको िारेिा ननण्नथ्यहरू गन्न 
साझेदारी गनने न्षथ्य सिा्ेश हुने छ।

स्ास्थ्य साषिरता र सूचनािाचर्को पहुँचलाई प्र्द्ध्नन गन्न सिथ्यिै र प्रभा्कारी दोभाषे तर्ा भाषा से्ाहरू 
उपलब्ध गराउने छ।

स्ास्थ्य से्ाहरूको सह-निजाईन, काथ्या्नन््थ्यन र िूलथ्याङ्कनिा उपभोक्ाहरूसँग साझेदारी गनने छ। 

NSW Health ले िष्याुँ 
र उदीष्यमाि स्ास्ष्य 
हेरचाह आ्शष्यकिाहरू 
पूरा गि्न लचकिा 
र सहकाष्य्न सनहि 
प्रनिनरिष्या ददन्छ

स्ास्थ्य हेरचाह आ्शथ्यकताहरूिा आएका परर्त्ननहरू, न्शेष गरी थ्यस थ्योजनािा पनहचान गररएका उदीथ्यिान 
आ्शथ्यकताहरू र प्रार्मिकताहरू, जसतै NSW को ग्रािीण र षिेत्रीथ्य स्थानहरूिा भएका िाननसहरूको िढ्दो 
पुन्ा्नस, का लानग लचचलो रूपिा प्रनतनरिथ्या ददने छ। 

स्ास्थ्य हेरचाह से्ाहरूको िागहरु जनहले र जहाँ आ्शथ्यक हुन्छन्, नतनलाई लचचलो रूपिा ज्ाफ ददने छ। 
थ्यसिा धेरै जदिल स्ास्थ्य अ्स्थाहरूिा लश्षित प्रनतनरिथ्याहरू ददने र िहत््पूण्न से्ाहरूको लानग प्रतीषिा सिथ्य 
घिाउने न्षथ्यहरु सिा्ेश हुने छन्। 

शरणार्थी पृष्ठभूमिका िाननसहरूका लानग स्ास्थ्य पररणािहरू सुधार गन्नका लानग स्ास्थ्य, सािाजजक से्ाहरू 
र अधथ्यागिन समितधि सरकारी ननकाथ्यहरु, िसो्ास से्ाहरु, गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs), प्रार्मिक 
स्ास्थ्य सञ्ालहरू (PHNs) तर्ा प्रार्मिक हेरचाह प्रदाथ्यकहरू लगाथ्यतका साझेदारहरूसँग काि गन्न जारी 
राखने छ।

प्राथममकिाका मुद्ाहरू

िाननसहरूले रुचाएको भाषािा प्रभा्कारी सञचार

िुलधारका स्ास्थ्य से्ाहरूको सांसकृनतक प्रनतनरिथ्याशीलता

िानचसक र िौखखक स्ास्थ्य सनहत, र ग्रािीण र षिेत्रीथ्य स्थानहरूिा पुन्ा्नस भएका िाननसहरूका लानग पनन, 
सा््नजननक स्ास्थ्य से्ाहरूिा सिथ्यिै पहुँच

प्रभा्कारी से्ा िाग्नननदनेचशकाहरु र हेरचाह सिन््थ्य

िाननसहरूलाई सफलतापू््नक स्ास्थ्य प्रणाली श्भत्रको िाग्न पत्ता लगाउन र उ्कृटि स्ास्थ्य पररणािहरू प्रापत 
गन्न लश्षित स्ास्थ्य प्र्द्ध्नन र स्ास्थ्य चशषिा

प्राथममकिाका 
जिसंखष्या

ग्रािीण र षिेत्रीथ्य स्थानिा िसोिास गनने िाननसहरू

अपाङ्गता भएका व्यचक्हरू

भख्नरै आएका िाननसहरू

शरण खोजेका र सिुदाथ्यिा िसने िाननसहरू

्ृद्ध िाननसहरू, न्शेष गरी किजोर ्ृद्धहरु

िनहला र एकल-िनहला-अश्भभा्क परर्ारहरू

िालिाचलका र थ्यु्ाहरू, न्शेष गरी पनहलो २,००० ददनहरूिा

पुरुषहरू

न्न्ध थ्यौननकता, लैनङ्गक पनहचान भएका र अन्तरचलङ्गी श्भन्नता भएका व्यचक्हरू (LGBTIQ+)
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