
NSW ریفیوجی ہیلتھ پالن 2022-2027

تصّور:
ریفیوجی پس منظر رکھنے 

والے لوگ نیو ساؤتھ ویلز کے 
صحتمند اور پھلتے پھولتے 

ہوئے لوگ ہیں

پالن کا مختصر جائزہ

ے استعمال کرے گی  NSW Health اس پالن کو مقامی پالنز کی رہنمائی، تشکیل اور آگہی کے ل�ی
تاکہ یہ یقینی ہو:

ریفیوجی )پناہ گزین( اور اسائلم سیکر )پناہ کے درخواست گزار( پس منظر رکھنے والے لوگ 	 
اپنی صحت کی نگہداشت میں خود مرکزی اہمیت رکھتے ہیں اور NSW Health  مریضوں 

ے اور کمیونٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرتی �ہ

ے لچکدار انداز میں 	  NSW Health صحت کی نئی اور ابھرتی ہوئی ضروریات پوری کرنے کے ل�ی
ے جس میں سرکاری اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کے اشتراک کار سے کام کرنا  کام کرتی �ہ

ے بھی شامل �ہ

NSW Health ریفیوجی پس منظر رکھنے والوں کو صحت کے معامالت میں پیش عدم 	 
ے مساوات پر اقدام کرنے اور اس میں کمی کرنے کی کوشش کرتی �ہ

ے اور لوگوں کے زندگی کے 	  ے جامع طریق کار اپناتی �ہ NSW Health صحت کی نگہداشت کے ل�ی
ے، نہ کہ  ے اور خاندانی حاالت، تہذیبی پس منظر اور روحانی عقائد کو تسلیم کرتی �ہ تجر�ب

ے  صرف ان کے حالیہ طبی مسائل کو مدنظر رکھتی �ہ



NSW Health:مقاصد

لوگوں کو تہذیبی لحاظ 
سے مناسب اور صدمات کا 
احساس کرنے والی خدماِت 

صحت بروقت ملیں گی

نگہداشِت صحت کے مرکزی اداروں کو اس طرح بدلے گی اور بامقصد بنائے گی کہ ان کا مؤثر، شواہد کی بنیاد 
پر اور خاص طور پر ترتیب دی گئی ایسی خدمات فراہم کرنا یقینی ہو جائے جو لوگوں کی تہذیبی ضروریات 

کے مطابق ہوں اور صدمات کے پیچیدہ اثرات کو سمجھتی ہوں

ریفیوجی پس منظر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کام کرنے والی اور ان کی نگہداشِت صحت کی ضروریات پوری 
کرنے والی بامقصد اور خصوصی خدماِت صحت فراہم کرے گی

سے نتائج فراہم کرے  تہذیبی ضروریات پوری کرنے والے اور مضبوط عملے کو بھرتی کر کے تربیت دے گی جو ا�ی
ے اہم ترین ہوں گا جو ریفیوجی پس منظروں کے ل�ی

لوگ خود اپنی نگہداشت 
میں مرکزی اہمیت رکھتے 

ہیں

لوگوں کو نظام صحت کو سمجھنے اور اس میں اپنا راستہ تالش کرنے اور خود اپنی نگہداشِت صحت میں 
ے مدد دے گی۔ اس میں مریضوں اور کمیونٹیوں کو ان کی صحت کے متعلق فیصلوں  فعال شرکاء بننے کے ل�ی

ے میں شریک کرنا شامل �ہ

بروقت اور مؤثر زبانی ترجمہ اور زبان کی خدمات فراہم کرے گی تاکہ صحت کے متعلق آگہی اور معلومات 
تک رسائی بڑھے

ے صارفین کو شریِک کار   خدماِت صحت کو مل کر ڈیزائن کرنے، انہیں عمل میں النے اور ان کی جانچ کے ل�ی
بنائے گی۔

NSW Health لچکدار 
انداز میں اور اشتراک کار 

عے نگہداشِت صحت  کے ذر�ی
کی نئی اور ابھرتی ہوئی 
ے ضروریات پوری کرتی �ہ

نگہداشِت صحت کی ضروریات بالخصوص اس پالن میں شناخت کردہ ابھرتی ہوئی ضروریات اور ترجیحات 
سے نیو ساؤتھ ویلز کے دیہی اور ریجنل عالقوں میں  میں تبدیلیوں پر لچکدار انداز میں قدم اٹھائے گی ج�ی

لوگوں کی آبادکاری میں اضافے کے سلسلے میں

جب اور جہاں نگہداشِت صحت کی خدمات کی طلب ہو، لچکدار انداز میں اس پر قدم اٹھائے گی۔ اس 
ے انتظار کے عرصے کم کرنا  میں بہت پیچیدہ طبی مسائل پر خاص موزوں اقدامات کرنا اور اہم خدمات کے ل�ی

ے۔ شامل �ہ

 صحت کے سرکاری اداروں، سماجی خدمات اور امیگریشن کے ساتھ ساتھ سیٹلمنٹ سروسز،
 NGOs  )غیر سرکاری تنظیموں(، PHNs  )پرائمری ہیلتھ نیٹ ورکس( اور پرائمری کیئر پرووائیڈرز کے سمیت 

ے صحت کے حوالے سے  نے رفقائے کار کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گی تاکہ ریفیوجی پس منظر کے لوگوں کے ل�ی ا�پ
نتائج بہتر بنائے جائیں۔

ترجیحی معامالت

لوگوں کی ترجیحی زبان میں مؤثر کمیونیکیشن

صحت کے مرکزی اداروں میں تہذیبی لحاظ سے مناسب خدمات

ذہنی صحت اور جسمانی صحت سمیت، صحِت عاّمہ کی خدمات تک بر وقت رسائی نیز دیہی اور ریجنل 
ے صحِت عاّمہ کی خدمات تک بروقت رسائی ے جانے والوں کے ل�ی عالقوں میں آباد ک�ی

خدمات کے متعلق مستعدانہ رہنمائی اور نگہداشت میں ربط

بامقصد انداز میں صحت کا فروغ اور صحت کے متعلق آگہی تاکہ لوگوں کو نظام صحت سے کامیابی سے 
استفادہ کرنے اور صحت کے بہترین نتائج حاصل کرنے میں مدد ملے

ترجیحی گروہ

دیہی اور ریجنل عالقوں کے رہنے والے

معذوری کے ساتھ زندگی گزارنے والے

ملک میں نئے آنے والے لوگ

ے ہیں ے اور کمیونٹی میں رہ ر�ہ وہ لوگ جنہوں نے پناہ کی درخواست دی �ہ

معّمر لوگ، بالخصوص ناتواں بوڑھے لوگ

ے خواتین اور وہ گھرانے جن میں صرف ایک خاتون بچوں کی پرورش کر رہی �ہ

ے اور نوجوان، بالخصوص پہلے 2000 دنوں میں حپ �ب

مرد

)+LGBTIQ( مختلف جنسی رجحانات اور صنفی شناختیں رکھنے والے لوگ اور مختلف انٹرسیکس لوگ
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