
ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਗਭਿੱਗ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਦਮਾਗੀ ਵਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ 
ਕਰੇਗਾ। 

 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਧੀਆ 

ਕੁਆਵਲਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਲੋੜ ਹੈ।  

 

ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਟੁਿੱ ਵਟਆ ਹੋਇਆ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਸਤੇ ਰੌਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ 

ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਿੱਲੋਂ  8,200 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

 
 

ਅੰਤਵਰਮ ਵਰਪੋਰਟ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।  

 

ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਾਿ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਕੁਝ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਿਾਸਤ ੇਰਾਹ ਪਿੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਕ 

ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹੋਣਗੇ।  

 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਿਿੱ ਧ ਹੈ।  

 

ਅੰਤਵਰਮ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਿੱ ਚਲੀਆਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

 

  ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਿਾਸਤ ੇਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ  
   ਘਾਤਕ ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਿਾਸਤ ੇ170 ਹੋਰ ਵਿਸਤਵਰਆਂ ਦਾ ਪਰਿੰਧ ਕਰਨਾ  
 ਆਤਮ ਹਿੱ ਵਤਆ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਪਰਿੰਧ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣਾ  
 ਇਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਿਾ ਵਤਆਰ ਕਰਨੀ ਜੋ ਵਕ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਿਣਾਈ ਅਤ ੇਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਧਾਉਣਾ 
 ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮ ਲ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣਾ 
  ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਧਾਉਣਾ ਅਤ ੇਨੇਤਾ ਵਤਆਰ ਕਰਨੇ  

  ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਿਾਸਤ ੇਵਨਿੇਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਡ ੇਿਾਧੇ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ         
 ਅਤ ੇਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਵਪਤ ਦਫਤਰ ਿਨਾਉਣਾ। 

 

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਿੱਥ ੇਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਰਪੋਰਟ ਅਕਤ ਿਰ 2020 ਵਿਿੱ ਚ ਦੇਿਾਂਗ,ੇ ਜ ੋਵਕ ਵਦਮਾਗੀ 
ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿਦਲਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਾਹਸੀ ਅਤ ੇਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ 

ਕਰੇਗੀ।  

 


