ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰ ਮਿਿ ਮਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ
ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱ ਧਾ ਮ ੱ ਸਾ ਆਪਣੀ ਮ ੰ ਦਗੀ ਮਿੱ ਚ ਿਾਨਮਸਕ ਮਬਿਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਣਾਲੀ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਨ ੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰ ੀ ੈ, ਮਿਨਹਾਂ ਨੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਸਿੇ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਿੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੰ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ 12,500 ਿੋਂ ਿੱ ਧ ਸੁਝਾਅ ਪਰਾਪਿ ੋਏ।
2019 ਮਿੱ ਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਿੁਰੰਿ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਿਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰ ਿਮਰਿ ਮਰਪੋਰਟ ਿਾਰੀ ਕੀਿੀ ਸੀ। ਅੰ ਮਿਿ

ਮਰਪੋਰਟ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਿੇ ਉਪਲਬਧ ੈ। ਇ ਆਧੁਮਨਕ ਅਿੇ ਅਨੁਕਲ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਅਿੇ ਭਲਾਈ
ਪਰਣਾਲੀ ਘੜਨ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀ ਮਿੱ ਚ ਮਿਆਪਕ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਪ ਰੇਖਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ੈ। ਇਕ ਅਮਿ ੀ ਪਰਣਾਲੀ ਿੋ
ਿਦਰਦੀ ਿਾਲੀ, ਿਿਾਬਦੇ ਅਿੇ ਰ ਮਕਸੇ ਲਈ ਪ ਚ
ੁੰ ਕਰਨ ਮਿੱ ਚ ਆਸਾਨ ੈ।
ਇੱ ਥੇ 65 ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ਿੋ ਸਾਨੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨ ਮਕ ਇਸ ਨਿੀਂ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰ ਮਕਿੇਂ ਮਿਆਰ ਕਰਨਾ ੈ।
ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਨ:
-

ਇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਮਕ ਸਾਰੇ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਇਲਾਿ, ਸੰ ਭਾਲ ਅਿੇ ਸ ਾਇਿਾ ਿੱ ਕ ਪ ਚ
ੁੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ,
ਭਾਂਿੇਂ ਮਕ ਉ ਨਾਂ ਦਾ ਮਪਛੋਕੜ ਿਾਂ ਲੋ ੜਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ੋਣ।

-

ਸੰ ਕਟ-ਸੰ ਚਾਮਲਿ ਿਾਡਲ ਿੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ-ਆਧਾਮਰਿ ਿਾਡਲ ਿੱ ਲ ਿਾਣਾ।

-

ਪਮਰਿਾਰਾਂ ਅਿੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਮਲਆਂ ਿਾਸਿੇ ਸ ਾਇਿਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨਾ।

-

ਮਟਕਾਊ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਅਿੇ ਭਲਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਢਾਂਚੇ ਬਨਾਉਣਾ।

-

ਕਾਰਿਬਲ ਬਨਾਉਣਾ ਿੋ ਮਿਮਭੰ ਨਿਾ ਿਾਲਾ ੈ, ਕਾਫੀ ਿੱ ਡਾ ੈ, ਅਿੇ ਸ ੀ ੁਨਰਾਂ ਅਿੇ ਿ ਰਬੇ ਿਾਲਾ ੈ।

-

ਅਮਿ ੀਆਂ ਪਮ ਲਕਦਿੀਆਂ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨਾ, ਮਿੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਉ ਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ੈ, ਮਿੰ ਨਹਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਿ ਰਬਾ ਕੀਿਾ ।ੈ

-

ਚੰ ਗੀ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਦਾ ਸਮ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਅਿੇ ਕੰ ਿ ਦੀਆਂ ਿਗਹਾਿਾਂ ਿਰਗੇ ਖੇਿਰਾਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਿਰੀਕੇ
ਬਨਾਉਣਾ।

-

ਲਚਕਦਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕਨਾਲੋ ਿੀ, ਮਡਿੀਟਲ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਖੋਿ ਅਿੇ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਨਾ।

ਇ ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿੱ ਚ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਅਿੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਲਾਿ, ਸੰ ਭਾਲ ਅਿੇ ਸ ਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੀਕੇ
ਨੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ ਧਿਾ ਪਰਗਟਾਈ ੈ,
ਅਿੇ ੁਣ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਮਪਿ ੈ।

