
 

 

ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਮਿਿ ਮਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ 
 

ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮ ੱਸਾ ਆਪਣੀ ਮ ੰਦਗੀ ਮਿੱਚ ਿਾਨਮਸਕ ਮਬਿਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਰਣਾਲੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਨ ੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰ ੀ  ੈ, ਮਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ  ੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਨੇ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਸਿ ੇਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਿੀ। 

 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ  12,500 ਿੋਂ ਿੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪਰਾਪਿ  ੋਏ। 

 

2019 ਮਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਿੁਰੰਿ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਿਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਅੰਿਮਰਿ ਮਰਪੋਰਟ ਿਾਰੀ ਕੀਿੀ ਸੀ। ਅੰਮਿਿ 

ਮਰਪੋਰਟ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਿ ੇਉਪਲਬਧ  ੈ। ਇ  ਆਧੁਮਨਕ ਅਿੇ ਅਨੁਕ ਲ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਅਿ ੇਭਲਾਈ 

ਪਰਣਾਲੀ ਘੜਨ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀ ਮਿੱਚ ਮਿਆਪਕ ਿਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਰ ਪ ਰੇਖਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ  ੈ। ਇਕ ਅਮਿ ੀ ਪਰਣਾਲੀ ਿੋ 

 ਿਦਰਦੀ ਿਾਲੀ, ਿਿਾਬਦੇ  ਅਿੇ  ਰ ਮਕਸ ੇਲਈ ਪ ੰੁਚ ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਆਸਾਨ  ੈ। 

 

ਇੱਥ ੇ65 ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ  ਨ ਿੋ ਸਾਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆ ਂ ਨ ਮਕ ਇਸ ਨਿੀਂ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਮਕਿੇਂ ਮਿਆਰ ਕਰਨਾ  ੈ।  

 

ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ  ਨ: 

- ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਮਕ ਸਾਰੇ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਇਲਾਿ, ਸੰਭਾਲ ਅਿੇ ਸ ਾਇਿਾ ਿੱਕ ਪ ੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਨ, 

ਭਾਂਿੇਂ ਮਕ ਉ ਨਾਂ ਦਾ ਮਪਛੋਕੜ ਿਾਂ ਲੋੜਾਂ ਕੋਈ ਿੀ  ੋਣ। 

 

- ਸੰਕਟ-ਸੰਚਾਮਲਿ ਿਾਡਲ ਿੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ-ਆਧਾਮਰਿ ਿਾਡਲ ਿੱਲ ਿਾਣਾ। 

 

- ਪਮਰਿਾਰਾਂ ਅਿੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਮਲਆ ਂਿਾਸਿ ੇਸ ਾਇਿਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨਾ। 

 

- ਮਟਕਾਊ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਅਿ ੇਭਲਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਢਾਂਚ ੇਬਨਾਉਣਾ। 

 

- ਕਾਰਿਬਲ ਬਨਾਉਣਾ ਿੋ ਮਿਮਭੰਨਿਾ ਿਾਲਾ  ੈ, ਕਾਫੀ ਿੱਡਾ  ੈ, ਅਿ ੇਸ ੀ  ੁਨਰਾਂ ਅਿੇ ਿ ਰਬੇ ਿਾਲਾ  ੈ। 

 

- ਅਮਿ ੀਆ ਂਪਮ ਲਕਦਿੀਆ ਂਸਥਾਪਿ ਕਰਨਾ, ਮਿੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਉ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ  ੈ, ਮਿੰਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਿ ਰਬਾ ਕੀਿਾ  ੈ। 

 

- ਚੰਗੀ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਦਾ ਸਮ ਯਗੋ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਅਿੇ ਕੰਿ ਦੀਆ ਂਿਗਹਾਿਾਂ ਿਰਗੇ ਖੇਿਰਾਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਿਰੀਕ ੇ

ਬਨਾਉਣਾ। 

 

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

 

ਇ  ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿੱਚ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸ ਿ ਅਿੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਲਾਿ, ਸੰਭਾਲ ਅਿੇ ਸ ਾਇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੀਕ ੇ

ਨ ੰ  ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। 

https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/


 

 

 

ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧਿਾ ਪਰਗਟਾਈ  ੈ, 

ਅਿੇ  ੁਣ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਮਪਿ  ੈ।  

 
 


