ਅੰ ਤਿਮ ਤਿਪੋਿਟ - ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਅੰ ਤਿਮ ਤਿਪੋਿਟ ਤਵੁੱ ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਿਾਨਮਿਕ ਮਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਿੁੜ-ਮਿਓਂਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨਹਾਂ ਿੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਿਿੁੁੱ ਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ।
ਅੂੰ ਮਤਿ ਮਰਪ੍ੋਰਟ ਮਿੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 65 ਮਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੂੰ ਤਮਰਿ ਮਰਪ੍ੋਰਟ ਮਿੁੱ ਚ ਨੌਂ
ਮਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਿਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਿੁੁੱ ਖ ਿੁਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਿਾਨਮਿਕ ਮਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਕਿੇ ਲਈ ਿਰਤਣਾ ਆਿਾਨ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਿੇ। ਅਮਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਮਿੁੱ ਖ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿੁੱ ਚ 50-60 ਨਿੀਆਂ ਿਥਾਨਕ ਿਾਨਮਿਕ ਮਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ
ਿੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਿੇਿਾਿਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਿਤੇ ਇਲਾਜ, ਿੂੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਤਸਫਾਿਸ਼ਾਂ ਨੰ ਕੌ ਣ ਲਾਗ ਕਿੇਗਾ?
ਮਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਿਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਮਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਹਤ ਮਿਭਾਗ ਮਿੁੱ ਚ
ਨਿੀਂ ਿਾਨਮਿਕ ਮਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮਿਿੀਜ਼ਨ ਿਾਨਮਿਕ ਮਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੂੰ ਿੇਿਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਤਸਫਾਿਸ਼ਾਂ ਨੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਿਾਿੀ ਿਾਨਮਿਕ ਮਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿੁੱ ਚ ਿੁੱ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਿਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਮਿੁੱ ਚ ਿਿਾਂ ਲੁੱਗੇਗਾ।
ਅੂੰ ਤਮਰਿ ਮਰਪ੍ੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਿ ਮਿੁੱ ਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਦੀ
ਆਤਿਘਾਤ ਦੀ ਕੋਮਿਿ ਕਰਨ ਿਾਮਲਆਂ ਤੁੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ (HOPE) ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦਾ ਮਿਿਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਮਿੁੱ ਚ ਿਧੇਰੇ ਿਿਾਂ ਲੁੱਗੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਿੁਧਾਰ ਿਾਲੀ ਕਾਰਜ-ਿਚੀ (ਏਜੂੰ ਿੇ) ਦੀ ਰਪ੍ ਰੇਖਾ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਜਿ ਮਿੁੱ ਚ ਮਤੂੰ ਨ ਲਮਹਰਾਂ
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।


ਥੋੜਹੀ ਮਿਆਦ - 2022 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੁੱ ਕ



ਿੁੱ ਧਿ ਮਿਆਦ - 2026 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੁੱ ਕ



ਲੂੰਬੀ ਮਿਆਦ - 2031 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੁੱ ਕ।

ਕੀ ਮੈਂ ਅੰ ਤਿਮ ਤਿਪੋਿਟ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਪ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ਼ਾਂ?
ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ੍ਣੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਿਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੁੱ ਧ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੂੰ ਮਤਿ
ਮਰਪ੍ੋਰਟ ਅਤੇ ਿਾਰਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ੜਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਘਰ ਮਿੁੱ ਚ ਇੂੰ ਟਰਨੈੱਟ ਤੁੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਮਰਪ੍ੋਰਟ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ੜਹਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਿਥਾਨਕ
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਮਿੁੱ ਚ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਥਾਨਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਇੁੱ ਥੇ ਪ੍ਬਮਲਕ ਲਾਇਬਰਰ
ੇ ੀ ਮਿਕਟੋਰੀਆ
ਿੈੈੱਬਿਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੁੱਭ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਮੇਿਾ ਅੰ ਤਿਮ ਤਿਪੋਿਟ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਿ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅੂੰ ਮਤਿ ਮਰਪ੍ੋਰਟ ਬਾਰੇ ਿਿਾਲ ਪ੍ੁੁੱ ਛਣ ਲਈ, ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ mentalhealth@dhhs.vic.gov.au ਨੂੰ ਈਿੇਲ ਕਰੋ।
ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿੀ ਲੁੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁੱ ਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਿੀਿੀਓ ਐਨੀਿੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਅੂੰ ਮਤਿ ਮਰਪ੍ੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੁੱ ਚ ਲੁੱਭ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਤਮਸਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਗੁੱ ਲ ਕਤਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ਼ਾਂ?
ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਰਿਾਈ ਪ੍ਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਿੁਝਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿੂੰ ਗਠਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 12,500 ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਿੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਿਨ। ਇਿ ਮਿੁੱ ਚ ਕਾਰਜਬਲ ਿਰਿੇਖਣ ਲਈ
ਲਗਭਗ 3,000 ਜਿਾਬ ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ:


3,200 ਮਲਖਤੀ ਿੁਝਾਅ



1,650 ਲੋ ਕ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ ਦੇ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਮਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਏ ਿਨ,



250 ਗਿਾਹ



ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਿਨਾ ਿਰਿੇਖਣ ਦੇ 3,000 ਜਿਾਬ।

