كيف يمكنني البقاء عىل ّ
اطالع بما يحدث؟

إننا ملتزمون بمشاركة التحديثات

نشكرك عىل صربك
خالل قيامنا بهذه
األشغال الهامة.

المنتظمة حول المشروع مع موظفينا
وأبناء مجتمعنا .للبقاء على ّ
اطالع:

www.lhap.health.nsw.gov.au
@LiverpoolHospital
ّ
لتتلق ى نشرة األخبار الشهرية بالكتابة إلى
تسج ل
ّ
SWSLHD-LHAP@health.nsw.gov.au
(02) 8738 6670

LIVERPOOL HEALTH AND
ACADEMIC PRECINCT
مركز ليفربول الصحي واألكاديمي
South Western Sydney
Local Health District
Health Infrastructure
Arabic

إنه وقت مثير للمجتمع المحلي،
إذ تقوم حكومة نيو ساوث ويلز
باستثمار  740مليون دوالر إلعادة
تطوير مستشفى ليفربول.

وقد تم تخصيص مبلغ إضافي قدره  50مليون
دوالر لموقف سيارات جديد متعدد الطوابق
سيحل محل موقف السيارات األصغر متعدد

مما يوفر أماكن
الطوابق الموجود في الموقعّ ،
لـ  500سيارة إضافية في أنحاء الموقع.

واحدا من أكبر مشاريع البنى التحتية في
وبوصفه
ً
الوالية ،فإن المركزسيعزز االقتصاد المحلي ويبرز

مستشفى ليفربول للعالم كمحور لالبتكار والبحث
الطبي.

كيف ستستفيد منطقة ليفربول من إعادة التطوير؟

سيؤدي إعادة التطوير إلى إيجاد رعاية صحية وخدمات

محسنة لسكان المنطقة ،وعلى مقربة من أماكن سكنهم.
ّ
معززة بخدمات
وستكون هذه القدرة االستيعابية اإلضافية
ّ
سريرية وأماكن عامة ومواقف سيارات إضافية ،وسيتم

•موقف سيارات جديد متعدد الطوابق مع نقاط محسنة
إليصال الناس إىل املوقع وأخذهم منه.

هل ستتأثر رعاية المرضى أثناء عملية اإلنشاء؟

لن يكون هناك انخفاض في المستوى العالي لرعاية المرضى

دمجها مع مرافق البحث والتعليم للمساعدة في ضمان تلبية

التي يقدمها مستشفى ليفربول .وسيتم تقليل العراقيل إلى

ستعزز فرص العمل الناتجة عن إعادة التطوير االقتصاد
ّ
المحلي أثناء البناء وكذلك بعد االنتهاء ،وستتاح الفرصة

هل سيكون هناك ما يكفي من مواقف السيارات

مستشفى ليفربول الحتياجات المجتمع المتنامي.

نموهم المستمر.
لموظفينا للعمل في منشأة حديثة تدعم
ّ

ما الذي سيتضم ّنه مركز ليفربول الصحي

واألكاديمي الجديد؟

•قسم طوارئ ووحدة عناية مركزة أكرب ومزيد من غرف
العمليات

•توسيع وحدة العناية املركزة لحديثي الوالدة وخدمات
األطفال

أدنى حد وسيتم إبالغ المتأثرين بأية تغييرات مخطط لها.

في المركز؟

سيكون هناك مواقف إضافية كجزء من إعادة التطوير ،مع

تخصيص أماكن لوقوف سيارات الموظفين والزوار ،ومزيد

من نقاط إليصال الناس إلى الموقع وأخذهم منه ،وتحسين
عملية دخول وخروج المركبات عبر المركز.

متى سيتم االنتهاء من إعادة التطوير؟

تضمان
األشغال الرئيسية مبرمجة على أساس مرحلتين
ّ

أعمال المباني الجديدة وإعادة تأهيل الساحات واألماكن.

•تعزيز خدمات صحة املرأة واألمومة

ومن المقرر االنتهاء من المرحلة  1من األشغال في عام

•زيادة خدمات الرعاية املتنقلة والعيادات الخارجية

عام .2026

•خدمات متكاملة للرسطان

 ،2023كما أنه من المقرر االنتهاء من المرحلة  2في أواخر

