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E ngā mātāwaka huri noa, tēnā koutou katoa

ਸਾਡੇ ਸਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਸਿਆਦਾਂ ਹਿ: ਇੱਕ ਉੱਚ ਹੁਿਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਰਸਿਤ 
ਕਾਰਜਬਲ, ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਿੈਣ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕੱਠੇ 
ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ ਇੱਕ 
ਭਸਵੱਖੀ ਸਸਹਤ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਸਰਆਂ ਲਈ ਸਬਹਤਰ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰੇਗੀ।

ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਸਹਤ ਿਤੀਸਜਆਂ ਸਵੱਚ, ਉਹੀ ਸਮੂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸਿੱਛੇ ਰਸਹ ਜਾਂਦੇ ਹਿ: Māori, ਿੈਸੀਸਿਕ ਲੋਕ, ਅਿਾਹਜ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਜਹੜੇ 
ਆਿਣੀ ਸਸਹਤ ਸਸਿਤੀ, ਸੱਸਭਆਚਾਰ, ਿਸਲ, ਸਲੰਗ, ਸਜਿਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਉਹ ਸਕੱਿੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਿ, 
ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਆਮਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਿਤਾ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਇੱਕ ਿਵੀਂ ਸਸਹਤ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਇਹਿਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਿੰੂ ਹੱਲ ਕਰਿ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਅਸਜਹੀ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ Te Tiriti-ਇਕਸਾਰ, ਬਰਾਬਰੀ, 
ਇਕਸੁਰ, ਅਤੇ whānau-ਕਂੇਦਸਰਤ ਹੋਵੇ। ਅਸਜਹਾ ਕਰਿ ਿਾਲ, ਇਹ ਸਟਕਾਊ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ 
ਸਕਿਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀੜ੍ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 
ਅਤੇ ਭਸਵੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡਾ ਸਦ੍ਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਧਾਰਿ ਹੈ: ਸਕ ਸਾਰੇ ਸਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਾਸੀ pae ora (ਸਸਹਤਮੰਦ ਭਸਵੱਖ) 
ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਕਰਿ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਲੋਕ ਅਤੇ whānau ਚੰਗੀ ਸਸਹਤ ਸਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ 
ਤੱਕ ਜੀਉਦੇਂ ਹਿ, ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਿ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਸਸਹਤਮੰਦ, ਸੰਮਸਲਤ 
ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹਿ, ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹਿ ਜੋ ਉਹਿਾਂ 
ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਿ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਿੀਤੀ ਕਿਿ ਸਸਹਤ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਤਂੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਿਰੇਖਾ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਸਕ 
ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱਸਖਆ, ਿ੍ਰੋ ਤਸਾਹਿ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ, ਇਕੁਇਟੀ ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਕਰਿ, ਅਤੇ 
pae ora ਿ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ। 

ਅਸੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਬਦੀਲੀ ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਿਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਸਹਤ ਖੇਤਰ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਤਸਰਮ ਸਰਕਾਰੀ 
ਿੀਤੀ ਸਬਆਿ ਸੁਧਾਰੀ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਸਹਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਿੰੂ 
ਸਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Nō reira, tēnā koutou katoa

ਐਂਡਨਰਊ ਨਲਟਲ, ਨਸਹਤ ਮੰਤਰ਼ੀ

ਅੰਤਨਰਮ ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਨਿਆਿ ਿਵ਼ੀ ਂਨਸਹਤ ਪ੍ਰ ਣਾਲ਼ੀ ਿੰੂ ਨਿਰਦੇਨ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਓਸਤਆਰੋਆ ਸਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਸਵੱਚ ਜਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਡ ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਸਸਹਤ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਲਈ 
ਤਰਜੀਹਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਿੰੂ ਸਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਰਕਾਰ ਸਸਹਤ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਿ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਅਤੇ ਿ੍ਰ ਾਿਤ 
ਕਰਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਿਾਲ ਹੀ ਸਿਲਤਾ ਿੰੂ ਸਕਵਂੇ ਮਾਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਗਰਾਿੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅੰਤਸਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਿੀਤੀ ਸਬਆਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਉੱਤਤੇ ਕਂੇਦਸਰਤ ਹੈ—ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਂੋ ਜੂਿ 
2024—ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਸਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਸਵਤ ਿਤੀਸਜਆਂ ਲਈ ਬੁਸਿਆਦ ਿ੍ਰਦਾਿ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਿੰੂ ਸਡਲੀਵਰ ਕਰਿ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਸਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਹੈਲਿ ਿਲਾਿ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕ 
ਸਕਵਂੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਸਹਤ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 
ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਗੀਆਂ।

ਪੂਰਾ ਅੰਤਨਰਮ ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਨਿਆਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ਼ੀ ਵੈਿੱਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PUNJABI



ਮੱੁਖ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ
ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਨਿਆਿ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤ ਪ੍ਰ ਣਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਦਾਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਿ ਿੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਤਰਜ਼ੀਹ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹਿ। 

ਸਸਹਤ ਦੇ ਿਤੀਸਜਆਂ ਸਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਕਰਿਾ

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਿੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਸਹਤ ਿਤੀਜੇ ਿ੍ਰ ਾਿਤ 
ਕਰਿ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਇਹ 
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਵੱਚ ਸਮਾਿਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਾ

• ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਿਤਾ

ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਸਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰੱਖਣਾ 

ਕਸਮਊਸਿਟੀ-ਆਧਾਸਰਤ ਰੋਕਿਾਮ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
whānau-ਕਂੇਦਸਰਤ, ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਿ ਦੇ ਿਾਲ ਸਿੱਟ-ਸਜੱਿੇ 
ਉਹ ਰਸਹੰਦੇ ਹਿ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਿ ਦੇ ਿੇੜੇ। ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਇਹ ਇਸ 
ਤਰ੍ਾਂ ਸਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਡਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਿਤਾਲ ਿੈਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸਵੱਚ ਸਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਿ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ, ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਵੱਚ ਅਿੁਸਚਤ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ 
ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਿਾ। 

• ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਘਿ ਿਹੀਂ ਿਂੈਦਾ, ਲੋਕ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚ ਸਵੱਚ ਸੁਰੱਸਖਅਤ 
ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਿ

ਸਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਕਾਊ ਸਸਹਤ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਿ੍ਰ ਬੰਧਿ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ 
ਉਿਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਿੰਸਡੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਿੱਧਰ ਿੰੂ 
ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਿਸਰਵਰਤਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਿਰੰਤਰਤਾ ਉੱਤਤੇ 
ਜੋਖਮ ਿੰੂ ਘਟਾਉਦਂਾ ਹੈ

• ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਸਹਤ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਵੱਚ Te Tiriti o Waitangi ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ 

Māori ਆਿਣੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਿਾਲ 
ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਸਹਤ ਿਤੀਜੇ ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਜੋ Māori ਿੰੂ Māori ਦੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਜੀਣ, ਵਧਣ ਅਤੇ ਿੱੁਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਿ। ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਸਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਮਜ਼ਬੂਤ Māori ਲੀਡਰਸਸ਼ਿ ਅਤੇ ਿੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ

• kaupapa Māori and whānau-ਕਂੇਦਸਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ

ਭਸਵੱਖ ਦੇ ਸਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਕਾਸ ਕਰਿਾ

ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ, ਵੰਿ-ਸੁਵੰਿੇ ਅਤੇ ਸਟਕਾਊ ਕਾਰਜਬਲ ਿੰੂ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
whānau ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦਾ ਿ੍ਰ ਤੀਸਿਧ ਹੈ ਸਜਿ੍ਾਂ 
ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• te ao Māori ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਸਰਤ ਅਤੇ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 

• ਸਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਿ੍ਰ ਭਾਵ ਿੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਦਾ ਸਮਰਿਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਭਸਵੱਖ ਦੀ ਸਸਹਤ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਲਈ ਿੀਂਹ ਰੱਖਣੀ

Te Tiriti 'ਤੇ ਸਿਾਸਿਤ ਇੱਕ ਿਵੀਂ ਸੰਸਸਕ੍ਰ ਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ whānau ਦੀ 
ਰੋਕਿਾਮ, ਸੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਿੋਕਸ ਿੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰੀ 
ਗਈ ਿ੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਸਮੂਸਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਾ

• ਸਸਸਟਮ ਸਵੱਚ ਿ੍ਰ ਤੀਸਬੰਸਬਤ ਖਿਤਕਾਰ, whānau ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ - ਿਹੰੁਚ, 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਿਤੀਸਜਆਂ ਸਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਸਵੱਚ ਸੁਧਾਰ


