
Pae ora | نیوزی لینڈر ےک تمام باشندوں ےک ل�ی 
صح�ت مند مستقبل

: 2022 تا 2024 صح�ت ےس متعل�ت حکوم��ت پالیسی بیاںن

Engā mātāwaka huri noa, tēnā koutou katoa

ہمارے صح�ت ےک شع�ب کی بنیادیں مضبوط ہ��ی: ایک انتہا��ئ ہ�ن مند 
� کمیونٹیاں،  ، مشغول اور پرجو�� اور جذ�ب ےس رسشار افرادی قو�ت

ور�ت پڑ�ن پر مقاصد ےک حصول ےک ل�ی مل کر کام کر�ن کی  اور �ن
ی ال�ن ےک مواقع موجود ہ��ی اور  ۔ لیکںن ہم جان�ت ہ��ی کہ بہ�ت صالحی�ت

ور�ت �ہ جو ہم  ہم��ی مستقبل م��ی صح�ت کا ایسا نظام بنا�ن کی �ن
س�ب ےک ل�ی بہ�ت کارکردکیگ کا مظاہرہ کر سےک۔

ایک بہ�ت لم�ب عرےص ےس، صح�ت ےک مختل�ن شعبوں م��ی، مخصو�� 
گروہوں کو کم معیاری خدما�ت مل رہی ہ��ی اور اںن پر دھیاںن 

 جو اپ�ین 
گ

، معذور افراد، اور وہ لو�
گ

نہ��ی دیا گیا: ماؤری، پیسفک ےک لو�
ی،  ، رہائ�� ، نسل، جن�ی، جنسی رجحاںن ، ثقاف�ت صح�ت کی حال�ت
آمد��ن اور دیگرعوامل  کی بنیاد پر عدم مساوا�ت کا تجربہ کر�ت ہ��ی۔

صح�ت کا ایک نیا نظام اںن دیرینہ مسائل کو حل کر�ن اور ایک ایسا 
، مساویاور 

گ
نظام بنا�ن کا موقع فراہم کرتا �ہ جو Te Tiriti ےس ہم آہنک

مربوط ہو اور ج�ی م��ی whānau نقطۂ ارتکاز ہو۔ ایسا کر�ن ےس یہ 
نظام پائیدار، لچکدار، اور سستا ہوگا اور ا�� با�ت کو یقی�ین بنایا جا 
سےک گا کہ یہ نظام آ�ن والی نسلوں ےک ل�ی موجود ہو اور مستقبل ےک 

چیلنجوں ےس نمٹ�ن ےک قابل ہو۔

: کہ نیوزی  لینڈ ےک تمام باشندوں کو  ہمارا خوا�ب سیدھا سادہ �ہ
 

گ
pae ora )صح�ت مند مستقبل( مہیا ہو۔ ا�� کا مطل�ب یہ �ہ کہ لو�
اور whānau ایک صح�ت مند طویل زندکیگ گزاریں، اںن کی صح�ت 

، وہ  صح�ت مند، جامع اور لچکدار  ی آ�ئ اور معیار زندکیگ م��ی بہ�ت
کمیونٹیوں کا حصہ ہوں اور وہ ایےس ماحولوں م��ی رہ��ی جو اںن کی 

صح�ت کو برقرار رکھ�ن واےل ہوں۔ 

حکوم�یت پالیسی بیاںن م��ی صح�ت ےک نظام ےس متعل�ت حکوم�ت کی 
ی کیا گیا �ہ ج�ی م��ی صح�ت اور تندرس�یت ےک  توقعا�ت کا خاکہ پی��

ی، مساوا�ت ےک حصول اور صح�ت مند مستقبل  تحفظ، فروغ اور بہ�ت
اک�ت داریاں قائم کی جائ��ی  ، اقداما�ت اور رس� کی فراہمی ےک ل�ی خدما�ت

کیگ۔ 

: ا�� ےک ل�ی  گ
ہم راتوں را�ت یہ تبدیلی حاصل نہ��ی کر سک��ی ےک

ور�ت ہوکیگ اور ہمارے صح�ت ےک شع�ب  وق�ت اور رسمایہ کاری کی �ن
م��ی تمام اداروں اور لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ حکوم�یت پالیسی کا یہ 

عبوری بیاںن اصالح شدہ نظام ےک پہےل دو سالوں ےک ل�ی حکوم�ت کی 
۔ ترجیحا�ت اور توقعا�ت کا تع��ین کرےک ا�� سفر کا آغاز کرتا �ہ

Nō reira, tēnā koutou katoa

Andrew Little، وزیر صح�ت

حکوم��ت پالیسی کا عبوری بیاںن صح�ت ےک ن�ئ نظام کی 
رہنما��ئ کرتا �ہ اور Aotearoa نیوزی لینڈ م��ی عوامی 

، مقاصد اور  امداد ےس چل�ن واےل صح�ت ےک نظام ےک ل�ی ترجیحا�ت
۔ توقعا�ت کا تع��ین کرتا �ہ

ی کرتا �ہ کہ حکوم�ت صح�ت ےک نظام  یہ ا�� با�ت کا خاکہ پی��
ن  ، ن�ی ےک اندر کیا فراہم کر�ن اور حاصل کر�ن کی توقع رکھ�یت �ہ

ی، نگرا��ن اور اطالع کیےس دی جا�ئ کیگ۔  کامیا��ب کی پیمائ��

حکوم�یت پالیسی کا عبوری بیاںن دو سالوں پر توجہ مرکوز کرتا 
—جوال��ئ 2022 ےس جوںن 2024—اور طویل مد��ت سم�ت  �ہ

اور متوقع نتائج کی بنیادیں فراہم کرتا �ہ جںن کی فراہمی م��ی 
 گا۔

گ
مزید وق�ت ل�

یہ نیوزی  لینڈ ہیلتھ پالںن ےک ل�ی توقعا�ت کا تع��ین بھی کرتا 
ی کرتا �ہ کہ ک�ی طرح صح�ت ےک  ، جو ا�� با�ت کا خاکہ پی�� �ہ

مختل�ن ادارے حکوم�ت کی ترجیحا�ت اور صح�ت کی خدما�ت کو 
۔ 

گ
تمام نیوزی لینڈ ےک باشندوں تک پہنچائ��ی ےک

مکمل عبوری حکوم��ت پالیسی بیاںن کی دستاویز وزار�ت 
۔ صح�ت کی وی�ب سائ�ٹ پر مل سک��ت �ہ

URDU



کلیدی ترجیحا�ت
حکوم��ت پالیسی بیاںن م��ی صح�ت ےک نظام اور خدما�ت کی فراہمی ےک طریقہ کار کی رہنما��ئ ےک ل�ی چھ 

ترجیح� شع�ب ہ��ی۔ 

 Te Tiriti o Waitangi کو صح�ت ےک تمام نظام 
م��ی شامل کرنا 

ماؤری افراد ایےس طریقوں ےس اپ�ین صح�ت اور تندرس�یت پر اپنا اختیار 
استعمال کر�ن اور صح�ت ےک منصفانہ نتائج حاصل کر�ن ےک قابل ہ��ی 
، پھل�ن اور پھول�ن ےک قابل بنا�ت  جو ماؤری افراد کو ماؤری کی طرح جی�ن
: ہ��ی۔ اصالح شدہ نظام م��ی یہ صورتحال ا�� طرح نظر آسک�یت �ہ

مضبوط ماؤری قیاد�ت اور فیصلہ سازی	 

kaupapa Māori اور whānau ےک ل�ی مخصو�� 	 
خدما�ت تک رسا��ئ م��ی اضافہ

 مستقبل ےک صح�ت ےک نظام کی کامیا��ب کی 
بنیادیں رکھنا

ایک ن�یئ ثقاف�ت اور اخالقیا�ت تشکیل دی جا�ئ کیگ، ج�ی کی بنیاد 
Te Tiriti پر رکھی گ�یئ ہو، تاکہ لوگوں اور whānau ےک بچاؤ، اںن 

۔ اصالح شدہ نظام م��ی  ےک تحفظ اور فالح و بہبود پر توجہ مرکوز کی جا�ئ
: یہ صورتحال ا�� طرح نظر آسک�یت �ہ

مل جل کر اور کمیونٹیوں اور دیگر تنظیموں ےک ساتھ 	 
اک�ت م��ی کام کرنا رس�

صارف��ین، whānau اور کمیون�یٹ کی را�ئ نظام م��ی نظر 	 
آ��ت ہو - ج�ی ےس رسا��ئ، دیکھ بھال ےک معیار اور نتائج م��ی 

ی رف�ت بہ�ت   مساوا�ت کی طر�ن پی��
ہو��ت ہو

 لوگوں کو اںن کی کمیونٹیوں م��ی 
تندرس�ت رکھنا 

کمیون�یٹ کی سطح پر رو� تھام، مدد اور عالج کی خدما�ت کو ترجیح 
، یہ خدما�ت whānau ےک ل�ی مخصو��، ثقاف�یت اعتبار ےس  دی جا�ئ

محفوظ اور لوگوں کی زندگیوں ےس مطابق�ت رکھ�یت ہوں - اور لوگوں 
ی، کام اور اںن ےک کھیل�ن ےک مقاما�ت ےک قری�ب دستیا�ب ہوں۔  کی رہائ��

: اصالح شدہ نظام م��ی یہ صورتحال ا�� طرح نظر آسک�یت �ہ

صح�ت کی تمام خدما�ت م��ی بہ�ت خدما�ت کی فراہمی، 	 
، اور ہسپتال ےک نی�ٹ  بشمول ردعمل، ڈیجیٹل خدما�ت

ورک�ی، اور ا�� ےک ساتھ ساتھ صح�ت کی دیکھ بھال م��ی 
ا�ت کی نشاندہی اور اںن کا ازالہ  غ�ی منصفانہ تغ�ی

 دیکھ بھال 	 
گ

صح�ت کی خدما�ت م��ی خلل نہ پڑے، اور لو�
تک رسا��ئ کو محفوظ محسو�� کریں۔

صح�ت ےک نتائج م��ی مساوا�ت کا حصول

وریا�ت اور فوائد کی سطح ےک حامل افراد صح�ت ےک مساوی  مختل�ن �ن
نتائج حاصل کر�ن ےک ل�ی مختل�ن طریقوں اور وسائل تک رسا��ئ رکھ�ت 
: ہوں۔ اصالح شدہ نظام م��ی یہ صورتحال ا�� طرح نظر آسک�یت �ہ

صح�ت اور تندرس�یت م��ی مساوا�ت ےک حصول ےک ل�ی کام 	 
کرنا

ن ےک حقو�ت اور ذمہ 	  کم خدما�ت حاصل کر�ن والی کمیونٹ�ی
داریوں کو تسلیم کرنا 

 مستقبل کی صح�ت کی خدما�ت ےک ل�ی افرادی 
قو�ت تیار کرنا

ایک ایسی لچکدار، متنوع، اور پائیدار افرادی قو�ت کو بڑھانا اور تیار 
وریا�ت پر پورا اتر سےک اور اںن  کرنا جو لوگوں اور whānau کی �ن

۔ اصالح شدہ  کمیونٹیوں کی نمائندہ ہو جںن کی وہ خدم�ت کر��ت �ہ
: نظام م��ی یہ صورتحال ا�� طرح نظر آسک�یت �ہ

ثقاف�یت طور پر محفوظ خدما�ت جو te ao Maori کی بنیاد 	 
پر بنا��ئ گ�یئ ہوں۔ 

، اور 	  صح�ت کی افرادی قو�ت پر اثرا�ت کو کم ےس کم کیا جا�ئ
عمےل کی مدد کی جا�ئ

 ایک مالی طور پر پائیدار صح�ت ےک نظام 
کو یقی��ن بنانا

وسائل کا نظم و نس�ت ا�� طری�ت ےس کیا جا�ئ جو دستیا�ب وسائل اور 
 ےک اندر، ابھی اور مستقبل م��ی آبادی کی صح�ت اور مساوا�ت 

گ
فنڈنک

یںن ممکنہ معیار حاصل کرتا ہو۔ اصالح شدہ نظام م��ی  ےک حواےل ےس بہ�ت
: یہ صورتحال ا�� طرح نظر آسک�یت �ہ

تبدیلی ا�� طری�ت ےس ال��ئ جا�ئ کہ دیکھ بھال ےک تسلسل 	 
م��ی خطرے کو کم کیا جا�ئ

موجودہ ترجیحا�ت اور پروگرام برقرار ہ��ی۔	 


