
Te Pae Tata I 
ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ  
ਹੈਲਥ ਪਲਾਿ 2022 

PAE ORA | ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਰਿੱਚ ਰਿਹਤਿ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਿੁਸਤ਼ੀ

ਜਦਂੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੰਮਰਲਤ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹਿ, 
ਸੁਿੱਰਿਅਤ, ਚੰਗ਼ੀ-ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਿਦੇ ਹਿ, 
ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਿਿਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲ ਸਿਗਿਮ ਹੰੁਦੇ ਹਿ, 
ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਜ਼ੀਿਿ ਜ਼ੀਉਣਗੇ। 

ਸੁਧਿ਼ੀ ਹੋਈ ਭਾਈਚਾਿਕ ਤੰਦਿੁਸਤ਼ੀ ਰਿੱਚ ਹੋਿ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 
ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ iwi, hapū, ਭਾਈਚਾਿੇ, ਸਥਾਿਕ ਸਿਕਾਿਾਂ, ਰਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ਼ੀਆਂ।

ਸਾਡੇ COVID-19 ਜਿਾਿ ਿੇ ਰਦਿਾਇਆ ਹੈ ਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 
ਕੋਲ ਰਸਹਤ ਿੰੂ ਰਿਹਤਿ ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਮਾਿ਼ੀ ਿੰੂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦ਼ੀ 
ਦਿਲ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਿੱਥਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ ਅਸ਼ੀ ਂ
ਤੰਦਿੁਸਤ਼ੀ ਦਾ ਸਮਿਥਿ ਕਿਿ ਲਈ ਇੱਕ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਕਰਿਆਸ਼਼ੀਲ 
ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਇਹਿਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰਿਿਮਾਣ ਕਿਾਂਗੇ।

ਟ਼ੀਚੇ
• ਸਿਹਤ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਹਰ ਸਿਿੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਸਿਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ 

ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ whānau ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਾਿ ਦੇਵੇਗੀ। 
• ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ whānau ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੀ ਸਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ, ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਿੁੜੇ ਰਸਹਣ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ 
ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

• ਮੱੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ, ਸਿਫਾਇਤੀ 
ਅਤੇ ਢੁਿਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

• ਿਥਾਨਿ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਿੋਲ iwi ਿਾਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਿ ਨੈਟਵਰਿ ਦੁਆਰਾ 
ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਇੱਿ ਮਿਿੂਤ ਿਵਾਿ ਹੋਵੇਗਾ।

Te Pae Tata | ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ ਹੈਲਥ ਪਲਾਿ 2022 ਇੱਕ 
ਿਸਮ਼ੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ Te Whatu Ora – ਹੈਲਥ ਰਿਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ 
ਅਤੇ Te Aka Whai Ora – Māori ਹੈਲਥ ਅਥਾਿਟ਼ੀ ਲਈ 
ਪਰਹਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦ਼ੀ ਕਾਿਿਾਈ ਿੰੂ ਰਿਿਧਾਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕਉਕਂਰਕ ਅਸ਼ੀ ਂ
Aotearoa ਰਿਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ ਰਿੱਚ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿੰੂ ਿਦਲਦੇ ਹਾਂ।

Te Pae Tata ਇੱਕ ਰਟਕਾਊ ਅਤੇ ਰਕਫਾਇਤ਼ੀ, ਏਕ਼ੀਰਕ੍ਰ ਤ ਰਸਹਤ 
ਪ੍ਰ ਣਾਲ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿ਼ੀਹਂ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸ਼ੀ ਂਿੱਿਿੇ ਢੰਗ ਿਾਲ ਕ਼ੀ ਕਿਾਂਗੇ, ਦੇ 
ਪਰਹਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦ਼ੀ ਿੂਪਿੇਿਾ ਦੱਸਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ Aotearoa ਦੇ ਸਾਿੇ ਲੋਕਾਂ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦ਼ੀ ਰਿਹਤਿ ਸੇਿਾ ਕਿਦ਼ੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਸਵੱਚ ਅਿੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤਤੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਿਂੇਦਸਰਤ ਿਰਾਂਗੇ:
• Pae ora – ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਸਵੱਚ ਸਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ
• Kahu Taurima – ਿਣੇਪ੍ਾ ਅਤੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਿਾਲ
• Mate pukupuku – ਿਂੈਿਰ ਨਾਲ ਿੀ ਰਹੇ ਲੋਿ
• Māuiuitanga taumaha – ਪੁ੍ਰਾਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਿਸਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿੀ ਰਹੇ 

ਲੋਿ
• Oranga hinengaro – ਮਾਨਸਿਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਸ਼ਆਂ 

ਨਾਲ ਿੀ ਰਹੇ ਲੋਿ
• ਸਿਹਤ ਨਤੀਸਿਆਂ ਦੀ ਿਰਾਿਰੀ ਸਵੱਚ ਿੁਿਾਰ ਿਰੋ – Māori, Pacific ਲੋਿਾਂ 

ਅਤੇ Tāngata whaikaha ਲਈ pae ora ਨੰੂ ਸਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ 
ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ | ਅਪ੍ਾਹਿ ਲੋਿ। 

www.TeWhatuOra.govt.nz/te-pae-tata

PUNJABI

https://www.teakawhaiora.nz
http://www.TeWhatuOra.govt.nz/te-pae-tata


KAHU TAURIMA | ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸੁ਼ਿੂਆਤ਼ੀ ਸਾਲ

ਿੱਚੇ ਦੇ ਪਰਹਲੇ 2,000 ਰਦਿ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪੂਿੇ ਭਰਿੱਿ ਦ਼ੀ ਿ਼ੀਹਂ ਿੱਿਦੇ ਹਿ। 
ਇਹ ਇਕ ਿਾਜੁ਼ਕ ਅਿਧ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੀਿਿ ਭਿ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਿੁਸਤ਼ੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰ ਭਾਿ ਪਾਉਦਂ਼ੀ ਹੈ। 

ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ, ਕੰਮ ਦਾ Kahu Taurima ਪ੍ਰੋ ਗਿਾਮ 
ਿਿਜਿਮੇ ਿੱਰਚਆਂ, ਛੋਟੇ ਿੱਰਚਆਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ whānau ਲਈ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਿੱਚ ਸੁਧਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇਗਾ। 

ਟ਼ੀਚੇ
• ਿਣੇਪ੍ਾ ਅਤੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਿਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਗਰਭਿਾਰਨ ਤਂੋ ਲੈ ਿੇ ਪੰ੍ਿ ਿਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਿ ਦੇ ਿੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ 2,000 ਸਦਨਾਂ ਲਈ, ਿਾਰੇ whānau ਲਈ 
ਏਿੀਸਿ੍ਰ ਤ, ਿੰਪੂ੍ਰਨ ਅਤੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਚਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

• ਿਣੇਪ੍ਾ ਅਤੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਿਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੋ ਸਿ Te Ao Māori, 
whānau-ਿਂੇਦਸਰਤ ਅਤੇ Pacific fanau-ਿਂੇਦਸਰਤ ਹਨ ਵਿੇਰੇ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ 
ਉਪ੍ਲਿਿ ਹੋਣਗੀਆਂ।

• ਲੋਿਾਂ ਿੋਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੱਿ 
ਸਿਹਤਰ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਿ ਸਵੱਚ ਿੋਗ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮਾਨਸਿਿ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਿ 
ਪ੍ਹੰੁਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

• ਲੰਿੇ ਿਮਂੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਿੀ ਅਤੇ ਰੋਿਥਾਮ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਲੱਭਣ 
ਿਮੇਤ, wāhine hapū ਿਨਮ ਤਂੋ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਨਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰੇ 
ਪ੍ਾਿੇ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

MATE PUKUPUKU | ਕਂੈਸਿ ਿਾਲੇ ਲੋਕ

ਹਿ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 23,000 ਲੋਕ ਕਂੈਸਿ ਿਾਲ ਪ਼ੀੜਤ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਅਤੇ 
10,000 ਇਸ ਰਿਮਾਿ਼ੀ ਿਾਲ ਮਿਦੇ ਹਿ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 
ਿਚਾਅ ਦਿਾਂ ਰਿੱਚ ਸੁਧਾਿ ਕਿਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਿ, ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ Māori 
ਅਤੇ Pacific ਲੋਕਾਂ ਲਈ। 

ਕਂੈਸਿ ਦੇ ਮਿ਼ੀਜ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ whānau ਅਿੁਕੂਰਲਤ, ਸੰਪੂਿਿ, 
ਉੱਚ-ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ, 
ਅਸ਼ੀ ਂਿੋਕਥਾਮ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲ਼ੀਏਰਟਿ ਕੇਅਿ ਤੱਕ ਿਿਾਿਿ, ਉੱਚ-ਗੁਣਿੱਤਾ 
ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਕਂੈਸਿ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਿ ਕਿਿ 'ਤੇ ਰਧਆਿ ਕਂੇਦਰਿਤ 
ਕਿਾਂਗੇ, ਰਜਸ ਤੱਕ ਹਿ ਕੋਈ ਪਹੰੁਚ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟ਼ੀਚੇ
• ਹਰ ਸਿਿੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਂੈਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਿ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵਂੇ ਉਹ 

ਸਿਤੇ ਵੀ ਰਸਹੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਿ ਸਵੱਚ ਿਂੈਿਰ ਦੀ ਰੋਿਥਾਮ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤਰ ਤਸ਼ਖੀਿ 
ਸਵਿਲਪ੍ ਅਤੇ ਿਮਂੇ ਸਿਰ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿ ਤੱਿ ਸਿਹਤਰ ਪ੍ਹੰੁਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। 

• ਿਂੈਿਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ੜਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਪੁ੍ਰਦਗੀ ਿਰਾਿਰ ਹੋਵੇਗੀ, 
ਰੋਿਥਾਮ ਤਂੋ ਰਾਹਤ, ਿੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਚਾਅ ਤੱਿ। 

• ਹੋਰ Māori ਅਤੇ Pacific ਿਸਮਊਸਨਟੀ ਪ੍੍ਰਦਾਤਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਂੈਿਰ, ਿਰਵਾਈਿਲ 
ਿਂੈਿਰ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਿਂੈਿਰ ਦੀ ਿਾਂਚ ਸਵੱਚ Māori ਅਤੇ Pacific ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਨੰੂ ਸਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨਗੇ।

• ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਟਿਾਊ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਿਂੈਿਰ ਦੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਵਿਲਪ੍ ਸਿੰਨਾ ਿੰਭਵ ਹੋ ਿਿੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। 



MĀUIUITANGA TAUMAHA | ਪੁਿਾਣ਼ੀਆਂ ਰਸਹਤ ਸਰਥਤ਼ੀਆਂ ਿਾਲ ਜ਼ੀ ਿਹੇ ਲੋਕ

ਰਿਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ ਦੇ ਚਾਿ ਰਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਰਿਅਕਤ਼ੀ ਕਈ ਪੁਿਾਣ਼ੀਆਂ ਰਸਹਤ 
ਸਰਥਤ਼ੀਆਂ ਿਾਲ ਜ਼ੀਊਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਿ ਕਈ ਪ਼ੀੜ੍ਹ ਼ੀਆਂ ਦੁਆਿਾ ਇੱਕੋ 
whānau ਰਿੱਚ ਅਿੁਭਿ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ – ਰਜਿਂੇ ਰਕ ਸੂ਼ਗਿ, ਰਦਲ ਦ਼ੀ 
ਰਿਮਾਿ਼ੀ, ਸਟ੍ਰੋ ਕ, ਸਾਹ ਦ਼ੀ ਰਿਮਾਿ਼ੀ ਅਤੇ ਗਠ਼ੀਆ।

ਇਹਿਾਂ ਸਰਥਤ਼ੀਆਂ ਿਾਲ ਿਰਜੱਠਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧ਼ੀਆ 
ਤਿ਼ੀਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ whānau ਦਾ ਸਮਿਥਿ ਕਿਿਾ ਅਤੇ 
ਇਹਿਾਂ ਰਿਮਾਿ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿੋਝ ਿੰੂ ਘੱਟ ਕਿਿ ਲਈ ਰਸਹਤਮੰਦ ਜ਼ੀਿਿ 
ਿਤ਼ੀਤ ਕਿਿਾ। Te Pae Tata ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋ ਗਿਾਮ 
ਲਈ ਟ਼ੀਰਚਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਿਾਈਆਂ ਦ਼ੀ ਿੂਪਿੇਿਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਟ਼ੀਚੇ
• ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਦਾਤਾ ਪ੍੍ਰ ਭਾਸਵਤ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨੰੂ ਸਿਹਤਰ 

ਿਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਸਵੱਚ ਠਸਹਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ whānau 
ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨਗੇ। 

• ਸੂ਼ਗਰ, ਿਾਰਡੀਓਵੈਿਿੁਲਰ ਸਿਮਾਰੀਆਂ, ਿਾਹ ਦੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ, ਿਟ੍ਰੋਿ ਅਤੇ ਗਠੀਏ 
ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ੍ਿਰ 'ਤੇ ਇਿਿਾਰ ਿਲੀਸਨਿਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ 
ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ।

• ਿਹਾਇਤਾ ਮਾਸਹਰ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱੁਢਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿ 
ਿੰਭਾਲ ਪ੍੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨਗੀਆਂ ਸਿ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ whānau ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਇਲਾਿ ਸਮਲੇ।

ORANGA HINENGARO | ਮਾਿਰਸਕ ਪਿੇਸ਼ਾਿ਼ੀ, ਿ਼ੀਮਾਿ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਆਂ ਿਾਲ ਜ਼ੀ ਿਹੇ ਲੋਕ

ਰਿਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ ਦੇ 50 ਪ੍ਰ ਤ਼ੀਸ਼ਤ ਤਂੋ ਿੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਿਿ ਰਿੱਚ ਰਕਸੇ 
ਸਮਂੇ ਮਾਿਰਸਕ ਪਿੇਸ਼ਾਿ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਾਿੋਿ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਿੁਭਿ 
ਕਿਿਗੇ, ਜੋ ਰਕ ਉਹਿਾਂ ਦ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ whānau ਦ਼ੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਿਿ ਦ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਿੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਰਿਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਰਿਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਤਿ ਮਾਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਿੁਸਤ਼ੀ 
ਦਾ ਸਮਿਥਿ ਕਿਿ ਲਈ ਅਸ਼ੀ ਂਿਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ, ਅਸ਼ੀ ਂਮਾਿਰਸਕ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰ ਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਿਿਤਿ 
ਿੰੂ ਜਾਿ਼ੀ ਿੱਿਾਂਗੇ ਜੋ He Ara Oranga ਰਿਪੋਿਟ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਆਈ 
ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਮਾਿਰਸਕ ਪਿੇਸ਼ਾਿ਼ੀ, ਰਿਮਾਿ਼ੀ ਜਾਂ ਿਸ਼ਾਿੋਿ਼ੀ ਿਾਲ ਜ਼ੀ ਿਹੇ 
ਹਿੇਕ ਰਿਅਕਤ਼ੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਿੱਤਾ, ਿਿਾਿਿ਼ੀ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੰੂ 
ਲਾਗੂ ਕਿਿਾ ਅਤੇ ਰਿਸਤਾਿ ਕਿਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਟ਼ੀਚੇ
• ਨੌਿਵਾਨਾਂ, ਿਤਰੰਗੀ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ, Māori ਅਤੇ Pacific ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਿ 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਿਤੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਿਾਇਆ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 
• Te Ao Māori ਮਾਨਸਿਿ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਡਿਾਈਨ ਅਤੇ ਸਵਿਤਾਰ ਿੀਤਾ 

ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਰ ਪ੍ਹੰੁਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਪ੍ਲਿਿ ਹੋਵੇਗੀ।
• Pacific ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ Tāngata whaikaha ਲਈ ਸਿਹਤਰ ਮਾਨਸਿਿ ਸਿਹਤ 

'ਤੇ ਸਿਆਨ ਿਂੇਦਸਰਤ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ | ਅਪ੍ਾਹਿ ਲੋਿ ਅਤੇ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਸਿ ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਿ ਸਿਹਤ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਵਿਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਿਮਾਿ ਸਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਰਸਹ ਿਿਣ ਅਤੇ ਹਿਪ੍ਤਾਲ 
ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਤਂੋ ਿਚ ਿਿਣ। 



MĀORI ਰਸਹਤ 

ਅਸ਼ੀ ਂਇੱਕ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰ ਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਰਿਿਮਾਣ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ ਜੋ Te Tiriti 
o Waitangi ਿੰੂ ਇਸਦ਼ੀ ਿੁਰਿਆਦ ਦੇ ਿੂਪ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਦਾ ਹੈ, 
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੋਤਾਂ ਿੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਿ਼ੀ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰ ਣਾਲ਼ੀ ਿੰੂ 
Māori ਰਸਹਤ ਿਿਾਿਿ਼ੀ ਲਈ ਜਿਾਿਦੇਹ ਿਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।

Māori ਰਸਹਤ ਿੰੂ ਸੁਧਾਿਿ ਲਈ Te Whatu Ora ਜੋ ਕੰਮ ਕਿਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਉਮ਼ੀਦ ਿੰੂ ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਰਕ Māori ਰਸਹਤ ਸੁਧਾਿ ਅਤੇ 
ਿਿਾਿਿ਼ੀ ਹਿ ਰਕਸੇ ਦਾ ਕਾਿੋਿਾਿ ਹੈ। Te Aka Whai Ora ਇਹ 
ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਿਣਾਏਗਾ ਰਕ ਸਾਡਾ ਰਸਸਟਮ Te Ao Māori 'ਤੇ ਮਜ਼ਿੂਤ 
ਫੋਕਸ ਹੈ।

ਟ਼ੀਚੇ
• Māori ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਤੀਸਿਆਂ ਦੀ ਿਰਾਿਰੀ ਸਵੱਚ ਿੁਿਾਰ ਅਤੇ Māori ਲਈ 

pae ora ਸਵੱਚ ਿੁਿਾਰ 'ਤੇ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ। 
• ਰੋਿਥਾਮ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਲਈ ਿਿੂਤ-ਆਿਾਸਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ। 

Māori ਦੀ ਿਰਾਿਰੀ ਅਤੇ ਿਮੱੁਚੇ ਸਿਹਤ ਿੁਿਾਰ ਨੰੂ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਮਿਿੂਤ 
ਆਿਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਿਥਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ। 

• ਿੇਵਾਵਾਂ whānau-ਿਂੇਦਸਰਤ ਅਤੇ ਇਿਿੁਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਅਤ, 
ਿੱਸਭਆਚਾਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿਿਾਰ, ਸਵਸਭੰਨ ਅਤੇ ਿੰਸਮਸਲਤ ਿਥਾਨ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੀਆਂ 
ਹਨ।

• ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਮੱੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ Māori ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ, ਸਿਫਾਇਤੀ, 
ਉਪ੍ਲਿਿ ਅਤੇ ਉਸਚਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

• ਅਿੀਂ ਸਿਹਤ ਿਰੀਅਰ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Māori ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਵਿਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਾਡੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਵਿਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਥਾਵਾਂ ਿਣਾਵਾਂਗੇ।

PACIFIC ਰਸਹਤ 

ਅਸ਼ੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰ ਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਿਹੁਤ ਸਾਿੇ ਿੇਤਿ Pacific 
ਲੋਕਾਂ, aiga, ngutuare tangata, famili, kāinga, 
magafaoa, kaiga, vuvale ਅਤੇ kaaiga (ਪਰਿਿਾਿਾਂ) ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗ਼ੀ ਤਿ੍ਹ ਾਂ ਕੰਮ ਿਹ਼ੀ ਂਕਿ ਿਹੇ ਹਿ। 

ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ, ਅਸ਼ੀ ਂਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਗਿਾਮ ਦ਼ੀ ਸੁ਼ਿੂਆਤ ਕਿਦੇ 
ਹਾਂ ਜੋ ਰਿਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ ਰਿੱਚ Pacific ਪਰਿਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਿੰੂ 
ਚੰਗ਼ੀ ਤਿ੍ਹ ਾਂ ਿਰਹਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ, ਅਤੇ Pacific ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਉਸ 
ਦੇਿਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਿਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜਸਦ਼ੀ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ ਕਦਂੋ ਅਤੇ ਰਕੱਥੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਇਸਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਟ਼ੀਚੇ
• ਅਿੀਂ Pacific ਸਿਹਤ ਲਈ ਿੁਸਨਆਦ ਿਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਿਿੂਤ ਿਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ 

ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਵਾਂਗੇ ਸਿ ਸਿਹਤ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਸਵੱਚ Pacific ਦੀਆਂ 
ਆਵਾਿਾਂ ਹਨ।

• ਅਿੀਂ ਇੱਿ ਮਿਿੂਤ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਿਥਾਪ੍ਤ ਿਰਾਂਗੇ ਿੋ Pacific ਸਿਹਤ ਪ੍੍ਰ ਾਥਸਮਿਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਿੰਿੋਸਿਤ ਿਰਨ ਲਈ Pacific ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ, ਿਲੀਸਨਿਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿ ਿਮਝ ਦਾ 
ਿਮਰਥਨ ਿਰਦੀ ਹੈ।

• ਮਿਿੂਤ Pacific ਿਸਮਸ਼ਨਨੰਗ ਅਤੇ Pacific ਪ੍੍ਰਦਾਤਾ ਸਵਿਾਿ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਿਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਵਿੇਰੇ ਿਸਮਊਸਨਟੀ ਦੀ ਮਲਿੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨਾਲ ਵਿੇਰੇ ਅਰਥਪੂ੍ਰਣ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਿੁੜਾਂਗੇ।

• ਅਿੀਂ ਇੱਿ ਮਿਿੂਤ Pacific ਸਿਹਤ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਵਿਾਿ 
ਿਰਾਂਗੇ। 

TĀNGATA WHAIKAHA | ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ

Tāngata whaikaha | ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ Aotearoa ਰਿਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ 
ਦ਼ੀ ਆਿਾਦ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਹੱਸਾ ਿਣਾਉਦੇਂ ਹਿ। ਉਹ 
ਹਿ ਉਮਿ, ਿਸਲ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਰਲੰਗ ਪਛਾਣਾਂ, 
ਰਲੰਗਕਤਾਿਾਂ, ਸਥਾਿਾਂ, ਸਮਾਰਜਕ-ਆਿਰਥਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿ 
whānau ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਿਾਲ ਸਿੰਧਤ ਹਿ।

Tāngata whaikaha ਲਈ ਢੁਕਿ਼ੀ,ਂ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰ ਦਾਿ ਕਿਿ ਲਈ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰ ਣਾਲ਼ੀ ਿੰੂ ਰਜੰ਼ਮੇਿਾਿ਼ੀ ਲੈਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ | 
ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ।

ਟ਼ੀਚੇ
• Tāngata whaikaha ਲਈ ਿਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ, ਿੰਮਸਲਤ ਅਤੇ 

ਿਰਾਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਅਪ੍ਾਹਿ ਲੋਿ।
• Tāngata whaikaha ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੰਮਸਲਤ  

ਮਾਡਲ | ਅਪ੍ਾਹਿ ਲੋਿ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਪ੍ਲਿਿ ਹੋਣਗੇ।
• ਅਿੀਂ ਲੋਿਾਂ, whānau ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿੰਚਾਸਲਤ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ 

ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਸਨਰੰਤਰ ਰੈਡੀਿਲ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ਣ ਯੋਗ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਵਚਨਿੱਿ ਰਹਾਂਗੇ।
• Tāngata whaikaha | ਅਪ੍ਾਹਿ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍੍ਰ ਸਿਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸਵਿਾਿ, 

ਯੋਿਨਾਿੰਦੀ, ਸਡਿਾਇਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਿਰਨ ਸਵੱਚ ਗੱਲਿਾਤ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਿਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।


