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سيتضمن مستشفى بنكستاون الجديد مرافق 

عصرّية في مجاالت:

طب الحاالت الطارئة

خدمات عناية جراحية وحرجة محسنة

خدمات رعاية موسعة ومتكاملة في العيادات 

الخارجّية  

 معالجة متكاملة للسرطان وخدمات صحة

المجتمع

مستشفى بنكستون الجديد

إنه وقت مثير للمجتمع المحلي، 

فقد تعّهدت حكومة نيو ساوث 

ويلز بتخصيص 1,3 مليار دوالر لبناء 

 مستشفى جديد لبنكستاون على

أحدث طراز. 

سيتم بناء المستشفى في موقع جديد، وسيبدأ المشروع قبل 

آذار/مارس 2023.

لماذا نحتاج إلى مستشفى جديد؟

بحلول عام 2036، من المتوقع أن تنمو منطقة الحكومة 

المحلية بنحو 21 في المائة إلى ما يقرب من نصف مليون 

نسمة. لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة للمجتمع، 

يحتاج مستشفى بنكستاون ليدكمب إلى توّسع كبير.

نحتاج إلى موقع أكبر يّتسع لمجموعة من الخدمات الصحية 

المتكاملة التي يمكن أن تخدم احتياجات مجتمعنا بشكل 

أفضل. وباإلضافة إلى ذلك، سيوّفر لنا موقع جديد المزيد من 

الفرص للبحث والتعليم، مّما سيساعد على جذب الموظفين 

وتوفير المزيد من فرص العمل المحلية. 

 إقامة مستشفى لباكتساون -

جديد وعلى أحدث طراز

سيقوم المستشفى الجديد بما يلي:

التحّول في تقديم الرعاية الصحية في بنكستاون 

والضواحي المحيطة بها

منح السكان المحليين وفي المناطق المجاورة 

القدرة على الحصول على المزيد من الخدمات 

الصحية األقرب إلى منازلهم

تقديم تجربة محّسنة للمرضى ومقدمي الرعاية 

من خالل إنشاء ’حي صحي‘ للرعاية الصحية 

المتكاملة

تقديم بيئات عمل معاصرة وخلق فرص عمل 

جديدة من خالل زيادة القدرة على التعليم 

والتدريب البحثي.



 

نريد أن نعرف رأيك

 نقوم حالًيا بتقييم خيارات لموقع المستشفى الجديد ولذلك ندعو مالكي األراضي

لترشيح أراضيهم. 

سيتّم أخذ هذه المالحظات بعين االعتبار في تقييمنا للمواقع المناسبة. 

مع تقّدم المشروع، سنبقيك على اطالع دائم بكيفية إبداء رأيك في المستشفى الجديد.
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 يتوفر مزيد من المعلومات حول معايير الموقع الجديد في الموقع اإللكتروني

hinfra.health.nsw.gov.au/newbankstownhospital

hinfra.health.nsw.gov.au

ط
طي

خ
لت

ا

م
مي

ص
الت

التنفيذ

كيف نبني 
مستشفى

نعمل على إعداد خطة الخدمات السريرية التي ستحدد 

احتياجات الرعاية الصحية للمجتمع وتساعد في إرشاد متطلبات 

التخطيط للمشروع.


