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پریس ریلیز
آسٹریلیا کی امداد بلے باال پنجاب میں صاف پینے کا پانی اور حفظان صحت کی سہولیات
فراہم کررہی ہے
پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر ،مارگریٹ ایڈمزسن نے آج بلے باال پنجاب میں ایک منصوبے کا افتتاح کیا جس میں صاف پینے
کے پانی اور بہتر صفائی کی سہولیات فراہم کی جائے گی.

صاف پینے کے پانی کی فراہمی اور گندے پانی کے ذخیرے اور ٹریٹمنٹ کی اس سہولت کوآسٹریلیا کی حکومت کی طرف سے فنڈ
کیا گیا اور پالن انٹرنیشنل اس کی فراہمی میں مدد کرے گا ۔

ہائی کمشنر ایڈمسن نے کہا کہ انہے خوشی ہے کہ آسٹریلوی حکومت آسٹریلوی سول سوسائٹی واٹر صفائی اور حفظان صحت (واش)
فنڈ کے تحت اس منصوبے کے آغاز میں مدد کر رہی ہے .یہ منصوبہ بلے باال کی مقامیکمیونٹی اور حکومت کے محکموں کے ساتھ
مل کے بہتر پانی ،حفظان صحت کے اصولوں کو فروغ دینے اور حفظان صحت تک رسائی کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا.

محترمہ ایڈمزسن نے کہا کہ صاف پینے کے پانی ،حفظان صحت کی سہولیات تک بہتر رسائی ایک کمیونٹی کی صحت اور معیشت
میں اہم کردار ادا کرتی ہے" .

محترمہ ایڈامسن نے روپووال میں ایک لڑکیوں کے ہائی سکول کا دورہ کیا جہاں بہتر پانی اور حفظان صحت کے اصولوں کو فروغ
دینے کے لئے انٹرایکٹو ڈسپلے کے ساتھ واش روم نصب کیے گئے ہیں۔

محترمہ ایڈمزسن نے پانی ،حفظان صحت اور غذائیت کے درمیان مضبوط رابطے کا ذکر کیا .ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق،
ناقص پانی ،اور حفظان صحت کی سہولیات کی وجہ سے پاکستان میں  50فی صد انفیکشنز غذائیت سے منسلک ہوتا ہے.

مس ایڈمسن نے کہا کہ "پاکستان میں غذائیت سے مطاعلق معاونت آسٹریلوی حکومت کے لئے ایک ترجیح ہے ،ہمارے اس امدادی
منصوبے میں صوبائی حکومتوں کی مدد سے غذائیت سے متعلق خدمات کو بہتر بنانے کے اقدامات شامل ہے".

سول سوسائٹی واش فنڈ  ،ایشیاپیسفک اور افریقہ میں صحت سے منسلک پروگراموں کو فراہم کرنے کے لئے  13سول سوسائٹی
تنظیموں کی مدد کرتا ہے .پاکستان میں ،آسٹریلیا نے خیبر پختونخواہ میں بین االقوامی ریسکیو کمیٹی کے ساتھ مل کے ایسے ایک
منصوبے کو سپورٹ کر رہا ہے.
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