
L 

D E 

 

COMPASSIONATE NORTH YORK  
 

 

 

Maparaang Pagpaplano 

2022-2025 Sa-unang-tingin 
 

Ang North York Toronto Health Partners (NYTHP) ay nalulugod na ibahagi ang aming unang Maparaang Pagpaplano para 

gumawa ng isang malakas at napapanatiling lokal na sistema ng kalusugan at malusog na komunidad. 

 

Ang Aming Ibinahaging Layunin 
 

 

 

Kami ay matulunging komunidad ng mga provider, pasyente, caregivers at mga residente na nakatuon sa pagtataguyod ng kalusugan, kagalingan at 

positibong karanasan para sa lahat. Sama-sama kaming bumubuo mula sa aming indibidwal na lakas at mga pakikipagtulungan. Pinasisigla natin ang 

kalakasan ng bawat isa upang suportahan ang makabuluhang pagbabago para sa ating komunidad, ngayon at sa hinaharap. 

 

 
Ang Aming Maparaang Layunin para sa 2022-2025 

 
 

 

 Pamunuan ang aming pinagsama-samang kaparaanan upang tumugon sa mga agarang 

pangangailangan ng komunidad. Tulad ng pagtugon sa pandemya at pagpapanumbalik, at 

matanto kalahagaan sa pamamagitan ng integrasyon, pagbabago at adbokasiya. 
 
 
 
 

Bumuo ng sama-samang 

pamamahala at 

mga istraktura ganun rin ng 

kakayahang pabilisin ang 

pinagsamang pangangalaga at bumuo 

ng mga malalakas na pangkat para sa 

isang malusog at naipagpapatuloy na 

hinaharap. 

Hikayatin ang mga pasyente, 

caregivers, staff, 

mga kasosyo at komunidad sa gawain 

ng NYTHP upang maunawaan at 

mapabuti ang karanasan at kalusugan 

ng mga tao. 

 
 
 

 

Isulong ang kagalingan ng populasyon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng health equity at prevention, at 

paggamit ng mga digital na teknolohiya. 
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Natatanggap ng mga indibidwal ang lahat ng kanilang pangangalaga, kabilang na ang pangunahing pangangalaga, mga 

serbisyo sa ospital, serbisyo para sa pag-iisip at adiksyon, pangmatagalang pangangalaga, at pangangalaga sa tahanan 

at komunidad mula sa isang pangkat. 

Pangako sa 

tulungang 

layunin at 

pagpapabuti sa 

loob ng aming 

sistema 

Ibinahagi ang 

pamumuno, 

ibinahag ang 

responsibilidad 

at organisasyon 

o indibidwal na 

mga 

mapagkukunan 

Magka-ugnay at 

pagtutulungang 

aksyon sa buong 

komunidad ng 

NYTHP 

Pagsusulong 

ng Pagbabago 

Pangako sa 

pagkakaiba-iba, 

pagkakaisa at 

pagkakapantay-

pantay 

Ano ba ang Ontario Health Teams 
 

 

 
 
 

 
 

 

Mga Kasapi sa Kalusugan mula sa North York Toronto  
 

 

 

 

21 Core Partners 30+ Alliance Partners 
 

 

Primary Care 

Association 

(200+ Nagbibigay ng 
Pangunahing Pangagalaga) 

 
Patient & Caregiver 

Health Council 

 

~500k populasyon Backbone Team 
 
 

 

Core Partners - Mga organisasyon sa pangangalaga ng kalusugan na lumagda sa orihinal na MOU 

Alliance Partners - Mga organisasyong pangkalusugan at pangangalagang panlipunan na nakikipagtulungan sa mga partikular na inisyatiba 

Backbone - Pangkat mula sa mga organisasyon ng NYTHP na sumusuporta sa gawain ng aming OHT 

 
 
 
 

Ang Aming mga Gabay sa Prinsipyo 
 

 

 
 

 

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa nythp@nygh.on.ca o bumisita sa 
northyorktorontohealthpartners.ca 

mailto:nythp@nygh.on.ca

