دﺳﺎﻣﺑر 2021

ﻣروری ﺑر ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓوقاﻟﻌﺎده

ﺑرای ،Lakeridge healthﺳﺎل  2021ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻋطف ﺑﮫﯾﺎدﻣﺎﻧدﻧﯽ
ﺑوده اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺟدﯾد در ﻣﺟﺎورت Ajax
 Pickering Hospitalاز ﯾﮏ زﻣﯾن ﺑﺎز ﺑﮫ ﻣرﮐزی ﮐﮫ ﺑﮫزودی ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫای ﺑرای ﺻدھﺎ ﺳﺎﻟﻣﻧد در ﻣﻧطﻘﮫ دورھﺎم ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد ﺟﮭش ﮐرد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ  Lakeridge Healthﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود ،ﺧواﺳﺗﯾم
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺣﺎﺻلﺷده در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺟدﯾدﻣﺎن در
ﺳﺎل  2021ﺑﯾﺎﻧدازﯾم.

•
•

ژاﻧوﯾﮫ :ﮔودﺑرداری  PCL Constructionﮐﻠﻧﮓ ﺧورد و ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺳﺎﺧت رﺳﻣﺎ ً آﻏﺎز ﺷد.
ﻓورﯾﮫ :در ﺧﻼل ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ و ﻣﺎرس ،ﺗﯾم ﺳﺎﺧتوﺳﺎز ﻣراﺣل
ﮔودﺑرداری ،ازﺟﻣﻠﮫ ﺑﺗنرﯾزی ﻓوﻧداﺳﯾون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻧﺻب
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت را اداﻣﮫ داد.

طﺑﻘﮥ ﺳوم در وﺿﻌﯾت ﻧﯾﻣﮫﺗﮑﻣﯾل ،روز  21ﻣﮫ 2021

•

ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن :ﻣﺎهھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧت طﺑﻘﺎت ﭼﮭﺎرم و ﭘﻧﺟم آﻏﺎز ﺷد .ﻣﺎ
ﻣراﺳم »اوج ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن« ) (topping offرا ﻧﯾز در ﻣﺎه اوت داﺷﺗﯾم ﺗﺎ
ﺗﮑﻣﯾل طﺑﻘﮫ ﺷﺷم و آﺧر را ﺟﺷن ﺑﮕﯾرﯾم .ﻣراﺳم »اوج ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن« ﺳﻧﺗﯽ
اﺳت ﺑرای ﺳﺎﯾتھﺎی ﺳﺎﺧتوﺳﺎز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت رﺳﯾدن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ
ﻧﻘطﮫ اوج آن ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود.

ﮐﺎر روی ﻓوﻧداﺳﯾون در  9ﻓورﯾﮫ 2021

•

•

ﻣﺎرس :ﻗرﯾب ﺑﮫ  100ﻧﻔر ﺳﺎﮐن ﻣﻧطﻘﮫ دورھﺎم در ﻣراﺳم اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ
ﻣﺎ در  Facebook Live Town Hallﺷرﮐت ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﯾمھﺎی
ﺳﺎﺧتوﺳﺎز و ﻣﻌﻣﺎری اﯾن ﻣرﮐز دﯾدار ﮐﻧﻧد و اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﻣورد
وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣرﮐز ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﮭﺎر :دو ﺟرﺛﻘﯾل در ﻓﺻل ﺑﮭﺎر وارد ﻣﺣل ﺷدﻧد ،ﺗﯾم ﺳﺎﺧتوﺳﺎز
ﻣراﺣل ﺑﺗنرﯾزی طﺑﻘﮫ ھﻣﮑف را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد ،و دﯾوارھﺎی
طﺑﻘﮫ اول ﺑﻧﺎ ﺷدﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﮫ ،اِﻟﻣﺎنھﺎی ﻣدوﻻر )ﻗﺳﻣتھﺎﯾﯽ
از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾت ﺑﻧﺎ ﺷد( ﺑﮫﺗدرﯾﺞ وارد ﮐﺎر ﺷدﻧد و
ﺳﮫ طﺑﻘﮫ اول ﻣرﮐز ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾد.

آﻗﺎی ﻓﯾﻠﯾﭘس ،ﻣﻌﺎون ﻣرﮐز ،درﺣﺎل اﻣﺿﺎی ﯾﮏ ﮐﻼه اﯾﻣﻧﯽ در ﻣراﺳم »اوج ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن«
ﺑﮫ ﯾﺎدﺑود ﺻدھﺎ ﮐﺎرﮔر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﺧت اﯾن ﻣرﮐز ﻧﻘش داﺷﺗﻧد .ﺧﺎﻧم ﺳﯾﻧﺗﯾﺎ
داوﯾس ،رﺋﯾس و ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣرﮐز  ،Lakeridge Healthﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد.

•

ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر :ﭘروﻧدۀ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﻧﺎمﮔذاری ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺑﺎ ﺑﯾش
از  600ﭘﺎﺳﺦ و ﺻدھﺎ اﯾده ﻧﺎمﮔذاری ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺎﮐن در ﻣﻧطﻘﮥ دورھﺎم
ﻣطرح ﮐرده ﺑود ﺑﺳﺗﮫ ﺷد .ﻣﺎ ﺑﯽﺻﺑراﻧﮫ ﻣﻧﺗظرﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم اﯾن ﻣرﮐز را در
ﺳﺎل ﺟدﯾد اﻋﻼم ﮐﻧﯾم!

•

•

ﭘﺎﯾﯾز :ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺷدن ﺳﺎزۀ ﻣرﮐز ،ﺗﻣرﮐز ﮐﺎر ﺑﮫ اﻣور داﺧﻠﯽ و
ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌطوف ﺷد ،ازﺟﻣﻠﮫ ﻧﺻب آﺳﺎﻧﺳورھﺎ ،ﮐفﺳﺎزی،
ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﻘفﺳﺎزی .ﺗﯾمھﺎی ﻣﻌﻣﺎری و ﺳﺎﺧتوﺳﺎز ﻧﯾز ﯾﮏ اﺗﺎق
ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن را ﺑﮫﺻورت ﻣﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻧورﭘردازی و
ﯾﮏ ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﮑﻣﯾل ﮐردﻧد.
دﺳﺎﻣﺑر :اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣرﮐز ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ و ﯾﮑﻧواﺧت اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺧﺎرج از ﻣرﮐز ،ﮔودﺑرداری در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ اداﻣﮫ
دارد ،ﻧﺻب ﭘﯾﺎدهرو در دﺳت اﻗدام اﺳت ،و ﻧﻣﺎﺳﺎزی ﺑﯾروﻧﯽ ﺗﺎ
اواﯾل ﺳﺎل ﺟدﯾد ﺗﮑﻣﯾل ﺧواھد ﺷد .اﻣور داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣل ﻣواردی از
اﯾن ﻗﺑﯾل ﻣﯽﺷود :ﺗﮑﻣﯾل ﮐﺎرھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ،ﻧﺻب
ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و ﻧﺎزکﮐﺎریھﺎی طﺑﻘﺎت ﭼﮭﺎر ،ﭘﻧﺞ و ﺷش.
ھﻣﮕﯽ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗظر ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی ﺑﻌدی ﮐﮫ در ﺳﺎل 2022
ﺣﺎﺻل ﺧواھد ﺷد ھﺳﺗﻧد!

ﺗﺑرﯾﮏ ﺗﻌطﯾﻼت ﺳﺎل ﻧو از طرف Lakeridge Health

ھﻣﭼﻧﺎنﮐﮫ ﭼﺷماﻧﺗظﺎرﯾم ﺗﺎ ﺳﺎل ﻧو را ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺟﺷن ﺑﮕﯾرﯾم ،ﺗﯾم
 Lakeridge Healthاﯾﺎﻣﯽ ﺗوأم ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ و اﻣﻧﯾت را ﺑرای ﺗﻌطﯾﻼت ﺳﺎل
ﻧو آرزوﻣﻧد اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎﯾﻠﯾم اﯾن ﻓرﺻت را ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣﺎرﯾم و از ﮐﻠﯾﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺳؤال
ﭘرﺳﯾدﻧد ،در روﯾدادھﺎی ﻣﺎ ﺷرﮐت ﮐردﻧد ،و اﯾن ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ را در طول ﺳﺎل
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣودﻧد ،ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾم .ﺑﺎزﺧورد و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺳﺗﻣر ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرای ﺗﯾمﻣﺎن
ارزﺷﻣﻧد ﺑوده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن از ﺗﯾمھﺎی ﻓﻌﺎل در ،PCL Construction
 ،Infrastructure Ontarioو  Lakeridge Healthﮐﮫ اﯾن ﭘروژه را در
ﻣﺳﯾر ﭘﯾﺷرﻓت ﻗرار دادهاﻧد ﻗدرداﻧﯽ وﯾژه دارﯾم ،ازﺟﻣﻠﮫ از ﮐﺎرﮔران،
ﻣﺷﺎوران و ﺷرﮐﺎی ﺗﺟﺎری ﺑﯽﺷﻣﺎری ﮐﮫ در اﯾن ﭘروژه ﺳﮭﯾم ﺑودﻧد – ﻣﺷﺗﺎﻗﯾم
اﯾن ﺳﻔر ھﯾﺟﺎناﻧﮕﯾز را ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻓراد در ﺳﺎل  2022اداﻣﮫ دھﯾم!

ﻧﻣﺎی ھواﯾﯽ از ﺿﻠﻊ ﺷرﻗﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣرﮐز در  4دﺳﺎﻣﺑر  .2021در ﺿﻠﻊ ﺟﻧوﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن درﺣﺎل ﺗﮑﻣﯾل ﻧﺻب ﻧﻣﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و آﺳﻔﺎﻟت ﺷﺑﮑﮫ ﺟﺎدهای در ﺿﻠﻊ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗﮑﻣﯾل
ﺷده اﺳت .در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺳﻣت ﭼپ ،ﻣﺣل ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ آﯾﻧده ﻗﺎﺑل رؤﯾت اﺳت.

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد

اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﻣورد ﻣرﮐز ﮐﺳب ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  905-576-8711داﺧﻠﯽ  34167ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ آدرس
 AjaxLTC@lh.caاﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ طﯽ اﯾﺎم ﺗﻌطﯾل ﻣﻣﮑن اﺳت طوﻻﻧﯽﺗر ﺑﺎﺷد.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و اﺧﺑﺎر ﺟﺎری ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ آدرس  www.lh.caﻧﯾز ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد!

