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معرفی نام مرکز مراقبتهای بلندمدت
سازمان  Lakeridge Healthبا کمال هیجان نام مرکز جدید مراقبتهای
بلندمدت را که جنب بیمارستان  Ajax Pickering Hospitalواقع شده است
اعالم میکند."Lakeridge Gardens" :
سال گذشته Lakeridge Health ،از ساکنان منطقه دورهام خواست نظرات
و ایدههایشان را برای نامگذاری این مرکز جدید و مجهز مراقبتهای بلندمدت
ارائه دهند Lakeridge Health .بیش از  600پاسخ از سراسر منطقه
دورهام دریافت کرد ،و از حمایت و عالقه عمیق مردم به این مرکز جدید
بسیار سپاسگزار است.
نام " "Lakeridge Gardensبا افتخار نشانگر صداهای بسیاری از ساکنان
منطقه دورهام و کلیه کسانی است که وقت گذاشتند و در فرآیند نامگذاری
شرکت کردند .نام " "Lakeridge Gardensمفهوم چشماندازی از یک منطقه
پررونق و رشد و ترقی را نیز دربر میگیرد" .رشد" برای Lakeridge
 Healthدر جایگاه یک سازمان ،و ساکنان و خانوادههای آنان که مرکز
مراقبتهای بلندمدت را خانهشان حساب خواهند کرد.

بازدید نخستوزیر  Fordاز Lakeridge Gardens
روز سهشنبه 1 ،فوریه ،نخستوزیر اونتاریو جناب آقای  Doug Fordهمراه
با وزیران  Kinga Surma ،Christine Elliott ،Paul Calandraو
 Peter Bethlenfalvyاز  Lakeridge Gardensبازدید کردند تا افتتاح این
مرکز جدید را که در روزهای آتی شاهد آن خواهیم بود جشن بگیرند.
همانطور که در سال  2020اعالم شد Lakeridge Gardens ،اولین مرکز
مراقبتهای بلندمدت است که تحت "برنامه آزمایشی ساختوساز سریع
اونتاریو" درحال توسعه میباشد .ساخت بهموقع و طبق برنامۀ مرکز حقیقتا ً
گواه از همکاری بین  Infrastructure Ontario ،Lakeridge Healthو
 PCL Constructionمیدهد.
نخستوزیر  Fordدر صحبتهایشان پیرامون این مرکز بیان کردند:
"باعث افتخار بسیار است که میبینم ساخت اولین مرکز مراقبتهای

بلندمدت فقط ظرف  13ماه طبق برنامه دولتی آزمایشی ساختوساز سریع
در Ajax Pickering Hospitalدرحال انجام است .ضرورت تأمین
تختهای بیشتر در مراکز مراقبتهای بلندمدت برای حساسترین قشر ما به
گوشمان رسید و  Team Ontarioدارد به آن مهم عمل میکند".

در  1فوریه  ،2022نخستوزیر  Fordدر محوطه بیرون  Lakeridge Gardensبرای رسانهها سخنرانی کرد
(منبع :توییتر )@fordnation

رئیس هیئت امنا ،خانم  ،Sharon Cochranطی رویداد رسانهای
به میهمانان خوشآمد گفت

کادر شاغل در Lakeridge Gardens

با توجه به اینکه عمدۀ ساختوساز تقریبا ً به اتمام رسیده است ،اکنون تمرکز اصلی روی نهاییسازی طرح و عملیات خدمات مراقبتی معطوف شده است.
وقتی  Lakeridge Gardensبه مرحله عملیاتی کامل برسد 504 ،نفر بهعنوان کادر خدمات بهداشتیدرمانی و امور اداری در این مرکز مشغول کار خواهند شد.
 Lakeridge Healthبا وقف جدّیت در کار خود ،تیمی را گرد هم آورده است که خود را متعهد به ارائه خدمات مراقبتی باکیفیت به ساکنان این مرکز
میدانند .تا امروز Lakeridge Health ،تعداد  164مددکار پشتیبانیهای شخصی 47 ،پرستار رسمی عملی ،و  29پرستار رسمی استخدام کرده است.

نگاه دزدکی به داخل !Lakeridge Gardens

فضایی برای گردهمآیی خانوادهها و مالقات با عزیزانشان

یکی از  20سالن نشیمن واقع در نقاط مختلف Lakeridge Gardens

یک اتاق محل سکونت ،که با تشک طبی ،سرویس بهداشتی خصوصی یا نیمهخصوصی ،و یک
پنجره بزرگ تکمیل شده است.

عالوه بر تراسهای محصور ،طبقات محل سکونت شامل بالکنهای بزرگی
میشود که ساکنان میتوانند در آنجا از هوای گرم لذت ببرند

حتما ً در تماس باشید
با توجه به اینکه افتتاح  Lakeridge Gardensرا در افق پیشرو داریم ،فعالیتهای بسیاری در ماههای آتی وجود خواهد داشت .حائز اهمیت است
که همچنان صدای شما را بشنویم.
اگر سؤالی دارید یا مایل به کسب اطالعات بیشتر درمورد  Lakeridge Gardensهستید ،لطفا ً با شماره  905-576-8711داخلی  34167تماس
بگیرید یا به آدرس  AjaxLTC@lh.caایمیلی ارسال کنید .همچنین میتوانید هرزمان که خواستید از وبسایت ما به آدرس  www.lh.caبازدید
نمایید تا از اخبار جدید مطلع گردید.

