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 دستیابی به عملکرد چشمگیر
  به عملکرد چشمگیر دست یافت. Lakeridge Gardensمارس،   2روز 

شود، بر تکمیل کلیه عملکرد چشمگیر، که نوعی دستاورد عظیم محسوب می
وساز اصلی داللت دارد و اینکه کلیدهای مرکز به عملیات ساخت

Lakeridge Health  واگذار شده است تا شروع به کار کند. با افتتاح
ریزی و به برنامه Lakeridge Healthرسمی مرکز در ماه جاری، 

  نهایی ادامه خواهد داد تا ساکنان به این مرکز منتقل شوند.های سازیآماده
 

 نظیر در ساخت این مرکز، برای ثبت این نقطه عطف و پیشرفت بی
PCL Construction   یک فیلم مستند کوتاه ساخت. در این ویدئو، مراحل

هایی در جهت ساخت این مرکز از ابتدا تا  ها و همکاریریزی، نوآوریبرنامه
 انتها به تصویر کشیده شده است. 

 
 گذاری این ویدئو، روی عکس زیر کلیک کنید!برای تماشا و اشتراک

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 های متداولپرسش

  
  

Lakeridge Gardens حکایت اعداد: به 

وساز در یک بازه عملیات اصلی ساخت •

، انجام شد. ساخت ماه 13انگیز، یعنی حیرت

های بلندمدت اگر نگوییم یک مرکز مراقبت

 برد.ها بیشتر زمان میها، حداقل ماهسال

، بیش از Lakeridge Gardensدر سراسر  •

 نصب شده است. درب 1000و  پنجره 500

  کارگر ماهر 600در روزهای اوج کار، بالغ بر  •

 Lakerdige Gardensوساز در سایت ساخت

 مشغول کار بودند.

https://www.youtube.com/watch?v=xpw-diUGOPg
https://www.youtube.com/watch?v=xpw-diUGOPg


 

 

 
 شوند؟ چه زمانی ساکنان وارد این مرکز می

تدریج وارد ، به2022مارس  29شنبه، رود ساکنان از رو سهانتظار می
 مرکز شوند. 

 
 بازدید کنم؟  Lakeridge Gardensهای مختلف توانم از قسمتمی

قادر نیستیم اجازه  19-های جاری کوویددلیل پروتکلما در مقطع کنونی به 
حضوری را بدهیم. با این حال، یک تور ویدئویی خیلی زود آماده گشت زدن 

مجازی از   صورتها و اعضای جامعه بتوانند به خواهد شد تا خانواده
 های مختلف این مرکز جدید بازدید کنند. قسمت

 
 توانند پارک کنند؟در کجا می کنندگانمالقات

های بلندمدت  به مرکز مراقبت کنندگانمالقاتتعداد محدودی جای پارک برای 
وجود دارد. ما همچنین درحال  Lakeridge Gardensدر ضلع جلویی  

رسانی ساخت یک پارکینگ در مجاورت این مرکز هستیم که مختص خدمات
 Lakeridge Health’s Ajaxو  Lakeridge Gardensبه 

Pickering Hospital.خواهد بود . 
 

مشغول کار  Lakeridge Gardensهایی که در تعداد اعضای تیم 
 شوند چند نفر خواهد بود؟می

 Lakeridge Gardensکارمند در بخش اداری و مراقبتی  500بیش از 
اند و تجربه چندین ساله در حوزه  کنند، که همه آنها کامالً آموزش دیدهکار می
 های بلندمدت دارند.مراقبت

 
 
 
 
 

 
 با توجه به ظرفیت محدود پارکنیگ، اعضای تیم کجا پارک خواهند کرد؟

کار که تحت مالکیت محلی است وکار خانوادگی کهنهبهار پارسال، یک کسب
را سخاوتمندانه اهدا   Monarch Avenueو  Barr Roadزمین واقع در 

کمک شود. ما  Lakeridge Gardensکرد تا به مشکل پارکینگ در 
همچنان به این محوطه دسترسی خواهید داشت تا زمانی که پارکینگ تکمیل 

طی  ن با سرویس و  را مسیر بین مرکز و زمین پارکینگ سنل پر شود، و 
 خواهند کرد. 

 
 دهی ساکنان در این مرکز به چه صوت است؟ نحوه جای 

 Homeهای بلندمدت منطقۀ دورهام را دهی افراد در مراکز مراقبتجای
and Community Care Support Services Central East  

دهی افراد شامل یک ارزیابی کند. فرآیند جایمدیریت و هماهنگی می
شود، ازجمله یک ارزیابی که مسئول هماهنگی خدمات مراقبتی چندبخشی می
دهد، تا از وجود سوابق صحیح درخصوص پیشینه پزشکی صورت می

های  اطمینان حاصل شود، و به تعیین صالحیت برای برخورداری از مراقبت
 کمک شود.بلندمدت 

 
 قوانین مالقات در مرکز چیست؟ 

داند که مدرک کنندگان را ملزم میمالقات Lakeridge Gardensمرکز 
کنندگان باید یک  خود را نشان دهند. همچنین مالقات 19-واکسیناسیون کووید

ژن سریع نیز قبل از ورود به مرکز بدهند. کلیه پرسنل، مراقبان،  تست آنتی 
ساکنان موظف هستند همچنان اقدامات بهداشت عمومی را  کنندگان، و مالقات

طبق الزام انجام دهند، ازجمله غربالگری و تست دادن موقع ورود به مرکز،  
ی گذاری فیزیکی، بهداشت دست، و ماندن در خانه موقعماسک زدن، فاصله
 که کسالت دارند.

 

خودرو در روز    500عکس هوایی از روند ساخت پارکینگ با ظرفیت پارک 
 2022فوریه  6

 Lakeridge Gardensتلفن و ایمیل جدید شماره 
تغییر یافته است. اگر سؤالی درخصوص مرکز دارید، لطفاً هرزمان که  Lakeridge Gardensحال که این مرکز آماده افتتاح شده است، اطالعات تماس 

 ارتباط برقرار کنید. LakeridgeGardens-info@lh.caیا ایمیل  17110داخلی  905-428-5201 تلفن جدید ما به شمارهمایل بودید، با شماره 

 
 
 
 

 

  Lakeridge Gardensورودی جلویی مرکزنمایی از  
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