اﮐﺗﺑر 2021
اﺧﯾرا ً ﺗواﻧﺳﺗم ﺑﺎزدﯾدی از داﺧل ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،و دﯾدن ﭘﯾﺷرﻓت
ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزی ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﺳت واﻗﻌﺎ ً ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت .ﻣﺎ ھﻣﮕﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اﻓراد ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ اﻧرژی و ﺗﻼش ﺧود را وﻗف ﺗﮑﻣﯾل ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺳرﻋﺗﯽ
ﮐردهاﻧد اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻧﯾم.

ﻧﺎﻣﮫای از ﻣدﯾرﯾت ﺟدﯾد ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻧطﻘﮥ دورھﺎم،
اﺳم ﻣن ﺟﻧﯾﻔر ﺑﯾﺷﺎپ اﺳت ،و اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫﻋﻧوان ﻣدﯾر
ﺟدﯾد ﺧﺎﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﮐﮫ در Ajax Pickering Hostpital
در دﺳت اﺣداث اﺳت ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم .ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ِﺳﻣت ﻣن را ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد ،و ﻣن ﻣﺎﯾﻠم اﯾن ﻓرﺻت را ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣﺎرم و ﻗﺑل از
اﻓﺗﺗﺎح اﯾن ﺧﺎﻧﮫ در ﺳﺎل  ،2022ﺧودم را رﺳﻣﺎ ً ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم.
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در اوﺗﺎوا ﺑزرگ ﺷدم و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗم ،ﻣﻧطﻘﮫ دورھﺎم را
ﺧﺎﻧﮫ  22ﺳﺎل اﺧﯾر ﺧودم ﻧﺎﻣﯾدهام .ﻣن ﺑﯾش از دو دھﮫ ﻧﯾز ﺑرای اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﮐﺎر ﮐردهام ،ﮐﮫ اﯾن ﻣدت ﺷﺎﻣل  13ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت
ﺳﺎﻟﻣﻧدان  Fairview Lodgeدر ﺷﮭر وﯾﺗﺑﯽ ﺑود .ﺑﻌﺿﯽ از ﺷﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻً
آﺗشﺳوزی  Fairview Lodgeرا در ﺳﺎل  2014ﺑﮫﯾﺎد ﻣﯽآورﯾد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ آن
ﺳﺎل ﺑرھﮫای ﭼﺎﻟشﺑراﻧﮕﯾز ﺑرای ﺧﯾﻠﯽھﺎ ﺑود ،ﺑﺳﯾﺎر ھم ﺗﺄﺛﯾرﮔذار ﺑود ﭼرا ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﮔرد ھم آﻣدﻧد ﺗﺎ از ﺳﺎﮐﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد .طﯽ ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ در
 Fairview Lodgeﻣﺷﻐول ﮐﺎر ﺑودم ،در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎزﺗوﺳﻌﮫ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﯾز ھﻣﮑﺎری داﺷﺗم ،ﮐﮫ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﮐﺎر اﺧﯾر ﻣن در Lakeridge Health
ﺑود اﺳت.
ﻣﺎﯾﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ
 Lakeridge Healthھﺳﺗم .از ﻣﺎه اوت  ،2020ﻓرﺻت ﯾﺎﻓﺗﮫام ﮐﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﯾم ﺳﺎﺧتوﺳﺎز  ،Lakeridge Healthﭼﺷماﻧدازی از
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت را در طراﺣﯽ ﺧﺎﻧﮫای ﺟدﯾد در ﮐﻧﺎر Ajax Pickering
 Hospitalﻓراھم ﮐﻧم.

ﺑﺎ اﻓﺗﺗﺎح اﯾن ﻣرﮐز ،ﮐﺎر ﻣن رھﺑری ﻣﻘﺗدراﻧﮫای ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋﻣﻠﮑرد
ﮐﺎرآﻣد ﮐل ﻣرﮐز ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﮐﺎر ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد ﻣﯽﺷود :ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و
ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی اﻋﺿﺎی آﯾﻧده ﺗﯾمﻣﺎن ،اﯾﺟﺎد ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺣﻣﺎﯾت آﻧﮭﺎ در
ﺟﮭت ﻓراھم ﮐردن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﻓردﻣﺣور ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ،ﻧظﺎرت ﺑر ﮐﻠﯾﮫ
اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،و از ھﻣﮫ ﻣﮭمﺗر ،اطﻣﯾﻧﺎن از ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﮐﯾﻔﯾت در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت
ﻣراﻗﺑﺗﯽ.
ھدف ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ اﻣن ،دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﻓردﻣﺣور را ﺑﮫ
ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻣﻧطﻘﮫ دورھﺎم و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺎﻟﺧوردﮔﺎن اراﺋﮫ دھم .ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز ﺑرای
ﻣﻧﯽ ﮐﮫ دو ﻓرزﻧد و دو ﻓرزﻧدﺧواﻧده دارم واﻗﻌﺎ ً اھﻣﯾت دارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر،
ﺟوی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن،
اﯾﺟﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﺷوق ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﺳﺎﻟم و ّ
ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﻋزﯾزان آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ھﻣواره ھدف ﻣن ﺑوده اﺳت .ﺑﯽﻧﮭﺎﯾت ﻣﺷﻌوف
ھﺳﺗم ﮐﮫ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣدﯾرﯾت ،اﺷﺗﯾﺎق و ﺗﺧﺻص و ﺗﺟرﺑﮫام را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺳﺎﻟﻣﻧدان در آژاﮐس ﺑﯾﺎورم.
در آﺧر ،ﻣﺎﯾﻠم از اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺷﮑر ﮐﻧم .ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت ﺷﻣﺎ ﻧﻘش
ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑزرﮔﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ اﯾﻔﺎ ﮐرده اﺳت .ﻣطﻣﺋﻧم ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻧﻣودی از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽﻧظﯾر ﻣﺎ ﺧواھد ﺷد.
ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗظر ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و اﺳﺗﻘﺑﺎل از ﺷﻣﺎ در آﯾﻧدهای ﻧزدﯾﮏ در اﯾن
ﻣرﮐز ھﺳﺗم.
در ﻣﺎهھﺎی آﺗﯽ ھﻣﭼﻧﺎنﮐﮫ ﺑرای اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،در ﺗﻣﺎس ﺧواھم ﺑود .ﺿﻣﻧﺎ ً اﮔر ﺳؤاﻟﯽ از ﻣن ﯾﺎ درﻣورد اﯾن ﻣرﮐز
داﺷﺗﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ آدرس  AjaxLTC@lh.caاﯾﻣﯾل ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
ﺑﺎ اﺣﺗرام،
ﺟﻧﯾﻔر ﺑﯾﺷﺎپ

ﭘﯾﺷرﻓت ﺳﺎﺧتوﺳﺎز در ﻣﺎه ﺟﺎری

روﻧد ﺳﺎﺧتوﺳﺎز ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺳﺎﻟﻣﻧدان در ﻣﺟﺎورت
 Ajax Pickering Hospitalدر ﺟرﯾﺎن اﺳت و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر داﺧﻠﯽ اﯾن
ﻣرﮐز ،طﺑﻖ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽﻣﺎن ،ﺑرای اﻓﺗﺗﺎح در ﻣﺎرس  2022آﻣﺎده ﻣﯽﺷود.
ﻣراﺣل ﻧﺎزکﮐﺎری داﺧﻠﯽ در طﺑﻘﮫ اول و دوم در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم اﺳت ،و
اﺳﺗﺎدﮐﺎران ﻣﺗﻌﮭد درﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻣراﺣل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺎزکﮐﺎری ھﺳﺗﻧد .اﯾن روﻧد
ھﻣﭼﻧﺎنﮐﮫ اﺳﺗﺎدﮐﺎران ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﮐﺎر در ﺳراﺳر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﯽﭘردازﻧد ﺗﺎ ﭼﻧد
ﻣﺎھﺂﯾﻧده اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت .ﺗﯾمھﺎی ﻣﻌﻣﺎری و ﺳﺎﺧتوﺳﺎز ﻧﯾز ﻣﺎه ﺟﺎری
ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقھﺎی اﻗﺎﻣت را ﺑﮫﺻورت آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﮐردﻧد .اﯾن اﺗﺎق — ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻣﺎن ،ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺗﺟﮭﯾزات ﻧورﭘردازی و ﯾﮏ ﻻﯾﮫ رﻧﮓ ﺗﮑﻣﯾل
ﮔردﯾد — ﺑﮫﻋﻧوان اﻟﮕو ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺳﺎﯾر اﺗﺎقھﺎی اﯾن ﻣرﮐز اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد
ﺷد.
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﮐﺛر ﭘﯾﺷرﻓت در ﻓﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﻣرﮐز ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،اﺣﺗﻣﺎﻻً
ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺟدﯾد در ﻧﻣﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آن ﺷدهاﯾد .ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری و ﻣﮭﺎرﺑﻧدی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫﺳرﻋت ﺑﺎ دﯾوارﭘوش دو رﻧﮕﯽ در ﺣﺎل ﭘوﺷﺎﻧده ﺷدن اﺳت .طﯽ
ھﻔﺗﮫھﺎی ﭘﯾش رو ،ﺳﯾﺳﺗم آﺳﺎﻧﺳور ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﯾز ﻧﺻب ﺧواھد ﺷد ،و 24
ﺑﺎﻟﮑن اﺗﺎقھﺎی اﻗﺎﻣت ﻧﯾز ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮔردد .ﺷﺑﮑﮫ راه ،ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان را ﺑﮫ
راهھﺎی ﻣوﺟود  Lakeridge Healthﻣﺗﺻل ﻣﯽﮐﻧد ،در ﺷرف ﺗﮑﻣﯾل اﺳت،
ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺻب ﺟداول و ﺳﻧﮓﻓرش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت.

ﺑﺧش اول ﺑﺗنرﯾزی ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺟدﯾد ﻧﯾز اﯾن ﻣﺎه اﻧﺟﺎم ﺷد .ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺟدﯾد ،ﺑﯾش از  500ﻣﺣل ﭘﺎرک ﺑرای اﻋﺿﺎ ،ﺳﺎﮐﻧﺎن،
ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت و
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻧد ﻓراھم ﺧواھد ﺷد.

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾد

طﯽ ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ،ﺑﯾش از  100ﮐﻧﺎفﮐﺎر زن و ﻣرد در ھرﯾﮏ از روزھﺎی
اﯾن ﻣﺎه در ﻣﺣل ﻣﺷﻐول ﮐﺎر ﺑودﻧد؟

آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺗوان در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر اﻧﺗظﺎر داﺷت

در ھﻔﺗﮫھﺎی ﭘﯾش رو ،اﻧﺗظﺎر دارﯾم ﺷﺎھد ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﯾﺷﺗری در داﺧل و ﺧﺎرج
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم.
طﺑﻘﮫ دوم ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل واﺣد رﻓﺗﺎری اﺳت و ﺟزء  64اﺗﺎق اﻗﺎﻣت در آن طﺑﻘﮫ
ﻣﯽﺷود ،ﺗﮑﻣﯾل ﺧواھد ﺷد .ﻗﺳمھﺎی ﻣﺷﺎع و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن طﺑﻘﮫ اول در ﻣراﺣل
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود و ﺑﺧش اﻋظم طﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﭘﯾﺷرﻓت ﺧوﺑﯽ ﺧواھد داﺷت .در
ﻗﺳﻣت ﺑﯾروﻧﯽ ،ﻧﺻب دﯾوارﭘوشھﺎ ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺧواھد ﺷد و
ﻣﺣوطﮫﺳﺎزی ﺷﮑل و ﺷﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد.

ﻧﻣﺎﯾﯽ از دﯾوارﭘوش ﺟدﯾد در ﺿﻠﻊ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ) 11اﮐﺗﺑر (2021

در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد

اﮔر ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ﯾﺎ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﻣورد اﯾن ﻣرﮐز ﮐﺳب ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  905-576-8711داﺧﻠﯽ  34167ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ آدرس
 AjaxLTC@lh.caاﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ آدرس  www.lh.caﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﯾد از اﺧﺑﺎر ﺟﺎری ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد!

