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 خانھ سالمندان ای از مدیریت جدید نامھ
 

 قابل توجھ جامعۀ منطقۀ دورھام، 
 

عنوان مدیر  را بھ جنیفر بیشاپ است، و این افتخار را دارم کھ خوداسم من 
 Ajax Pickering Hostpitalکھ در  سالمندان ھای بلندمدت  جدید خانھ مراقبت

در دست احداث است معرفی کنم. بخش مھمی از ِسمت من را ارتباط با 
دھد، و من مایلم این فرصت را غنیمت شمارم و قبل از مان تشکیل میجامعھ

 ، خودم را رسماً معرفی کنم.2022افتتاح این خانھ در سال 
 
با اینکھ در اوتاوا بزرگ شدم و در آنجا بھ مدرسھ رفتم، منطقھ دورھام را  

من بیش از دو دھھ نیز برای این منطقھ ام. سال اخیر خودم نامیده 22نھ خا
ھای بلندمدت سال کار در خانھ مراقبت 13ام، کھ این مدت شامل کار کرده
در شھر ویتبی بود. بعضی از شما احتماالً  Fairview Lodgeسالمندان 

اینکھ آن آورید. با یاد می بھ 2014را در سال   Fairview Lodgeسوزی  آتش
تأثیرگذار بود چرا کھ  ھا بود، بسیار ھم برانگیز برای خیلیای چالشسال برھھ

جامعھ ما گرد ھم آمدند تا از ساکنان و کارکنان حمایت کنند. طی مدتی کھ در 
Fairview Lodge  مشغول کار بودم، در زمینھ بازتوسعھ و بازسازی خانھ

  Lakeridge Healthیر من در نیز ھمکاری داشتم، کھ بخش مھمی از کار اخ
 بود است.

 
مایھ خوشبختی من بوده است کھ اکنون برای مدتی بخشی از جامعھ  

Lakeridge Health ام کھ با ارائھ ، فرصت یافتھ 2020. از ماه اوت ھستم
اندازی از  ، چشمLakeridge Healthوساز مشاوره و راھنمایی بھ تیم ساخت

 Ajax Pickeringای جدید در کنار ھای بلندمدت را در طراحی خانھ مراقبت
Hospital فراھم کنم. 

 
 

پیشرفت دیدن  اخیراً توانستم بازدیدی از داخل خانھ داشتھ باشم، و
واقعاً جالب توجھ است. ما ھمگی باید بھ    انگیزی کھ در جریان استشگفت

افراد بسیاری کھ انرژی و تالش خود را وقف تکمیل خانھ با چنین سرعتی  
 اند افتخار کنیم.کرده

 
ای برای اطمینان از عملکرد  با افتتاح این مرکز، کار من رھبری مقتدرانھ

پشتیبانی و شود: این موارد می ین کار شاملکارآمد کل مرکز خواھد بود. ا
مان، ایجاد توانایی در کارکنان و حمایت آنھا در توانمندسازی اعضای آینده تیم 

ھای فردمحور برای ساکنان، نظارت بر کلیھ  جھت فراھم کردن مراقبت
باالترین کیفیت در ارائھ خدمات  تر، اطمینان از الزامات قانونی، و از ھمھ مھم

 ی.مراقبت
 

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  

بھ ھمین خاطر،  منی کھ دو فرزند و دو فرزندخوانده دارم واقعاً اھمیت دارد. 
خانوادگی برای ساکنان،  کھ مشوق محیط کاری سالم و جّوی  ایجاد فرھنگی 

نھایت مشعوف  کارکنان و عزیزان آنھا باشد ھمواره ھدف من بوده است. بی 
ام را بھ خانھ جدید  ھستم کھ در جایگاه مدیریت، اشتیاق و تخصص و تجربھ

 آژاکس بیاورم. ھای بلندمدت سالمندان در مراقبت
 

پشتیبانی و مشارکت شما نقش در آخر، مایلم از این جامعھ تشکر کنم. 
العاده بزرگی در توسعھ این خانھ ایفا کرده است. مطمئنم خانھ جدید فوق

 نظیر ما خواھد شد.ھای بلندمدت سالمندان نمودی از جامعھ بیمراقبت
ک در این  ای نزدیمشتاقانھ منتظر مالقات با شما و استقبال از شما در آینده 

 مرکز ھستم. 
 

ریزی  افتتاحیھ عملیاتی خانھ جدید برنامھ کھ برای ھمچنانھای آتی در ماه
کنیم، در تماس خواھم بود. ضمناً اگر سؤالی از من یا درمورد این مرکز می

 ایمیل بفرستید. AjaxLTC@lh.caداشتید، لطفاً بھ آدرس 
 

 با احترام، 
 جنیفر بیشاپ
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 جاریوساز در ماه پیشرفت ساخت
ھای بلندمدت سالمندان در مجاورت  وساز خانھ جدید مراقبتروند ساخت

Ajax Pickering Hospital  در جریان است و پیشرفت کار داخلی این
 شود.آماده می 2022مان، برای افتتاح در مارس بینی ز، طبق پیشمرک 

 
کاری داخلی در طبقھ اول و دوم در حال انجام است، و مراحل نازک

کاری ھستند. این روند درحال کار روی مراحل پایانی نازکدکاران متعھد استا
پردازند تا چند کھ استادکاران بھ اتمام کار در سراسر ساختمان میھمچنان

ماه جاری  وساز نیز ھای معماری و ساختماھآینده ادامھ خواھد داشت. تیم 
کھ  —این اتاق صورت آزمایشی تکمیل کردند. ھای اقامت را بھیکی از اتاق

با مبلمان، سرویس بھداشتی، تجھیزات نورپردازی و یک الیھ رنگ تکمیل 
ھای این مرکز استفاده خواھد عنوان الگو برای تکمیل سایر اتاقبھ —گردید 

 شد.
 
با اینکھ اکثر پیشرفت در فضای داخلی مرکز صورت گرفتھ است، احتماالً 

کاری و مھاربندی . عایقایددهمتوجھ تغییراتی جدید در نمای خارجی آن ش
طی سرعت با دیوارپوش دو رنگی در حال پوشانده شدن است. خارجی بھ

 24ھای پیش رو، سیستم آسانسور ساختمان نیز نصب خواھد شد، و ھفتھ
گردد. شبکھ راه، کھ خانھ سالمندان را بھ ھای اقامت نیز تکمیل میبالکن اتاق

کند، در شرف تکمیل است، متصل می Lakeridge Healthھای موجود راه
 فرش نھایی بھ پایان رسیده است.ضمن اینکھ نصب جداول و سنگ

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ریزی پارکینگ جدید نیز این ماه انجام شد. پس از تکمیل بخش اول بتن
محل پارک برای اعضا، ساکنان،   500پارکینگ جدید، بیش از 

ھای بلندمدت و کنندگان و اعضای خانواده کھ بھ خانھ مراقبتمالقات
 آیند فراھم خواھد شد.بیمارستان می

 
 
 
 

 
 
 
 

 داشت توان در ماه نوامبر انتظار آنچھ می
شاھد تغییرات بیشتری در داخل و خارج  ھای پیش رو، انتظار داریم در ھفتھ

 ساختمان باشیم. 
 

اتاق اقامت در آن طبقھ   64طبقھ دوم، کھ شامل واحد رفتاری است و جزء 
ھای مشاع و پشتیبان طبقھ اول در مراحل شود، تکمیل خواھد شد. قسممی

در  پیشرفت خوبی خواھد داشت. پایانی خواھد بود و بخش اعظم طبقات باال
ھا قاعدتاً نزدیک بھ اتمام خواھد شد و قسمت بیرونی، نصب دیوارپوش

  .گیردبھ خود میشکل و شمایلی سازی محوطھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 در ارتباط باشید
تماس بگیرید یا بھ آدرس  34167داخلی  905-576-8711اگر سؤالی دارید یا مایل ھستید اطالعات بیشتری درمورد این مرکز کسب کنید، لطفاً با شماره 

AjaxLTC@lh.ca .سایت ما بھ آدرس ھمچنین با مراجعھ بھ وب  ایمیل ارسال نماییدwww.lh.ca توانید از اخبار جاری مطلع شوید! ز می نی 
 
 
 
 

 

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

 

دانستیدآیا می  
کار زن و مرد در ھریک از روزھای کناف 100طی ماه اکتبر، بیش از 

 این ماه در محل مشغول کار بودند؟
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