
 

 
 

 

تکمیل طبقه ششم که طبقه آخر است، یک نقطه تحول مهم است، چون 
دهنده تکمیل ساخت مرکز است. پس از آن، کارکنان توجه خود را به  نشان

عوامل حیاتی دیگر مرکز معطوف خواهند کرد، از جمله سیستم تهویه 
های دیوار. همزمان با پیشرفت به موقع  بیرونی و پانل مطبوع و نصب نمای 

انگیز دیگری هست که باید به آنها  کار ساخت طبق برنامه، تحوالت هیجان 
گاراژ پارکینگ مرکز آغاز شده و تا پایان   اشاره کنیم. به ویژه، کار بر روی

 ها باز شده و از محل کار برداشته خواهد شد. ماه، یکی از جرثقیل
 

تختخوابی صاحب یک طرح مدرن و نیز  320تکمیل شدن، مرکز پس از 
های پیشگیری و کنترل عفونت خواهد بود و به این ترتیب  روش بهترین

یک فضای ایمن و سالم را برای سالمندان ناحیه و کارکنان آینده مرکز 
 تضمین خواهد کرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2021ژوئیه     

 نگاهی به پیشرفت مرکز در ماه ژوئیه 
)تقریبا یک سال پیش در چنین روزی!(، دولت اُنتاریو  2020ژوئیه  28در 

 Lakeridge Health andآغاز یک مشارکت همکاری را با  
Infrastructure Ontario   برای ساخت یک مرکز مراقبت درازمدت

و با استفاده از یک فرایند   Ajax Pickeringجدید در کنار بیمارستان 
هر هفته دیدن تکمیل شدن مرکز یک واقعه   ساخت سریع اعالم کرد.

و تمام جامعه   Lakeridge Healthانگیز برای العاده هیجان فوق
Durham اید، ساخت مرکز با  یده بوده و همانطور که احتماال دیده و شن

 سرعت زیاد ادامه دارد.  
 

طبقه چهارم را   PCL Constructionدر ماه ژوئن، شریک ما در ساخت، 
به پایان رساند و نصب تیرهای دیوار و صفحات کف را در طبقه پنجم آغاز  

  PCL Constructionکرد. این فرایند در چند هفته آینده، زمانی که تیم  
 کند ادامه خواهد یافت. و ششم را تمام می های طبقات پنجم کف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021ژوئیه  17در کارکنان در حال کار روی طبقه ششم 



 

 
 

آشنا شوید: یکی از رهبران   Cheyanne Hammellبا 
 متعدد فعال در ساخت مرکز مراقبت درازمدت

می  ماه،  این  داخلی  خبرنامه  استثنایی  در  اعضای  از  یکی  خواهیم 
کار  تیم  متعدد درازمدت جدید  مراقبت  مرکز  پروژه  در  که  را  مان 

 کند به شما معرفی کنیم. می

 
Cheyanne Hammell  یک مدیر پروژه درPCL Construction  

است و در حال حاضر بر طراحی مرکز مراقبت درازمدت جدید  
Lakeridge Health  کند. نظارت میCheyanne   مربی و رهبری است

ساز همراه با دگرگونی اساسی را در منطقه وهای ساخت که تعدادی از پروژه
تورنتوی بزرگ مدیریت کرده است. او همچنین اخیرا به عنوان یکی از 

انتخاب شد. این تیم   2021اعضاء جدید تیم قهرمانی پروژه رهبری زنان 
نه در منطقه تورنتو را برای گذارانی با هویت زناقهرمانی، رهبران و تاثیر 

 کند.رهبری و مشارکتشان در ساخت و ساز و توسعه شهر نمایندگی می 

Cheyanne Hammell   در بیرون مرکز مراقبت درازمدت جدید در
 . Ajax Pickeringبیمارستان 

 
  Cheyanneنیروی کار،  220با یک نیروی کار کنونی متشکل از حدود  

وجهی بزرگتر است که باهم برای برپایی و   یک بخش حیاتی از یک تیم چند
کنند که سرانجام به عنوان خانه انگیز جدید کار می ساخت این مرکز هیجان 
های آنها و کارکنانی که از آنها مراقبت مان، خانواده اعضاء ارزشمند جامعه

خرسند است   Lakeridge Healthخواهند کرد در نظر گرفته خواهد شد. 
و همه اعضاء   Cheyanneایند است و مایل است از که بخشی از این فر 

تیم، و نیز از شرکاء مراقبت سالمت و شرکاء محلی و ساکنین منطقه  
Durham  اش تشکر کند. شان به مرکز و توسعهها و عالقه برای مشارکت 

روز رسانی درباره پارگینگ بازدیدکنندگان و تیم یک به
 وساز ساخت

دت مدرن، پروژه همچنین شامل ساخت یک  افزون بر مرکز مراقبت درازم
وسیله نقلیه است تا وسایل نقلیه کارکنان،   532گاراژ پارکینگ به ظرفیت 

بیماران و بازدیدکنندگان مرکز جدید و بیمارستان را در خود جای دهد. ادامه  
وساز در گاراژ پارکینگ جدید، باعث به وجود آمدن مسیرهای  ساخت

ی پارکینگ بازدیدکنندگان و کارکنان در نزدیکی  انحرافی و محدود شدن فضا
 خواهد شد.  Ajax Pickeringمحوطه شرقی پارکینگ در بیمارستان 

 

رسانی را نیز در ماه می درباره پارکینگ جدید تیم کارکنان روز ما یک به 
و خیابان   Barrساز در یک محوطه جانبی در نزدیکی گوشه جاده  وساخت

Monarch ین فضا که با سخاوت فراوان از سوی یک  منتشر کردیم. ا
شرکت خانودگی محلی اهدا شد، برای پارک کردن وسایل نقلیه شخصی 

وساز در محل به کار خواهد رفت. انتظار داریم که کارکنان تیم ساخت 
استفاده از محل پارکینگ جدید، در چند ماه آینده افزایش یابد. در حالی که 

مسکونی مجاور کمک خواهد کرد، انتظار   هایمحل پارکینگ جدید به جاده 
با قدم زدن  Clements Woodlotروها و مسیر داریم ترافیک پیاده 

 وساز یا بازگشت از آن افزایش یابد. کارگران به سمت محل ساخت

 
بابت هرگونه مزاحمتی که این تغییرات مربوط به پارکینگ ممکن است برای  

خواهیم. ما در حال  بازدیدکنندگان و کارکنان ایجاد کنند، پوزش می ها، همسایه
های آتی  ریزی راهکارهای موقت برای ایجاد ظرفیت بیشتر در هفته برنامه
از بردباری شما سپاسگزاریم و خواهشمندیم درباره هرگونه پرسش یا   هستیم.

 وساز مرکز حتما با ما تماس بگیرید.مربوط به کار ساخت  نگرانی احتمالی 
 
 

 
 
 
 
 

 در تماس باشید
 

دانیم مرکز مراقبت درازمدت جدید چه اندازه برای منطقه  می
Durham  ترین خبرهای مربوط به مهم است. برای آگاهی از تازه

 وساز مرکز:ساخت
 

 lakeridgehealth.on.caاز وبسایت ما بازدید کنید  •

 

  34167  داخلی   905-576-8711با شماره  •
   AjaxLTC@lh.caتماس بگیرید یا به نشانی
هایتان را  ها یا درخواست ایمیل بفرستید و پرسش

 مطرح کنید. 
 

بوک توانید ما را در توییتر و فیس همچنین می •
 دنبال کنید 

mailto:AjaxLTC@lh.ca

