
 

 

   2021فوریه 
 

  استرفتن ساختمان جدید در حال شکل گ
که در  Lakeridge Healthمرکز جدید مراقبتهای بلند مدت  در  

 Ajaxایجکس پیکرینگ ) مارستانمجاورت بی حال حاضر در
Pickering Hospital) پیش به خوبی  ،استحال ساخت  در

گودبرداری به  کار مانی در طول ماه ژانویه تیم ساخت میرود. 
 که شامل بتن ریزی برای فوندانسیون ساختمان بود. ادامه داد

شهری مثل منبع تغذیه  ضروری کار نصب خدمات ، بر این عالوه
به خطوط فاضالب و بهداشتی منطقه اصلی دورهام  تو اتصاال
 است.  انجام در حال  

 
قطعه ای   های، قسمتساخت و ساز در محل همزمان با کار

 PCL ساخته میشوند.  ساختمان در بیرون از سایت (مدوالر)

و نصب چندین قطعه پیش ساخته  یحاطربر  شریک ساختمانی ما
 های های توالت و سیستماتاقک ، ربربامانند سیستم پانلهای دیواری 

 الکتریکی نظارت دارد. مکانیکی و  توزیع
 
 

این نوع ساخت قطعه ای )مدوالر( بخشی از برنامه مقدماتی  
( است و  Accelerated Build Pilot Programساخت سریع )

ساخت این مرکز را قادر میسازد که با رعایت دقیقترین 
استانداردهای بهداشتی، ایمنی/امنیتی و طراحی سریعتر از یک  

در هفته ها پروژه مرکز مراقبت بلند مدت قراردادی ساخته شود.  
و ماههای آینده پیشرفت کار به طور سریع و بسیار مشهود خواهد 

ینی خواهد کرد و قطعات مدوالر بود، به طوریکه زمین عقب نش
 به آنجا منتقل و سوار خواهند شد.

 
 

   تغییرات در دسترسی به خطوط دوچرخه سواری
رای ایمنی/امنیت افراد جامعه محلی این ساخت و ساز، ب ادامه اب

  خیابانرا در  سواریطوط دوچرخه خ ما مجبوریم خود، 
Clement   ( گوست آماه اوت )پایان تا  2021از اول مارس

الزم مربوط به شهرداری انجام شده است و در  . تمام شرایط ببندیم
]این   این خطوط در شماره های آینده  مورد زمان باز کردن مجدد

   خبرنامه[ شما را به روز خواهیم کرد. 
 

 بازخورد ارزشمند برای راهنمایی کار ما  
  Lakeridge Health از طریق سیستم پیشرفت این پروژه، مابا 

فضاهای داخل این   ی استفاده اززئیات نحوهدرمورد بسیاری از ج
یمنی/امنیت سالمندان با طیف مرکز برای ارتقاء سالمت و ا

 ایم. وسیعی از نیازها و توانائیها به دنبال تخصص و راهنمایی بوده
ر،  گیفراطول بیماری  آموخته شده در  بینشهایبا استفاده از 

ی استانداردهای باالی از این مرکز خواهیم کرد که   اطمینان حاصل
 انتظار داریم را  عفونت کنترل و  یتامنیمنی/امراقبت، که برای 

، محیطی راحت و شبیه به خانه و در عین حالبرآورده میکند 
ساکنین، خانواده ها، کارمندان و داوطلبان خواهد  بهره مندیبرای 

  بود.
 

ملیات  به صورت مجازی با متخصصین در عتیم طراحی ما 
از عفونت  پیشگیری متخصصین در کنترل و  ،مراقبتهای بلند مدت

  IT خدمات غذایی وسایر زمینه های خاص مانند  و همچنین 

  تجربه  ما اعضای شورای وه بر این،عال همکاری داشته است.
 Patient and Family Experience) بیمار و خانواده

Council) گروه امداد ، Lakeridge Health  یئت های  هو

 را  (Community Advisory Panelsجامعه محلی )مشورتی 

 ا را  مخود گی دانش و تجربه زند ازبا استفاده  بکار گرفته ایم تا
 کنند.  راهنمایی

  2021فوریه  – ساخت مرکز مراقبتهای بلند مدت 



 

 

 Virtual Town) سالن مجازی  یکدر ماه مارس  همچنین
Hall)  و  تا برنامه ریزی، ساخت را برنامه ریزی میکنیم

به ما بپیوندید!  نیز را به روز برسانیم. امیدواریم شماطراحی 
 شده است.   کر ذنامه خبرجزئیات آن در این 

 
ما آخرین اسناد دقیق  ، توسعه طراحی ز تکمیل مرحله پس ا

  ازد، میسچه چیزی را ما ساخت را که مشخص میکند تیم ساخت 
   . تکمیل خواهیم کرد

 

 Townاین برای مشاهده   – نگاهی به آینده بیندازید 
Hall بپیوندید  ما   فیس بوک به   ر زندهبه طو 

اطالعات  این مرکز جدید  یژگیهایو و آیا مایلید درباره مزایا
 18در تاریخ  تر کسب کنید یا نظر خود را ارائه دهید؟ لطفاً بیش

، همراه باشیدما ا از ظهر ب بعد 7:30 تا 6:30 مارس از ساعت

به    به طور زنده هستیم. Town Hall وکچونکه ما میزبان فیس ب

 کسب را برای Lakeridge Health's Facebook Pageزودی 

 خواهید کرد.  مشاهده اطالعات بیشتر
  

 سواالت متداول  
این  پروژه خود درباره هایو بازخورد تاز افرادی که با سواال
 ، متشکریم. گرفته اندا ما تماس ب  مدت مرکز مراقبتهای بلند

 است:  ورده شده  برخی از سواالت متداول در اینجا آ یهاپاسخ
  

 تختخوابند و چ تکمیل خواهد شد . این مرکز چه زمانی1سوال 

 ؟ داشتخواهد 

ایجکس   در کنار بیمارستاناین مرکز جدید مراقبتهای بلند مدت 
 نبش شمال غربی خیابان، (Ajax Pickering) پیکرینگ 

خیابان  و (Harwood Avenue South) هاروود جنوبی
واقع شده است.  (Clements Road West) کلمنتس غربی

 ظرفیت  شود وکمیل ت 2021سال   اواخر تا  پیش بینی میشود
   خواهد داشت. را تختخواب  320

 
شانس بیشتری برای کنم، آیا گی . اگر من در ایجکس زند2سوال 

  ؟  داشتم خواه جا در این مرکز جدیدتامین 

مدیریت برای روند استانی را ، افتتاح میشودوقتی این مرکز جدید 
مدت در  مراکز مراقبتهای بلندتمام ی دسترسی به تختخوابها

 مرکزگونه دسترسی به هر  دنبال خواهد کرد. سراسر استان 
از  برای تمام ساکنین واجد شرایط انتاریو]مراقبتهای بلند مدت[ 

  جام میشود. ان  استانیبه صورت تعیین جا طریق یک روند 
 

  از جمله ارزیابی چند قسمتی  ل یکتعیین جا شام رونداین 
برای اطمینان از ثبت دقیق  ارزیابی توسط هماهنگ کننده مراقبت

 بت بلند مدت است. سابقه پزشکی و کمک به تعیین صالحیت مراق
دسترسی لطفاً با شماره  این در مورد برای کسب اطالعات بیشتر

 . ( تماس بگیریدبدون نیاز به کد منطقه) 2222-310 تلفن
 

در این مرکز جدید مراقبتهای بلند مدت چگونه میتوانم . 3سوال 

 ؟شغلی پیدا کنم
به   دیدوه درخواست برای سمت های کاری در این مرکز جنح

به جامعه محلی اطالع داده خواهد شد و  محض موجود بودن 
 خواهد گرفت.  اطالعات الزم در اختیار آنها قرار 

Artist’s Rendering 

https://www.facebook.com/LakeridgeHealth


نم محصول یا خدماتی را در این مرکز . چگونه میتوا4سوال 

 جدید مراقبتهای بلند مدت ارائه دهم؟ 
بخشی از  خرید  ه،دپیشنهاد ش نوع محصول یا خدمات بسته به 

یا از طریق  ،(PCLپیمانکار عمومی ما )با  قرارداد ساخت

صورت   Lakeridge Health موجود درید فرآیندهای خر

  یرد.میگ

رکورد  فروشنده یک Lakeridge Health برای اگر مایلید

(Vendor of Record) هماهنگ کننده   از طریق ، لطفاً شوید

  ثبت نام کنید. Plexxus ماخرید 

صداها برای برای به حداقل رساندن سروچه اقداماتی . 5سوال 

 در حال انجام است؟ نزدیک به این سایت ساختمانی گان همسای
کثر تالش خود را برای به حداقل رساندن  تیم ساخت و ساز حدا

  PCL یر آن بر محله ادامه میدهد.ی یا تاثسروصدایهر گونه 

سروصدا   های مربوط به  آئین نامه مطابق با از طرحهای تعدادی
 : استاجرا کرده  را

تمام نگرانیهای مربوط به بهداشت،  رفع طرحی برای  •
امنیت/ایمنی و زیست محیطی از جمله کنترل گرد و  

   خاک.

ترافیک برای به حداقل   کنترلتعیین شده یک طرح  •
ود به سایت یا هنگام وررساندن تراکم ترافیکی 

  مصالح و حمل و نقلدر رابطه با  خروج از آن  
   پارکینگ؛ و 

صدا   و سرمربوط به آئین نامه های با طرحهایی که  •
و ساز مطابقت    صدای ساخت و سر مورد در 

      دارند. 
به  در مورد تالش ما ما درک و فهم همسایگان را در آن نزدیکی 

مهم  مراقبتهای بلند مدت مرکزاین  سریعترهر چه  منظور تکمیل
 . تحسین میکنیم  ضروری بسیارو 

اطمینان حاصل  پروژه ساختمانی سریع پیش میرود تا این برنامه 
 د. ش خواهد تکمیل 2021 اواخر سالکه این مرکز جدید تا شود 

مارس تیمهای حاضر در سایت از دوشنبه تا جمعه از  ماه  22از 
ساعت   و روزهای شنبه از نصف شب  صبح تا 6:30ساعت 
  بعد از ظهر کار خواهند کرد. 5:00صبح تا    6:30

  در اختیار شما قرار میدهیم اطالعات روز را
 website وب سایت  و محلی از طریق این خبرنامههمچنان  ما 

را به اطالع شما کار این آخرین اطالعات مربوط به پیشرفت خود 
 خواهیم رساند.

در صورت هر گونه سوالی یا کسب اطالعات ، هر زمانیر د
یا   34167 داخلی 8711-576-905بیشتر لطفاً با شماره تلفن 

ما  همچنین میتوانیدتماس بگیرید.    AjaxLTC@lh.caایمیل 
 دنبال کنید.  Facebookیا  Twitter در را 

  و پشتیبانی شما از این مکان  هاز عالق 
دورهام جامعه جدید اضافه شده به  مهم

 ! سپاسگزاریم

https://www.plexxus.ca/
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp
mailto:AjaxLTC@lh.ca
https://twitter.com/lakeridgehealth
https://www.facebook.com/LakeridgeHealth/

