
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 از نمایش عموم  )اسکرین شات( عکس صفحه ای

   2021مارس 

 
 این مرکز بطور عمویم   نمایشدرباره نکات مهیم 

  مجازی 
Lakeridge Health   بان یک   مارس  18روز ز   عموم  نمایشمی 
 فیس بوک   طریق  مجازی به صورت زنده از 

ً
ز بود که مستقیما  با ساکنی 

را به نمایش   مرکز جدید مراقبت از سالمندانارتباط برقرار کرد و 
   گذاشت. 

 
 
ً
ز  ساکننفر از   80  تقریبا   مان منطقه ایجکس  و دورهام به این گفت ی 

کت ساختمانز  Lakeridge Healthپیوستند و تییم از  و   PCLو شر

داخل این مرکز ارائه    " مجازی را در یک "گردش یا تور Gمعماران 
 دادند.  

 
 شامل موارد زیر بودند:  مان گفت  ایننکات مهم 

یا    طبقات این مرکز شامل حیاططرحهای ی بر مرور   •

ز  های فضا  امن و محوطه سازی شده، راهروهای   سی 
حرک و فضاهای  تسهولت  تر برای کمک به  عریض 

ت با  ارتباط اجتمایع برای  ز دیگر  و معاشر و   ساکنی 
 خانواده. 

 

فته پیشگی   جزئیات درباره  • ل  اقدامات پیشر ی و کنیر

ز و  ( IPACعفونت ) های جداگانه تمی  از جمله مسی 
تختخواب در حیطه    16انبویه از   و  ترافییکآلوده 

ل و ناحیه این مرکز برای حمایت    مدیریت شیوعاز کنیر
       بیماری. 

 

قسمتهای  طرح ساختمانز ماه به ماه و نمایش   •

  در   که در حال حاضز   قطعه ای )مدوالر( ساختمان
ون از سایت ساخته میشوند.     بی 

 

حضار  از  % 98یک نظرسنج   به طور زنده که   •

موافقت کردند که منطقه دورهام به مراکز مراقبتهای  
ی نیاز دارد.       بلند مدت بیشیر

 ید  ه ااگر این جلسه مجازی را مشاهده نکرد
 

   این مرکز؟   عمویم نمایش
عموم ما بپیوندید، میتوانید برنامه ضبط  نمایش اگر نتوانستید به  

 وب سایت   تماشا کنید. ما     website  شده آن را در وب سایت
ً
لطفا

www.lh.ca  را برای به روز رسانز های عادی و اطالعات بیشیر  ما
  کنید.   مشاهدهدرباره وقایع آینده 

 

فت ساختمانی ب   ادامه دارد  ا رسعت باالنی پیشر
که در حال   Lakeridge Healthمرکز جدید مراقبتهای بلند مدت  در  

 Ajax Pickeringحاضز در مجاورت بیمارستان ایجکس پیکرینگ )
Hospital ود.   ( در های در طول ماه  حال ساخت است، به خون  پیش می 

وری شهری مثل منبع تغذیه و    ،تیم ساختمانز فوریه و مارس  خدمات ضز
را نصب کرد. اتصاالت به خطوط فاضالب و بهداشتر منطقه اصیل دورهام 

ز  ثقیل دو جر  وع بکار کردند و تیم ساختمانز در حال نی  در اوائل این ماه شر
وع کرده است. ساخت اتمام طبقه همکف است و   دیوارهای طبقه اول را شر

 
افزایش یافته قابل توجیه ساعات ساخت و ساز در سایت به طور 

در  اوج خود   کاری   کارگر ماهر در یک شیفت  300است. این پروژه با 
این تعداد برابر   است.  کارگر ماهر در روز مواجه   600ش از بی   کیم و  
   برای  قابل توجیه اقتصادی تقویت   ساعت کاری در روز  و  4,800  با

ود. ما بجامعه و استان   شمار می 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp
http://www.lh.ca/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
کار در محل ساخت و ساز، قسمتهای قطعه ای )مدوالر(  عالوه بر  

ون از سایت ساخته میشوند.   یک ساختمانز    PCLساختمان در بی  شر
ما بر طرایح و نصب چندین قطعه پیش ساخته مانند سیستم پانلهای 

ییک  باربر، اتاقکهای توالت و سیستم دیواری  های توزی    ع مکانییک و الکیر
 نظارت دارد. 

 
و تعداد ساعات کاری کامل در روز  این نوع ساخت قطعه ای )مدوالر( 

 Accelerated Build Pilotبخشر از برنامه مقدمانر ساخت شی    ع )
Program  است و ساخت این مرکز را قادر میسازد که شیعیر از یک )

 پروژه مرکز مراقبت بلند مدت قراردادی ساخته شود. 
 

ز باشید با وجود اینکه شعت کار در اولویت باال قرار دارد،   مطمی 
ین استانداردهای  که تمام کارکنان و کارگران ساختمانز ما از کاملیر

وی میکنند.  ، ایمتز و طرایح بهداشتر   پی 
 

وع گاراژ ساخت     میشود پارکینگ رسر
پارکینگ و شبکه جاده داخیل این  گاراژ با آینده نگری، ساخت  

این مرکز    آغاز میشود. مرکز در اواخر ماه مارس/اوائل ماه آوریل 
تقاضای اضافز برای پارک  یک  جدید مراقبتهای بلند مدت  

   میکند.  پارکینگ را ایجاد  محل 250حداقل 

  به  ، هر دو با ساخت مجدد   گاراژ پارکینگ و شبکه جاده ای  
در   زیاد افراد  با حجم مواجهه   در که نیاز دارند    اضافز پارکنیگ 

کمک کنند و    داخل و اطراف بیمارستان ایجکس پیکرینگ
یس بیماران، بازدیدکنندگان و کارکنان  را هم به مرکز جدید   دسیر

  مراقبتهای بلند مدت و هم به بیمارستان افزایش دهند. 
 

برای فعال کردن ساخت گاراژ و شبکه جاده ای، ساخت  
اخیل  دتا حدودی بر پیکربندی جاده است که   مورد نیاز ای حله مر 

تاثی  میگذارد. برای هدایت این کار، یک و حذف بریحز از درختان 
شناسانی اینکه در  ارزیان  کامل انجامبرای معتی   درختکار محیل 

خواهد  مشغول کار  چه درختهانی محافظت و نگهداری شوند،
ز مشور شد. ب تایید شده  هایت شد و مجوز ا شهرداری ایجکس نی 
فت کار این پروژه، هیچ  و ساز ساخت این برای  ارائه شد. با پیشر

    تحت تاثی  قرار نخواهد گرفت.   درخت دیگری
 

Lakeridge Health   پایداری  دارای سابقه طوالنز از ارتقاء
  ش این سیستم میباشد و اانرژی در ش  بهره وریمحیط زیستر و 

هستیم که  منطقه را   یمتعهد به کاشت مجدد درختان جدید ما 
 ساختمان متعادل و کامل خواهد کرد. پس از اتمام 

 



 

 

 
 
 

 سواالت متداول 
از افرادی که با سواالت و بازخوردهای خود درباره پروژه این مرکز  

های بریحز مراقبتهای بلند مدت با ما تماس گرفته اند، متشکریم.  پاسخ 
 از سواالت متداول در اینجا آورده شده است: 

 

. این مرکز چه زمانی تکمیل خواهد شد و چند 1سوال 

 تختخواب خواهد داشت؟ 
در کنار بیمارستان ایجکس  این مرکز جدید مراقبتهای بلند مدت 

نبش شمال غرن  خیابان هاروود  ، ( Ajax Pickering) پیکرینگ  
( و خیابان کلمنتس غرن   Harwood Avenue Southجنون  )

(Clements Road West )  واقع شده است. پیش بیتز میشود تا
تختخواب را خواهد   320شود و ظرفیت   تکمیل 2021اواخر  سال 

 داشت. 
 

 کنم، آیا شانس  2سوال 
ی

. اگر من در ایجکس زندگ

ی جا در این مرکز جدید خواهم   ی برای تامی  بیشتر
 داشت؟

برای مدیریت  وقتر این مرکز جدید افتتاح میشود، روند استانز را  
یس به تختخوابهای تمام مراکز مراقبتهای بلند مدت در شاش   دسیر
یس به هر گونه مرکز ]مراقبتهای بلند   استان دنبال خواهد کرد. دسیر

ایط انتاریو از طریق یک روند  ز واجد شر ز  مدت[ برای تمام ساکنی  تعیی 
 انجام میشود.   جا به صورت استانز 

 
 از جمله  ارزیان   

ز جا شامل یک ارزیان  چند قسمتر این روند تعیی 
از ثبت دقیق سابقه   توسط هماهنگ کننده مراقبت برای اطمینان

ز صالحیت مراقبت بلند مدت است.  برای   پزشیک و کمک به تعیی 
 با شماره تلفن 

ً
یس لطفا -310کسب اطالعات بیشیر در مورد این دسیر

ید.   2222  )بدون نیاز به کد منطقه( تماس بگی 
 

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

 شغیل پیدا کنم؟ 
درخواست برای سمت های کاری در این مرکز جدید به محض  نحوه  

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

 
. چگونه میتوانم محصول یا خدمانر را در این مرکز جدید  4سوال 

 مراقبتهای بلند مدت ارائه دهم؟ 
خدمات پیشنهاد شده، خرید بخشر از قرارداد بسته به نوع محصول یا 

(، یا از طریق فرآیندهای خرید  PCLساخت با پیمانکار عموم ما )
د.   Lakeridge Healthموجود در   صورت میگی 

 Vendor ofیک فروشنده رکورد ) Lakeridge Healthاگر مایلید برای  
Record)  از طریق هماهنگ کننده خرید ما 

ً
ثبت نام   Plexxusشوید، لطفا

 کنید. 
 

. چه اقدامانر برای به حداقل رساندن رسوصداها  5سوال 

برای همسایگان  نزدیک به این سایت ساختمانی در حال  
 انجام است؟

تیم ساخت و ساز حداکیر تالش خود را برای به حداقل 
رساندن هر گونه شوصدانی یا تاثی  آن بر محله ادامه میدهد.  

PCL    ز نامه های مربوط به تعدادی از طرحهای مطابق با آئی 
 شوصدا را اجرا کرده است: 

 

طریح برای رفع تمام نگرانیهای مربوط به بهداشت،   •
ل گرد و  امنیت/ایمتز و زیست محییط  از جمله کنیر

 ؛خاک

ل ترافیک برای به حداقل   • ز شده کنیر یک طرح تعیی 
رساندن تراکم ترافییک هنگام ورود به سایت یا خروج از آن   

 در رابطه با حمل و نقل مصالح و پارکینگ؛ و 
 

ز نامه های مربوط به ش  • صدا در   و  طرحهانی که با آئی 
 دارند. صدای ساخت و ساز مطابقت  و  مورد  ش 

 
در مورد تالش ما به منظور تکمیل  ما درک و فهم همسایگان را در آن نزدییک  

وری  ز هر چه شیعیر این مرکز مراقبتهای بلند مدت مهم و بسیار ضز تحسی 
 میکنیم. 

 
ود تا اطمینان حاصل شود که این  این برنامه  پروژه ساختمانز شی    ع پیش می 

 هد شد. خوا تکمیل   2021 اواخر سالمرکز جدید تا 
 

  اطالعات روز را در اختیار شما قرار میدهیم
نامه خود    website وب سایت  و  محیل  ما  همچنان از طریق این خی 

فت  کار را به اطالع شما خواهیم این  آخرین اطالعات مربوط به پیشر
 رساند. 

 
، ر  د  با  هر زمانز

ً
در صورت هر گونه سوایل یا کسب اطالعات بیشیر لطفا

 یا ایمیل     34167 داخیل  8711-576-905شماره تلفن 

AjaxLTC@lh.ca    .ید  تماس بگی 
 

ز میتوانید   دنبال کنید.    Facebookیا  Twitter در  ما را   همچنی 
 

از عالقه و پشتیبانی شما از این مکان مهم جدید اضافه 
 ! سپاسگزاریمشده به جامعه دورهام  

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/

