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دوستان و همسایگان عزیز،
ما خوشحالیم که میتوانیم اطالعات به روز شده پاییزی درباره پروژه مرکز مراقبتهای بلند مدت (  )LTCرا به شما ارائه دهیم.
کار در سایت ما ،به عنوان بخشی از فعالیتهای ارزیابی سایتی ما که از اواخر ماه اوت (آگست) شروع شده بود ،هم اکنون تکمیل شده
است .از صبوری و درک شما در اتمام این کار سپاسگزاریم .نتایج حاصل از ارزیابی خاک ،آب و محیط زیست همه نشانگر این هستند
که ما قادر به پیشبرد ساخت پیشنهادی خود هستیم.
ما همچنین سخت تالش کرده ایم تا یک فروشنده را برای ساخت این مرکز جدید تامین کنیم Lakeridge Health .و Ministry of
 Long-Term Careو  Infrastructure Ontarioبا هم همکاری میکنند تا یک تیم واجد شرایط را در رابطه با طراحی/ساخت این
پروژه پیدا کنند .ما یک فرآیند طراحی/ساخت ابتکاری را برای مرکز جدید  LTCبا  320تختخواب پیشنهاد میکنیم .فروشنده باید در
پروژه های ساخت تحویل سریع تجربه داشته باشد تا با جدول زمانی تعیین شده توسط استان مطابقت داشته باشد .طراحی مدرن این

مرکز شامل بهترین روشها در زمینه پیشگیری از عفونت و کنترل ظرفیت و مناطق مسکونی ،سالمتی و ایمنی سالمندان را
با طیف وسیعی از نیازها و توانائیها ارتقا خواهد داد .ما مشتاقانه منتظریم تا اطالعات دیگر را در آینده نزدیک با شما به
اشتراک بگذاریم.
به عنوان بخشی از کار برنامه ریزی شده برای این پروژه ،ما قبالً تصویب دستورالعمل منطقه بندی پیشرفته وزارتی ( Enhanced
 )Ministerial Zoning Orderرا به عنوان اولین قدم مهم دریافت کرده ایم تا ما را قادر به پیشبرد و ادامه کار در این پروژه
ساختمانی کند .شما می توانید اطالعات بیشتر در این مورد را در اینجا بخوانید .Ministerial Zoning Order AP Site
از ساکنین محلی شنیده ایم که آنها از دیدن این مرکز جدید ما در منطقه بسیار هیجان زده هستند .ما بسیار خوشحالیم که از طریق ارائه
ظرفیت اضافی و دسترسی سریعتر به خدمات  LTCبا کیفیت باال ،بخشی از تقویت سازی این مرکز مراقبتهای بلند مدت در منطقه
دورهام هستیم .شما فرصتی برای کسب اطالعات بیشتر درباره این پروژه مهم اجتماعی و همچنین فرصتی برای مطرح کردن سواالتتان
در جلسات مکالمه مجازی که برای اواخر فصل پاییز برنامه ریزی شده اند ،را در اختیار خواهید داشت .از این جلسات و سایر ابزارهای
ارتباطی در طول این پروژه استفاده خواهند شد تا شما را آگاه و در جریان روز نگه داریم.

در صورت هر گونه سوالی یا کسب اطالعات بیشتر لطفا ً با شماره تلفن  905-576-8711داخلی  34167یا ایمیل
 AjaxLTC@lh.caتماس بگیرید.
ما کماکان آخرین اطالعت در مورد این پروژه ظرفیت سازی را در اختیار شما قرار خواهیم داد که به ما کمک میکند تا
دیدگاه خود یعنی سـیـستـم تـک و مـنـحصـر بـفـرد و بـهـتریـن سـالمـتـی را ارائه دهیم.
ارادتمند،
مارک مورفی ()Mark Murphy
مدیر ارشد ،برنامه ریزی و توسعه سرمایه
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