اﺧﺑﺎر ﺟدﯾد درﺑﺎره ﺧﺎﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت
ﻧواﻣﺑر ۲۰۲۱

ﭘﯾﺷرﻓت ﺳﺎﺧتوﺳﺎز در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر

ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ،دوﻟت اﻋﻼم ﮐرد ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑﺎ Lakeridge Health
و  Infrastructure Ontarioﺧﺎﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺟدﯾدی در ﮐﻧﺎر
»ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن  «Ajax Pickeringﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯾری روﻧدی ﭘرﺷﺗﺎب در ﺳﺎﺧتوﺳﺎز
ﺑﻧﺎ ﺧواھد ﮐرد .ﺳﺎﺧت اﯾن ﺧﺎﻧﮫ در ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۲۱ﺑﮫدﺳت ﮐﺎرﮐﻧﺎن PCL
 Constructionآﻏﺎز ﺷد .ﺗﻧﮭﺎ  ۱۱ﻣﺎه ﺑﻌد از آن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﺣﺎل ﺗﮑﻣﯾل
ﻧﺎزکﮐﺎریھﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎﺧت دﯾوارھﺎی ﺧﺷﮏ ،ﮐفﺳﺎزی و
رﻧﮓآﻣﯾزی ھﺳﺗﻧد .ﺗﻣرﮐز ﮐﺎرھﺎی ﺟﺎری روی ﻧﺎزکﮐﺎریھﺎی ﮐل ﻗﺳﻣتھﺎی
ﺧﺎﻧﮫ اﺳت و ﺗﺎﺑﮫﺣﺎل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﮐﺎر ﺳﺎﺧت دو طﺑﻘﮫ از ﺷش طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده
اﺳت .ھر روز ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ۴۰۰ﮐﺎرﮔر در ﻣﺣل ﺳﺎﺧت ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد و
اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ھر دو ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﺳﺎﺧت ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد.
اﺧﯾراً ،ﺳﺎﺧت طﺑﻘﮫ دوم ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً
ﺟدﯾد ﺑﺎ اﺛﺎﺛﯾﮫ ،وﺳﺎﯾل روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ آﻣﺎدهﺑﮫﮐﺎر اﺳت.

ﻣﺎ ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﺳﯾﺎر ھﯾﺟﺎنزدهاﯾم ،ﭼون در آن ﺳﺎل ﻗرار اﺳت ﺳﺎﮐﻧﺎن
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ھﻣﭼﻧﯾن ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دو آﺳﺎﻧﺳور در ﺣﺎل ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣرﺑوطﮫ
را دارﻧد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ھر دو آﺳﺎﻧﺳور ﮐﺎﻣﻼً در ﺣﺎل ﮐﺎرﻧد و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎﺧتوﺳﺎز
ﻣﯽﺗواﻧﻧد از اﯾن آﺳﺎﻧﺳورھﺎ ﺑرای ﺣﻣلوﻧﻘل ﺗﺟﮭﯾزات و ﻟوازم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺗوﺟﮫ ﭼﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﺷدهاﯾد ﮐﮫ اﺧﯾرا ً ﺑﮫ وﺟود آﻣده
اﺳت .ﺑﺎﻻﺑر ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﯾرون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ھر دو ﺟرﺛﻘﯾل از ﻣﺣل ﺑرده ﺷدهاﻧد.
ﻧﺻب ﺳﺎﯾدﯾﻧﮓ در ﺣﺎل اﺗﻣﺎم اﺳت و ﺧﺎﻧﮫ ھماﮐﻧون ﺑﮫ رﻧﮓھﺎی ﺳﻔﯾد ،ﻧﺎرﻧﺟﯽ
و ﻗﮭوهای اﺳت .ﺷﺑﮑﮫ ﺟﺎدهای رو ﺑﮫ اﺗﻣﺎم اﺳت و ﻣﺣوطﮫﺳﺎزی ﻧﯾز در ﺣﺎل
اﻧﺟﺎم اﺳت .ھر روز ،اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﺑﺎھت ﺑﯾﺷﺗری از ﻣﺣل ﺳﺎﺧتوﺳﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .ﺗﯾم  Lakeridge Healthآﻣﺎده ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﮭﯾﺎی ﻧﻘل
ﻣﮑﺎن  ۳۲۰ﺳﺎﮐن آﯾﻧدهاش ﮐﻧد!

ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن Ajax Pickering

آﻧﭼﮫ در ﻧﮕﺎه اول از داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد

ﺳﺎﺧت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻣﺳﻘف ﺟدﯾد در ﻣﺟﺎورت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن  Ajax Pickeringﺑﺎ
ﺳرﻋت زﯾﺎدی اداﻣﮫ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﺎﺧت آن طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺳﺎل آﯾﻧده
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد رﺳﯾد .ﺑرای اداﻣﮫ دادن ﮐﺎر طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﯾنﺷده ،ﺟرﺛﻘﯾلھﺎ ﺑﮫ
ﻣﺣل ﺳﺎﺧت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻣﺳﻘف ﻣﻧﺗﻘل ﺷدهاﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻣﺎ در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓھﺎی
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن  Ajax Pickeringﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﻗﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ظرﻓﯾت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ
ﻣواﺟﮭﯾم.
ﻣﯽﺧواھﯾم از ﺟﺎﻣﻌﮫ اطراف ﺧود و ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺑت ھرﮔوﻧﮫ دردﺳر
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻣوﺿوع ﻋذرﺧواھﯽ ﮐﻧﯾم .اوﻟوﯾت اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻓراھم ﮐردن
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ اﯾﻣن ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ و در دﺳﺗرس ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﯾﻣﺎران ،ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن و
ﺷرﮐﺎی اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺿروری اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣل ﭘﺎرک ﮐردن
ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻟطﻔﺎ ً از ﻗﺑل
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﻧد و زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺣل ﭘﺎرک در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﺎ
اﯾن ﮐﺎر ،ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﻧوﺑت ﺗﻌﯾﯾنﺷده ﻗﺑﻠﯽﺗﺎن ﺑرﺳﯾد .از ھر ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ﺣﺿور در وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﺗواﻧد از ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﯾﺎ
از ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺧواھد ﮐﮫ او را ﺑرﺳﺎﻧد ،ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧﯾم اﯾن ﻣوارد را ﺑﮫﻋﻧوان
ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای راﻧﻧدﮔﯽ در ﻧظر ﺑﮕﯾرد.

ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ از اﺗﺎق ﻣﺳﮑوﻧﯽ در طﺑﻘﮫ دوم ﺧﺎﻧﮫ

ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﻣﺎم ﺳﺎﺧت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻣﺳﻘف ،در ﻣﺟﻣوع ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ۵۰۰
ﺟﺎی ﭘﺎرک ،ﺷﺎﻣل ﺑﯾش از  ۲۰۰ﺟﺎی ﭘﺎرک ﺟدﯾد ،وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎران ،ﺳﺎﮐﻧﺎن ،ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی
ﺑﻠﻧدﻣدت اﺧﺗﺻﺎص داده ﻣﯽﺷود .ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﯽﺧواھﯾم از درک و ﺻﺑوری ﺷﻣﺎ
در اﯾن ﻣدت ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾم و دوﺑﺎره ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻘدر از ﺣﻣﺎﯾت ﻣداوم ﺟﺎﻣﻌﮫ از
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن  Ajax Pickeringﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم.

ﭘﯾش ﺑﮫﺳوی ﻓﺻل ﺗﻌطﯾﻼت

ﺑرای ﺣﻔظ روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر و اطﻣﯾﻧﺎن از ﺗﮑﻣﯾل ﺑﮫﻣوﻗﻊ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎﺧتوﺳﺎز در طول ﻓﺻل ﺗﻌطﯾﻼت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود در ﺳﺎﺧت اﯾن ﺧﺎﻧﮫ
اداﻣﮫ ﺧواھﻧد داد Lakeridge Health .ﻣﺎﯾل اﺳت از ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺳﺧتﮐوش
 PCLﺑﮫﺧﺎطر ﺗﻌﮭدﺷﺎن ﺑﮫ اﯾن ﭘروژه ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ دورام ﺗﺷﮑر و
ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧد.

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺗﺎق
ﻣﺳﮑوﻧﯽ

اﺧﺑﺎر ﺟدﯾد درﺑﺎره ﻧﺎم ﺧﺎﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت

ﻣﯽﺧواھﯾم از ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اواﯾل ﭘﺎﯾﯾز اﻣﺳﺎل در »ﻣﻧطﻘﮫ دورام« و ﺧﺎرج

از آن در ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ درﺑﺎره ﻧﺎمﮔذاری ﺧﺎﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت

ﺷرﮐت ﮐردﻧد ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾم .ﺗﻌداد ﻧظرﺳﻧﺟﯽھﺎی ﭘﺎﺳﺦدادهﺷدهای ﮐﮫ درﯾﺎﻓت
ﮐردﯾم ،ﻧﺷﺎندھﻧده اھﻣﯾت ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری درﺑﺎره ﻧﺎمﮔذاری اﺳت و ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس
ﺑﺎزﺧورد ﺷﻣﺎ ،ﺳﺧت در ﺗﻼﺷﯾم ﺗﺎ ﻧﺎﻣﯽ را اﯾﺟﺎد و اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺷﺎندھﻧده
ﺑﮭﺗرﯾن ﺻﻔﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎر دﯾﮕر از ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت ﮐردﻧد ﺗﺷﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗظرﯾم ﺗﺎ ﻧﺎم اﻧﺗﺧﺎبﺷده را در آﯾﻧدهای ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾم.

در ارﺗﺑﺎط ﺑﻣﺎﻧﯾد

ﺑﺎزﺧورد و ﺳؤاﻻت ﺷﻣﺎ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺑرای ﺗﯾم
 Lakeridge Healthﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
اﮔر ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ﯾﺎ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﺑﺎره ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺳب ﮐﻧﯾد،
ﻟطﻔﺎ ً ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﯾد ﺑﺎ  ،۹۰۵-۵۷۶-۸۷۱۱داﺧﻠﯽ  ۳۴۱۶۷ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ  AjaxLTC@lh.caاﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑرای آﮔﺎھﯽ از
ﺟدﯾدﺗرﯾن اﺧﺑﺎر ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  www.lh.caﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ  Lakeridge Healthرا در  Twitterو Facebookدﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

