
 Jerry Coughlanمرکز سالمت و تندرستی 

 ۲۰۲۰دسامبر  -روزرسانی اجتماع به

 در دست احداث!
 Jerryخرسندیم که جدیدترین اطالعات دربارۀ مرکز سالمت و تندرستی 

Coughlan شود را به اطالع شما برسانیم.که به زودی افتتاح می 
 

 مرکز جدید و پیشرفته
یک مرکز جدید پزشکی  Jerry Coughlanمرکز سالمت و تندرستی 

سرپایی و سالمت اجتماعی در چهار طبقه است که در حال ساخت در 
North Pickering باشد و با هدف ارائۀ طیف جامعی از خدمات می

 مراقبت بهداشتی به منطقۀ رو به رشد ما طراحی شده است.
 

 های فوری وهای سرپایی، کلینیک مراقبتخدمات عبارتند از جراحی
. سایر مستأجران این ساختمان نیز Lakeridge Healthسایر خدمات 

های تشخیصی، خدمات آزمایشگاهی، خدمات مختلفی نظیر آزمایش
دهند که همگی در داروخانه و کلینیک سایر پزشکان مشاور را ارائه می

پذیر برای بیماران و به صورت یک مرکز بسیار پیشرفته، کامالً دسترس
در  Dersan Street 1690هستند. این مرکز جدید در محور خانواده

Pickering  افتتاح  ۲۰۲۲واقع شده و قرار است اواسط یا اواخر سال
 شود.

 

 
 

 ۲۰۲۰های مربوط به این مرکز جدید به طور رسمی در اوت برنامه
 NorthWestو  Lakeridge Healthاعالم شد و این زمانی بود که 

Healthcare Properties REIT (NorthWest به همراه دولت )
ریزی و آغاز ساختمان که در محل و شرکای اجتماعی خود در مراسم پی

 آتی این مرکز برگزار شد شرکت کردند.
 
 
 

 کمک به اجتماع ما
North Pickering ای با سرعت رشد فزاینده است که جامعه

محور نیز رو به افزایش های بهداشتی اجتماعنیاز آن به مراقبت
است. مشخصۀ این مرکز جدید داشتن یک مدل مراقبتی 

کند تا بیماران از سراسر منطقۀ یکپارچه است که کمک می
Durham  بتوانند به راحتی بین بیمارستان و مراکز خدماتی

سالمت اجتماعی و مطب پزشکان منتقل شوند و بدین ترتیب 
 تجربۀ بیماران و تیم درمان بهبود پیدا کند.

 

 
 

 احداثدر دست 
آالت وساز شروع شد و اکنون ماشیناین هفته عملیات ساخت

برداری و کارهای سایت در محل هستند. سنگین برای خاک
وساز در ساعات کاری معمول انجام های ساختهمۀ فعالیت

خواهد شد و مزاحمت برای ساکنان اطراف، حداقلی خواهد 
 بود.

 
که  NorthWestدر حالیکه عملیات احداث ادامه دارد، 

سازی وساز ما است نیز در حال نهاییشریک ساخت
دهندگان خدمات سالمت و قراردادهای اجاره با سایر ارائه

باشد که در این ساختمان مشغول به پشتیبانی مراقبت درمانی می
 کار خواهند شد.

 

 فید ویدئوی زنده  -به زودی 
برق محل در اوایل دسامبر وصل خواهد شد و پس از آن 

وساز را به توانید از طریق فید ویدئوی زنده، کار ساختمی
 طور زنده تماشا کنید.

 

 
 

رود، ما اطالعات انگیز پیش میطور که این پروژۀ هیجانهمان
جدید را به طور منظم ارائه خواهیم کرد. برای اطالعات 

مراجعه کنید  Lakeridge Healthسایت بیشتر، لطفاً به وب
 ایمیل بفرستید. infoJCHWC@lh.caیا به نشانی 
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