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 بیانیه مطبوعاتی

توسعه "مراقبت مداوم" مرکز   جهتای که فته ارتقاء یاهای طرح 
 شده است  ائهار [INGLEWOOD] مراقبت اینگلوود

 

 
احیای مجدد مرکز  برای    [Baptist Housing]  هوزینگباپتیست    : درخواست مجوز توسعه۲۰۲۱مه    ۷سی،  ، بی ونکووروست 

 ونکوور ارسال شده است. وست بررسی به ناحیه   جهت  ، سال ۵۸با قدمت مراقبت اینگلوود 
 

در سپتامبر گذشته    هوزینگباپتیست  ، که برای اولین بار توسط  ی مجددپیشنهاد احیا  مختلفو  عمومی    هایپس از چندین ماه رایزنی
بهینهاصالحات و  دستخوش  ،  ارائه شد تغییرات شامل روش   شده است.   یبیشتر  تغییرات  کنترل  جهت    ایتازه   دستوری  هایاین 

بیماری توسط    سرایت  که  است  ساکنین  ونکوور   بهداشت مرکز  برای  و Vancouver Coastal Health]   ساحلی  براساس    [ 
 توسعه یافته است.   ۱۹ - کووید از های حاصل آموخته 

 
 Taylorکوریدور ] ونکوور در تیلور وی  سالمندان وست   ارزان قیمت برایمسکن جدید و    ،ونکووررسمی جامعه وست   طرحطبق  

Way Corridor]  ،شناسایی شده است. دامنه مسکن پیشنهادی یکی از مزایای چشمگیر اجتماعی، اقتصادی و    به عنوان یک نیاز
 . آورد خواهد توسعه مجدد اینگلوود برای جامعه فراهم طرح محیطی است که  زیست 

 
دالرهای تمام  غیرانتفاعی،  سازمان  یک  عنوان  به  هوزینگ  را    باپتیست  خیرخواهانه  جهتمازاد  منافع  اهداف  جامعه    برای 

 کند.گذاری مجدد می سرمایه 
 

  اینگلوود   واقع در  تختخوابی  ۲۳۰  سالمندان  ( LTC)  مدت   مرکز مراقبت طوالنیدو ساختمان پیشرفته جدید در فاز یک جایگزین  
توسط    مدت  مراقبت طوالنیتخت برای    ۲۳۰  بودجه )  دهد  را در خود جای  مدت  مراقبت طوالنینفر از ساکنان    ۲۴۰که    شود،می

 . خصوصی(پرداخت  به صورت  تخت  ۱۰ تأمین شده وساحلی ونکوور  بهداشت مرکز 
 

های  شوند که هرکدام دارای مکاننفره" سازماندهی می   ۱۲  های خانوادگیگروه "به    مدت  مراقبت طوالنیهای جدید  ساکنان ساختمان
فعالیت  و  به  مشترک    هایغذاخوری، زندگی  این  مختص  بیشتریامت جا س  ح   یک  مدلخود هستند.  نه حس    کندایجاد می   عی  و 

  گروه   کند. خدمات برای هردر زمان شیوع ویروس را آسان می   سرایت بیماریکنترل    هاینامه شیوه همچنین اجرای    سازمانی؛
 د. شخواهد  از قسمت پشتی خانه فراهم  خانوادگی

 
برای افرادی که  ای  اجاره سوئیت    ۳۴همراه با  ،  با پرداخت خصوصی  مدت   مراقبت طوالنی تخت اضافی    ۷۲  بعدی،   فازهای در  

اعضای تیمی که در  ای ارزان قیمت برای سالمندان و  اجاره ی  ن وسوئیت مسک  ۱۵۵،  مور زندگی احتیاج به مساعدت دارندبرای ا
 شود. می فراهم کنند،می زندگی  مستقلی که اتاق برای سالمندان  ۲۰۰کنند و اینگلوود کار می 

 
به صورت  د  توانن می   افراد مسن به موجب آن  کند که  ایجاد می   " مداوم  مراقبت "  یک شرایط   ،های مسکنگزینه  نظیربی تنوع    این

با افزایش سن    ایشان  مورد نیاز  مسکننوع  ، حتی اگر  کنند  همان ملک زندگیدر    شانوضعیت مسکن متناسب با  طوالنی مدت در  
 تغییر کند.
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از جمله سالن،    و از امکانات رفاهی   های عمر را سپری کرده سال خانواده خود    و   دوستان   کنار  مجتمع،توانند در همان  ساکنان می
بهره  روی و حیاط  های فعالیت، مسیرهای پیاده ، اتاق های ورزشی، سالنخوریغذا ، اتاق  اغذیه و مشروب فروشی،  کافه، تاالر شهر

 . جویند
 

 Burleyداد بورلی درایو ] در امت   جنوبی  مدت  مراقبت طوالنیتغییرات اضافی در طراحی اولیه شامل کاهش ارتفاع ساختمان جدید  

Driveجدید  یک مسیرو    اینگلوودورود از خیابان    بهشود  می   نحصرم  سایت  هب   نقلیه  ایلدسترسی وسشود. همچنین  می   دو طبقه  [ به  
]ب  ، و  اطی ح  و   ابانی خ  مشترک  مناطق   نی ب   یرواده ی پ   امکان؛  تیلور وی  خیاباناز    [ right-in right-outا ورود و خروج محدود 

 . است  افتهی  بهبود اییمحله  اندازچشم حافظت از  
 

 تواند می   هوزینگباپتیست    ناحیه، تصویب  در پی  د.  شخواهد  ریزی  برنامه   های آیندههفته   در  عمومی  رسانیاطالع   جهت  بیشتر  جلسات 
  هوزینگ باپتیست  شرکای تأمین مالی  سویاز که شود بینی میمیلیون دالر را آغاز کند. پیش  ۵۰۰با ارزش بیش از  ایپروژه  کار

 تخمینی به طور  )  سیبی، مسکن  ()سرمایه و بودجه عملیاتی  ساحلی ونکوور  بهداشتمرکز  ،  دالر(   میلیون  ۲۲  تخمینیبه طور  )
های  گذاری سرمایه کمک هزینه( میلیون دالر  ۹ تخمینیبه طور و بودجه عملیاتی( و دولت فدرال )کمک هزینه میلیون دالر  ۱۵.۵

 . شود ب قابل توجهی 
 

 Residential Rental for Seniorsی ] سالمند  برای دوران  توسعه اجاره مسکونیتوسط    حاصل از اجاره تمام درآمد مازاد  

life شد.خواهد   گذاریسرمایه   تر کردن مجدداً در سایتبه صرفه [ جهت مقرون   
 

 سایت زیر مشاهده کرد توان در وب را می   اینگلوود درخواست مجوز توسعه 
https://www.baptisthousing.org/inglewoodredevelopment 

 

 هوزینگ باپتیست درباره 

 

بریتیش کلمبیا    سالمندان  به   خدمتجهت  برمبنای اعتقادات مذهبی است، که در  یک سازمان غیرانتفاعی    هوزینگباپتیست  

  بناونکوور  [  Killarney] بزرگ سالمندان ما در محله کیالرنی    معت جماولین  ،  ۱۹۶۴در سال    دارد.   ی طوالن بسیار سابقه  

ی ما واقع  سالمند  معت جم  ۲۱  دهیم.نفر خدمات ارائه می   ۲۷۵۰به بیش از    تن از اعضای تیم،  ۲۵۰۰با حمایت    امروز شد.  

سالمند    افرادبه  آرمسترانگ    و  آرم  سالمون  راک،، ابوتسفورد، ویکتوریا، کلونا، وایتجری یپل مونکوور،  در ونکوور، وست 

 دهند.ارائه می به صرفه مقرون ، مراقبت طوالنی مدت و مسکن همراه با مساعدت، زندگی مستقل زندگی امکانات

 

 مراجعه نمایید.  زیر  سایتبه   باپتیست هوزینگو   اینگلوود مرکز مراقبت  کسب اطالعات بیشتر در مورد پروژه  جهت

www.baptisthousing.org 

-۳۰ - 

 

 : تماس با رسانه

 [ Trevor Pancoustترور پانکست ]

 ۰۸۴۳-۳۸۶-۷۷۸تلفن همراه: 

https://www.baptisthousing.org/inglewoodredevelopment
http://www.baptisthousing.org/
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 تاریخچه 

 کلیدی های ویژگی 

 "مراقبت مداوممرکز مراقبت اینگلوود " 
 

 

 

 باپتیست هوزینگ و   درباره مرکز مراقبت اینگلوود
 

برای  اتاق    ۲۳۰در حال حاضر    شده و   بنا  ۱۹۶۳در سال  و خیابان اینگلوود  تیلور وی  مرکز مراقبت اینگلوود واقع در   •

 .شودونکوور تأمین می ساحلی  بهداشت مرکز توسط بودجه آن د که دهمی  ارائهمدت  مراقبت طوالنی 

فوریه سال   • باپتیست هوزینگ  ۲۰۲۰در  تعهد به سرمایه   اینگلوود   مرکز مراقبت ،  با  اسکان گذاری در مراقبت  را   و 

  در مرکز مراقبت   انسالمند  اسکان   برای  موجود  هایبا تجدیدنظر و گسترش گزینه  همراه  ونکووروست   سالمندان در

 خریداری کرد.اینگلوود، 

است    غیرانتفاعی باتجربه و معتبر  ان مندسال  خانهدهنده  ارائه   یک ه،  سال پیش تأسیس شد  ۵۵بیش از  باپتیست هوزینگ که   •

 دارد. ساکن  ۲۷۵۰با بیش از گاه اقامت  ۲۱ ،سی در سرتاسر بی  که

محل    تا دریکسازد  را قادر می   ایشان   از جمله همسران سالمندان و  ،  ارائه شده  وودنگلای  ه" که بمداوم  مراقبت "پیشنهاد   •

توانند در همان مجتمع، ساکنان می با افزایش سن تغییر کند.    وضعیت ایشان حتی اگر    ،کنند   ناسب خود زندگی تسکونت م

 .های عمر را سپری کنندسال  های آشناحمایت کنار دوستان، خانواده و 

، ، ساکنان، دوستان جمعی   ملکاین  داخل  د.  شخواهد    محسوب   ونکوور یک رفاه حیاتی وست امعه  این توسعه برای ج •

سالن، کافه، تاالر    -حیاط مرکزی دسترسی خواهند داشت    در محوطهمشترک    رفاهیخانواده و اعضای تیم به امکانات  

پوشیده سرروی  مسیرهای پیاده  ها،حیاط   فعالیت، های  های ورزشی، اتاق ، اتاق غذاخوری، سالن اغذیه و مشروب فروشیشهر،  

 منظره. خوش های متنوع باغ و فضاهای

فرصت  کند که  تضمین می ،  سطح توان مالی   ازای  طیف گستردهگرفتن  در نظربا    هاو سوئیت   ی های مراقبتارائه گزینه •

ونکوور منفعتی به میزان  سالمندان وست برای  و    قرار نگرفته  تبعیض  مورد  اساس درآمدبربرخورداری از امکانات  

 کند. فراهم می  مطلوب 

جهت اهداف  سهامداران،  بین  به جای توزیع  باپتیست هوزینگ به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، تمام دالرهای مازاد را   •

 کند.مجدد می  گذاریسرمایهخیرخواهانه برای منافع جامعه 
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 شود میساخته   هایی که مسکن  محدوده

 
 یک فاز 

مراقبت طوالنی مدت توسط   تخت برای  ۲۳۰بودجه  تختخواب:    ۲۴۰) در کل  دو ساختمان جایگزین: مرکز مراقبت طوالنی مدت  
 خصوصی(. پرداخت به صورت جدید  تخت ۱۰مرکز بهداشت ساحلی ونکوور تأمین شده و 

 صی(صو خپرداخت  ۱۰، تأمینی بودجه با  ۸۶تخت ) ۹۶ -فوت(  ۷۱.۱پنج طبقه ) -ساختمان جنوبی  •

 ( با بودجه تأمینی تخت ) ۱۴۴ -فوت(  ۸۸.۲هفت طبقه ) -  یساختمان مرکز •

های جدید  مانند و پس از اتمام کار به ساختمان خود می  موجود هایدر منزل ساکنان ساختمان فعلی در حین ساخت،  •

 . کنندنقل مکان می اقامت طوالنی مدت 

 
 ۳و  ۲فاز 

برای رفع نیازهایی   -( پرداخت خصوصی -تخت جدید   ۱۰۶/ مراقبت طوالنی مدت ) همراه با مساعدت ساختمان جدید: زندگی
 مشخص شده است[ West Vancouver OCPونکوور ]طرح رسمی جامعه وست که در
 زندگی همراه با مساعدت  برای سوئیت  ۳۴ •

 مراقبت طوالنی مدتبرای تخت  ۷۲ •

 فوت(  ۷۷.۷طبقه ) ۷ •

 
ونکوور  طرح رسمی جامعه وست برای رفع نیازهایی که درسوئیت جدید(  ۱۵۵)  به صرفهمقرون ساختمان جدید: مسکن  

 مشخص شده است
 در سایت برای اعضای تیم  به صرفهمقرون  سوئیت  ۱۰۷ •

 برای سالمندان به صرفه مقرون سوئیت  ۴۸ •

 فوت( ۱۱۲.۴طبقه ) ۱۰ •

 کند.را تأمین می  برای ساخت هر سوئیت  دالر به عنوان کمک هزینه  ۱۰۰٫۰۰۰سی، تقریباً بی مسکن 

 

طرح رسمی جامعه    برای رفع نیازهایی که در -سوئیت جدید(  ۲۰۰برای سالمندان ) اییاجاره   نمسکساختمان جدید: 
 مشخص شده استونکوور وست
 سوئیت ۷۶ -زندگی مستقل  •

 سوئیت ۱۲۴ - العمرمادام اجاره  •

 فوت( ۱۲۳.۹طبقه ) ۱۰ •

 Residential Rental forتوسط توسعه اجاره مسکونی برای دوران سالمندی ]  تمام درآمد مازاد حاصل از اجاره  •

Seniors life شد. گذاری خواهد  تر کردن مجدداً در سایت سرمایهبه صرفه [ جهت مقرون 

 
 نفره"  ۱۲ خانوادگی  گروه"  ، مدل مراقبت طوالنی مدت 

" و نه خانه  شابه"م  ی محیط آن را به عنوان    است کهاین   مراقبت طوالنی مدت   مرکز  برای خانوادگی   پیشنهادیمدل  قصد   •

 .ندن نگاه کسازمانی  رویکردیک 

 د شخواهند " تقسیم نفره ۱۲های خانوادگی گروه به " مرکز مراقبت طوالنی مدت ساکنان  •

را اشان  کیفیت زندگی   داشته کهاختصاصی    ، توالت و دستشویی حمامشخصی خود، به همراه  اتاق    ان ساکن  یک ازهر •

 دهد.می  ارتقاء
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 ادامه  -نفره" ۱۲خانوادگی  مراقبت طوالنی مدت، مدل "گروه

 

های های غذاخوری، زندگی و فعالیت تر دارای مکان کوچک   ی حفظ یک حس جمع" برای  نفره  ۱۲خانوادگی    هر " گروه •

 .مختص به خود هستند مشترک

 وجود خواهد داشت. خانوادگی  گروهفعلی، در هر طبقه دو  ی حابر اساس طر •

 شود.ی "پشت خانه" ارائه مکادر غیرمقیم از طریق نفره  ۱۲ گروهخدمات پشتیبانی  •

خاناین   • براساسگی وادمدل  کوویدآموخته   ،  از   بهداشت ساحلی مرکز  های جدید  دستورالعمل   مطابق،  ۱۹  -های حاصل 

تعامالت  های دیگر  شود تا در فصل آنفلوانزا یا شیوع ویروسامر سبب می   رود. این فراتر می   ونکوور بوده و از آن نیز

 .شود سرایت بیماری( محدودهای کنترل های بزرگ ساکنان )استراتژیبین گروه

 
 عه وممج مزایای

  
دهد به سالمندان اجازه می مراقبت پیشرفته جدید    هناخیک با    سال  ۵۸قدمت    از سالمندان بامراقبت    خانه یک  جایگزینی   •

 .سپری کنند ونکووروست  درهای عمر را تا سال 

ساحلی    بهداشتتوسط    ۲۰۲۰  های طراحی مراقبت طوالنی مدت از دستورالعمل   پیرویمراقبت طوالنی مدت با  مرکز •

 (. ۱۹ - های حاصل از کوویدآموخته است ) سرایت بیماریاستانداردهای کنترل که شامل آخرین بنا خواهد شد  ونکوور

های جدید  دستورالعمل   مطابق  کند کهدیگری را معرفی می   ضافی اقدامات ا  سرایت بیماریکنترل  جهت    باپتیست هوزینگ •

در    مالقات مخصوص  اتاق  شامل وجود    ؛ این اقدامات رودمرکز بهداشت ساحلی ونکوور بوده و از آن نیز فراتر می 

 ورودی هر خانوار است.

سی. و نیروی کار در مشارکت با مسکن بی   اعضای تیم  برایبه صرفه  مقرون   تهیه مسکن ضرورت بیشتر در  شرط   •

 کند.سی تعیین می به صرفه بودن را مسکن بی معیار مقرون 

 زندگی و همکاری خواهند کرد.هم  در کنارنسلی  بین جامعه یک سالمندان و اعضای تیم در  •

 د.بهره جویسکن م های جدیدفرصت  سازد تا از بودجه مشارکت برایونکوور را قادر می توسعه منطقه وست  این  •

سالمندان    مورد نیاز  بیشتر  يبه صرفهمقرون با مسکن  د، که  و شمی حفظ در جامعه  ضروری    های طوالنی مدت مراقبت  •

 .خواهد بود همراه و اعضای تیم

 دهد. را افزایش می  مالی   به صرفه بودن از لحاظمقرون توجهی از طریق تراکم سایت،  پروژه به طور قابل این  •

 .م است حترم، یک سازمان غیرانتفاعی در جامعه  سال فعالیت  ۵۵با بیش از  باپتیست هوزینگ •

 .کندگذاری مجدد می جامعه سرمایه برای منافع خیرخواهانهاهداف   جهت باپتیست هوزینگ، تمام دالرهای مازاد را   •

  ، تر کردن به صرفهی جهت مقرون سالمند  برای دوران توسعه اجاره مسکونی  توسط    تمام درآمد مازاد حاصل از اجاره •

 .شدخواهد گذاری سرمایه مجدداً در سایت 

مدت مراقبت ی  هاسوئیت  •   ونکوور  ی ساحل  بهداشت   ی طراح  یهادستورالعمل   خصوصی طبق با پرداخت    های طوالنی 

 .دنشو  لیتبد  تأمینی  بودجهبا  مراقبت   یهاسوئیت  به تواندی م ندهیآ ، که به طور بالقوه درشوندی م ساخته

 اجتماعیرفاهی امکانات  ی بافضاییا  روزانه کودک هدتأمین فضای بالقوه م •


