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 اگست کا جشن 
 یمدت لینئے طو ریتعم ری ز ںیہسپتال م نگئ ریپک  کسیجیا

حد تک  نیق یاگست ناقابل  ےینگہداشت کے گھر کے ل
اور اس کے شراکت دار  لتھی ہ جیکریرہا ہے۔ ل نہیدلچسپ مہ

کنسٹرکشن اس   لیا یس یاور پ ویری انفراسٹرکچر اونٹ
گے۔  ںیکر طریق عمل پر کام ے" کتکمیل" یگھر ک نےی مہ
ہے جو  تیروا  کیا کیمقامات  یعمارت کی رسم" تکمیل"

 ےاپنی تعمیر ک ہے کہ عمارت   یکرت ینشاندہ یاس بات ک
 لیطو ںیم  لتھی ہ جیکر یل ہے۔  ئیمقام پر پہنچ گ نیبلند تر

ہے کہ  رادم سےاس  ےی نگہداشت کے گھر کے ل یمدت

 ۔  منزل مکمل ہے یاور آخر یچھٹ
 

 رسم یک تکمیل ںی م ٹریل وزین یونٹیکے کم نےیہم اگلے مہ 
 نکڑوں ی س لتھی ہ جیکر یگے۔ ل  ںیکر  ئریش التی تفص دیمز یک

ادا کرنا   ہیکا شکر  انکے ممبر میور افراد اور ٹ شہیپ یراتیتعم
 ا ۔یکو ممکن بنا لیہے جنہوں نے اس سنگ م اچاہت

 
 
 
 

  نوںیدلچسپ واقعات ہوئے۔ کر گرید یکئ ںیم  نےیاس مہ
،  ایگ ایسے ہٹا د مقامکے اس کر  کھول کو  کیسے ا ںیم

 یرونیختم کر دے گا اور ب بی تنص یک وںیکھڑک یعملہ گھر ک

   ا ۔رکھے گ یانا جاربناور چھت  اطراف کی دیواریں
 

صرف آٹھ  یاور گھر کے ڈھانچے ک یسرگرم یک نےیاس مہ
 نی ق یناقابل  یکے بعد سے ہونے وال یجنور لیتکم  ںیماہ م

 یجب عملے نے پہل اس وقت سےرفت کا ثبوت ہے ،  شیپ
بلڈ  ٹڈی کسلریکے ا ویری ۔ حکومت اونٹیک کھدائیپر  مقامبار 

کو  نگہداشت کے گھر مدتی لیپائلٹ پروگرام نے نئے طو
  ایجلد مکمل کرنے کے قابل بنا ںی م قابلےکے م ریتعم یتیروا

کے مکمل ہونے کے بعد ، گھر ڈرہم  ںیم 2022بار  کیہے۔ ا

نگہداشت کے بستر الئے گا  مدتی لیطو 320 ںیم عالقے
افزودہ جگہ دور حاضر کی،   ،  نیتر دیجد ک یاور بزرگوں کو ا
 ۔گاکہا جا سکے گھر جسے فراہم کرے گا 

  منزل پر کام یچھٹ  یکو آخر 2021 یجوالئ 31



 

 

   جانب نظر یہونے دو: ستمبر ک  یروشن
 

تاہم ہے ،  یطرح لگت یگھر ک سے مکملاگرچہ عمارت باہر 
  منتقل ہونے س میںسے ا قےیکے محفوظ طر وںیرہائش

 21ہے۔   یبہت کام کرنا باق یسے پہلے عمارت کے اندر ابھ
کے ساتھ ، توجہ  لیتکم یاگست کو عمارت کے ڈھانچے ک

تکمیلی ورکس اور  ٹی، ن وںڈھانچ  یاب گھر کے تمام داخل
 ۔  ہے یپر منتقل ہو گئ درستگی

 
 

 سے  یمستقل بجلبجاۓ  ےک یخاص طور پر ، گھر عارض
کرے گا۔ اس کا مطلب  ںیپر انحصار نہ ٹرزیچلے گا ، اب جنر

یں  الئٹہر طرف اور ہے  یاب بجل ںیہے کہ اس عمارت م

 می اور ٹ نوںی، جو گھر کے مستقبل کے مک  ںیہ  یترہ جلتی
 ےی بھال اور حفاظت کے ل کھید نیبہتر ےیکے ارکان کے ل

 ۔اہم قدم ہے کیطرف ا یک بنانےگھر پر سے   زوںیچ  یضرور
 
 
 

آن الئن  انتظام یکئعمارت کے کے ساتھ ،  بجلیمستقل 
طرح  یاچھ یک نا ںیگے اور پورے موسم خزاں م ںیالئے جائ
کنکشن  ٹیگھر کے فائبر انٹرن ںی۔ اس میجائے گ یجانچ ک

، کچن اور  یکرنا اور النڈروں کی تنصیب کو جوڑنا ، لفٹ کار
 ۔  شامل ہے لیترس یآالت ک ٹری جنر یہنگام

 

خبروں  طویل مدتی نگہداشت کا گھر این
 ںیم
 ںی رفت کے بارے م  شیرفتار پ  زیت یگھر ک نےی چھلے مہپ  
  Oshawa اوشاوا ایکسپریس ) کے ساتھ یکہان کیا

Express ںیم کسیجیا جس کا عنوان تھا ، ( نے خبر لگائی 
 ۔  ی راہ پرک ریگھر تعم  اک نگہداشت  یمدت لیطو

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

آپ کا   ےیکا حصہ بننے کے ل خیتار
 !ہیشکر

 
نے ڈرہم   لتھیہ  جیکری ، ل ںیکے شروع م نےیاس مہ

نگہداشت کے گھر کا  یمدت لیکو طو کے لوگوں
   اعالقے کے لوگوں کی جانب سے نام تجویز کرنے ک

 ںی م لتھیہ  کرجی۔ لیدعوت د یسروے مکمل کرنے ک
 لینگہداشت گھر کے ساتھ سنگ م  مدتی لینئے طو

کو پورا کرتے ہوئے ، گھر کے نام  لیکے بعد سنگ م
  ی آپ ک ںیاور ہم ااہم اگال قدم تھ کیکرنا ا صلہیکا ف

 ۔ یضرورت تھ یمدد ک
 
  ںیجنہوں نے سروے م ہیشکرن تمام لوگوں کا ا

کرنے   پیشنظر  ۂاور گھر کے نام پر اپنے نقط ایحصہ ل
سہولت ڈرہم کے بزرگوں کے  یوقت نکاال۔ نئ کے لیے

بھال کرنے   کھید یصحت ک ںیگھر اور عالقے م ےیل
۔ یجگہ ہوگ یکام ک ےیکے ل  انکارکن کڑوںن یوالے س

گھر اور  ایکہ ن  ںیبنانا چاہتے ہ ینیقیہم اس بات کو 
،   یہمارے پڑوس - وکرتا ہ یعکاس یاس کا نام آپ ک

  پر سوچ اور آپ کے  -کی سماجکے ارکان اور  میٹ
   ۔ ہے یمدد ک ںیبنانے م  قتینے اس کو حق االتیخ
 

 نےیاب سروے کے نتائج کا جائزہ ل میٹ  لتھی ہ جیکریل
عالقے  ںیم بی مصروف ہے اور ہم مستقبل قر ںیم

 ۔ ںینے کے منتظر ہ بتاگھر کا نام  وک کے لوگوں
 
 

 
 
 
 

  ںیفرمائہم سے رجوع 
 یا یکرکے ہمار لیم یپر ا address to AjaxLTC@lh.ca لیم یاپنا نام اور ا ں؟یچاہتے ہ چاہتی / رہنا  باخبرپر  یترق یگھر ک

  !یموصول ہوں گ ںیان باکس م لیم یبراہ راست اپنے ا ٹسیمعلومات اور اپ ڈ یآپ کو جار ۔ جائیںشامل ہو ںیلسٹ م لیم
 

مالحظہ    ,lakeridgehealth.on.caسائٹ بیو یتو ، براہ کرم ہمار ںی معلومات چاہ دیمز ایاس دوران ، اگر آپ کے سواالت ہوں 
پر بک  سی ف اور ٹریٹو ںیمآپ ہ۔  .AjaxLTC@lh.ca یا ای میل کریں 34167 ایکسٹینشن 8711-576-905 کال کریں ،ںیکر
 ۔ ںیسکتے ہ سکتی / اور فالو کر  سکتےسکتی / پا  یبھ
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