دسمبر 2021

ایک غیر معمولی سال کا جائزہ
لیکریج ہیلتھ کے لیے  2021ایک یادگار سنگ میل کا سال رہا
ہے کیونکہ ڈرہم کے عالقے میں ایجیکس پکرئینگ ہسپتال
کے ساتھ نیا طویل مدتی نگہداشت کا گھر سینکڑوں بزرگوں
کے لیے جلد ہی ایک کھلے میدان سے ایک گھر میں تبدیل
ہو گیا ہے۔ جیسا کہ لیکریج ہیلتھ کا سال اختتام پر ہے ،ہم
 2021میں طویل مدتی نگہداشت کے نئے گھر پر ہونے والی
پیشرفت پر نظر ڈالنا چاہتے تھے۔

 21مئی  2021کو جزوی طور پر مکمل شدہ تیسری منزل

جنوری :پی سی ایل تعمیراتی ادارے نے زمین کی کھدائی موسم گرما :گرمیوں کے مہینوں کا آغاز چوتھی اور پانچویں
منزل کی تعمیر سے ہوا۔ ہم نے چھٹی اور آخری منزل کی
کی اور تعمیر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ۔
فروری :فروری اور مارچ کے دوران ،تعمیراتی ٹیم نے کھدائی تکمیل کا جشن منانے کے لیے اگست میں ایک "ٹاپنگ آف"
تقریب بھی منعقد کی۔ عمارت کی جگہوں پر "ٹاپنگ آف"
جاری رکھی ،جس میں عمارت کی بنیاد کے لیے کنکریٹ
ایک روایت ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ
ڈالنا اور افادی عام کی خدمات کی تنصیب شامل ہے۔
عمارت تعمیر کے سب سے اونچے مقام پر پہنچ گئی ہے ۔

 9فروری  2021کو بنیادوں کا کام

مارچ :ڈرہم کے عالقے کے تقریباً  100رہائشیوں نے گھر
کی تعمیر اور فن تعمیر کی ٹیموں سے ملنے اور گھر کی
خصوصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے افتتاحی
فیس بک الئیو ٹاؤن ہال میں شمولیت کی۔
بہار :موسم بہار میں دو کرینیں آئیں ،تعمیراتی ٹیم نے
گراؤنڈ فلور پر پانی ڈالنا ختم کر دیا ،اور پہلی منزل کی
دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ مئی کے آخر تک ،ماڈیولر عناصر
(گھر کے وہ حصے جو دوسری جگہ پر بنائے گئے تھے) آنا
شروع ہو گئے اور گھر کی پہلی تین منزلیں مکمل ہو گئیں۔

وزیر فلپس "ٹاپنگ آف" کے موقع پر ہارڈ ہیٹ پر دستخط کر رہے ہیں ان
سینکڑوں تعمیراتی کارکنوں کی یاد میں جنہوں نے گھر بنانے کے
لیے کام کیا ہے۔ سنتھیا ڈیوس ،صدر اور سی ای او ،لیکرج ہیلتھ ،دیکھ
رہی ہیں۔

ستمبر :طویل مدتی نگہداشت کے گھر کا عالقے کے
لوگوں کی جانب سے نام رکھنے کا سروے  600سے
زیادہ جوابات اور ڈرہم کے عالقے کے لوگوں کے اشتراک
کردہ ناموں کے سینکڑوں آراء کے ساتھ ختم ہوا۔ ہم نئے
سال میں گھر کے نام کا اعالن کرنے کے منتظر ہیں !

موسم خزاں :گھر کے ڈھانچے کے مکمل ہونے کے
بعد ،توجہ اندرونی اور بیرونی تکمیل کی طرف مبذول
ہوئی ،بشمول لفٹ کی تنصیب ،فرش ،پینٹنگ اور چھت
کے۔ بناوٹ اور تعمیراتی ٹیموں نے ایک رہائشی کمرہ
بھی مکمل کیا ،جس میں فرنیچر ،روشنی کی
تنصیبات ،اور ایک فعال غسل خانہ تھا۔
دسمبر :گھر پر سرگرمی تیز اور مستحکم لحاظ سے
جاری ہے۔ گھر کے باہر ،پارکنگ گیراج پر کھدائی جاری
ہے ،فٹ پاتھ کی تنصیب کا کام جاری ہے ،اور بیرونی
پینلنگ نئے سال کے اوائل میں مکمل ہو جائے گی۔
اندرونی کام میں مشینری اور برقی تکمیل ،واش روم
کی تنصیب ،اور چار ،پانچ اور چھ منزلوں پر اختتامی کام
شامل ہیں۔ ہر کوئی  2022میں پہنچنے والے مزید
سنگ میل کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے !

لیکرج ہیلتھ کی طرف سے چھٹیوں کی
مبارکباد
جیسا کہ ہم خاندان اور دوستوں کے ساتھ جشن منانے
کے منتظر ہیں ،لیکرج ہیلتھ کی ٹیم محفوظ اور صحت
بخش چھٹیوں کے موسم کے لیے اپنی نیک خواہشات
کا اظہار کرنا چاہے گی ۔
ہم اس موقع پر ہر اس فرد کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے
جنہوں نے گھر کے بارے میں سواالت پوچھے ،ہماری
تقریبات میں شرکت کی ،اور سال بھر اس نیوز لیٹر کو
پڑھا۔ آپ کے تاثرات اور جاری تعاون ہماری ٹیم کے لیے
بہت معنی رکھتا ہ ے۔ پی سی ایل کنسٹرکشن،
انفراسٹرکچر آنٹیریو ،اور لیکرج ہیلتھ کی ٹیموں کا
خصوصی شکریہ جنہوں نے اس پروجیکٹ کو راہ پر رکھا،
بشمول التعداد کارکنان ،کنسلٹنٹس ،اور تجارتی شراکت
داروں کے  -ہم  2022میں سب کے ساتھ اس دلچسپ
سفر کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں!

 4دسمبر  2021کو عمارت کے مشرقی جانب سے گھر کا ایک فضائی منظر۔ عمارت کے جنوبی جانب ،عملہ بیرونی پینل کی تنصیب کو حتمی شکل
دے رہا ہے اور شمال کی جانب پکی سڑک کا نیٹ ورک مکمل ہے۔ اوپر بائیں طرف ،مستقبل کے پارکنگ گیراج کی جگہ دیکھی جا سکتی ہے

رابطے میں رہیں

اگر آپ گھر کے بارے میں مزید جاننا چاہتی/چاہتے ہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتی/چاہتے ہیں تو براہ کرم کال کریں
 905-576-8711ایکسٹینشن  34167پر یا  AjaxLTC@lh.ca.پر ای میل کریں۔ تاہم ،براہ کرم نوٹ کریں کہ تعطیالت
کے موسم میں جواب موصول ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
مزید معلومات اور جاری اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ  www.lh.caبھی مالحظہ کر سکتی /سکتے ہیں !

