ਦਸੰਬਰ 2021

ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
Lakeridge Health ਲਈ, 2021 ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ Ajax Pickering Hospital ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੰਮੀ-ਜ਼ਮਆਦੇ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ
ਨੇ ਇੱਕ ਖਲ
ੱ ੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਵਕਜ਼ਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ
Durham Region ਜ਼ਵੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਰਗਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ
Lakeridge Health ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੰਚ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2021 ਜ਼ਵੱਚ
ਨਵੇਂ ਲੰਮੀ-ਜ਼ਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜ਼ਵੱਚ ਹੋਈ ਪਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ
ਹਾਾਂ।

•
•

ਜਨਵਰੀ: PCL Construction ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਰਸਮੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਜ਼ਗਆ।

21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ

•

February: ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਮਾਰਤ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਖਦਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਜ਼ਖਆ।

ਗਰਮੀਆਂ: ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਜ਼ਨਰਮਾਣ
ਨਾਲ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ "ਟੌਜ਼ਪੰਗ ਆਫ" ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਆਯੋਜ਼ਜਤ
ਕੀਤਾ। "ਟੌਜ਼ਪੰਗ ਆਫ" ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰਗ ਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।

9 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ

•

•

ਮਾਰਚ: Durham Region ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਜ਼ਨਵਾਸੀ ਹੋਮ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਟੀਮਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਾਂ
ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਦਘਾਟਨੀ Facebook Live
ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬਸੰਤ: ਬਸੰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਦੋ ਕ੍ਰੇਨਾਾਂ ਪਹੰਚੀਆਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਿਮੀਨੀ ਮੰਿਲ
ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਅਤੇ ਪਜ਼ਹਲੀ ਮੰਿਲ ਦੀਆਾਂ ਕੰਧਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਮਾਜ਼ਡਊਲਰ ਜ਼ਹੱਸੇ (ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹੱਸੇ ਜੋ
ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ) ਆਉਣੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਾਂ
ਪਜ਼ਹਲੀਆਾਂ ਜ਼ਤੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ।

ਮੰਤਰੀ Phillips ਹੋਮ ਜ਼ਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਜ਼ਮਆਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਵੱਚ
"ਟੌਜ਼ਪੰਗ ਆਫ" ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। Lakeridge
Health ਦੇ ਪਰੈਿੀਡੈਂਟ ਅਤੇ CEO, Cynthia Davis, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

•

ਸਤੰਬਰ: ਲੰਮੀ-ਜ਼ਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਾਮਕਰਨ
ਸਰਵੇਖਣ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਾਾਂ ਅਤੇ Durham Region ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦਆਰਾ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਵਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜ਼ਗਆ।
ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਜ਼ਵੱਚ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਾਂ!

•

•

ਪੱਤਝੜ: ਘਰ ਦਾ ਢਾਾਂਚਾ ਮਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ, ਫਲੋਜ਼ਰੰਗ, ਪੇਂਜ਼ਟੰਗ ਅਤੇ ਛੱਤ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ
ਜ਼ਫਜ਼ਨਜ਼ਸ਼ੰਗਾਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਤੇ
ਕੰਸਟਿਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਾਂ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਲਾਈਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ਫਕਸਚਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਨਵਾਸੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

Lakeridge Health ਤੋਂ ਛੁਟ
ੱ ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਦਸੰਬਰ: ਹੋਮ 'ਤੇ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਤੇਿ ਅਤੇ ਸਜ਼ਥਰ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਾਰਜ਼ਕੰਗ ਗੈਰੇਜ 'ਤੇ ਖਦਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਵਾਕ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੈਨਜ਼ਲੰਗ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਜ਼ਵੱਚ
ਮਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਜ਼ਵੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿੀਕਲ
ਜ਼ਫਜ਼ਨਸ਼, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਮੰਿਲਾਾਂ 'ਤੇ
ਜ਼ਫਜ਼ਨਜ਼ਸ਼ੰਗ ਟਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਤਸਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੀਲ
ਪੱਥਰਾਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ 2022 ਜ਼ਵੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ!

ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗੇ
ਜ਼ਜਸਨੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਹੱਸਾ ਜ਼ਲਆ, ਅਤੇ ਸਾਲ
ਭਰ ਇਸ ਜ਼ਨਊਿਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪਜ਼ੜਿਆ। ਤਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਣਜ਼ਗਣਤ ਕਾਜ਼ਮਆਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ
ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਸਮੇਤ PCL Construction, Infrastructure
Ontario, ਅਤੇ Lakeridge Health ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਜਨ੍ਾਾਂ
ਨੇ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਹੈ — ਅਸੀਂ 2022 ਜ਼ਵੱਚ ਸਾਜ਼ਰਆਾਂ
ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਦਲਚਸਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ!

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ,
Lakeridge Health ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰੱਜ਼ਖਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤਮੰਦ
ਛੱਟੀਆਾਂ ਦੇ ਸੀਿਨ ਲਈ ਸ਼ਭਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।

4 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜ਼ਦਿਸ਼। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ , ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ , ਭਜ਼ਵੱਖ ਦੇ ਪਾਰਜ਼ਕੰਗ ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੁੜੇ ਰਹੋ
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੱਛਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 905-576-8711 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 34167 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਾਂਜ਼ਕ, ਛੱਟੀਆਾਂ ਦੇ ਸੀਿਨ ਜ਼ਵੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟਾਾਂ ਲਈ, ਤਸੀਂ www.lh.ca 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ!

