દડસેમ્બર 2021
એક અનોખા વર્યની સમીક્ષા
Lakeridge Health માટે, 2021નુું વર્ય શિરસ્મરણીર્પણે સીમાશિહ્નરૂપ બની રહ્ુું
છે કારણ કે Ajax Pickering Hospitalની બાજુ માું નવા લાુંબાગાળાની સુંભાળ
માટેનુું ઘર વણવપરાર્ેલ જમીનના પટ્ટામાુંથી ઉત્પન્ન થઈને એવી રીતે સર્જયર્ુું કે તે
જલિીથી Durham Regionમાું શનવાસ કરનારા ઉંમરમાું મોટા હોર્ તેવા અસુંખ્ર્
લોકો માટે ઘર બનવા જઈ રહ્ુું છે . જ્ર્ારે Lakeridge Health વર્યની પૂણાયહુશતને
આરે ઊભુું છે , ત્ર્ારે અમે 2021માું નવા લાુંબાગાળાની સુંભાળ માટેના ઘર બાબત
કરવામાું આવેલી પ્રગશત ર્ાિ કરવા માગીએ છીએ.

•

ર્જન્ર્ુઆરીીઃ PCL કન્સ્રક્શન કુંપનીએ જમીનમાું ખોિકામનુું શરૂઆતનુું કામ
િાલુ કર્ુું અને આમ ઔપિાદરકપણે શનમાયણ કાર્ય િાલુ થર્ુું.

•

ફેબ્રઆ
ુ રીીઃ ફેબ્રુઆરી અને માિયમાું સળુંગ, બાુંધકામની ટુકડીએ તેનુું ખોિકામનુું
કાર્ય િાલુ રાખ્ર્ુું હતુું, કે જે માું ઈમારતનાું પાર્ામાું કપિીનુું શમશ્રણ પાથરવાનો
તેમજ જરૂરી ઉપર્ોશગતાની સેવાઓને સ્થાપવાનો સમાવેશ થાર્ છે .

21મી મે, 2021ના દિવસે આુંશશકપણે પૂણય કરાર્ેલ ત્રીજો માળ

•

સમરીઃ સમર (ઉનાળા)ના મશહનાઓ િોથા અને પાુંિમાું માળના શનમાયણકામથી
શરૂ થર્ા. અમે છઠ્ઠા અને અુંશતમ માળની પૂણાયહુશતની ઊજવણી કરવા માટે
“ટૉપપુંગ ઑફ”નુું પણ આર્ોજન કર્ુું હતુું. “ટૉપપુંગ ઑફ” ઈમારતોનાું સ્થળો પર
ઉત્સાહપૂવયક ઉજવાતી એ પરુંપરા છે કે જે એ સૂશિત કરે છે કે ઈમારતોની સૌથી
ઉચ્િતમ શશખર સુધી શનમાયણકામ પહોંિી િૂક્ર્ુું છે .

9મી ફેબ્રુઆરી, 2021ના દિવસે ફાઉન્ડેશનનુું કાર્ય

•

માિયીઃ લગભગ 100 જે ટલા Durham Regionનાું શનવાસીઓએ ઘરનાું
લક્ષણો શવશે ર્જણવા માટે ઘરનુું બાુંધકામ અને સ્થાપત્ર્કલાની ટુકડીઓને
મળવા માટે અમારા પ્રશતષ્ઠાપન-સુંબુંધી Facebook Live Town Hallમાું
જોડાર્ા હતા.

•

શસ્પ્રન્ગીઃ વસુંત ઋતુમાું બે ક્રેનો આવી પહોંિી હતી, બાુંધકામની ટુકડીએ ઘરનાું
ભોંર્તશળર્ાને િુવાણ જે વા પાણીનાું આક્રમણો સામે જલાભેદ્ય બનાવવાનુું
પૂણય કર્ુું હતુું, તેમજ પ્રથમ માળની િીવાલોને િણવામાું આવી હતી. મે
મશહનાની આખર સુધીમાું, મૉડ્ર્ૂલર ઘટકો (ઘરનાું એ ભાગો કે જે ને સ્થળથી
િૂર બાુંધવામાું આવ્ર્ા હતા) આવી પહોંચ્ર્ા હતા તેમજ ઘરનાું પ્રથમ ત્રણ
માળોને પૂણય કરવામાું આવ્ર્ા હતા.

ઘર માટે જે મણે ફાળો આપ્ર્ો છે તેવા અગશણત બાુંધકામના કામિારોના સુંિભે “ટૉપપુંગ ઑફ”ની શવશધ દ્વારા
ઊજવણી કરવા માટે મુંત્રી Phillips સખત મજબૂત હૅટમાું સહી કરતા નજરે પડે છે . Cynthia Davis,
President અને CEO, Lakeridge Health, આ દૃશ્ર્ જોઈ રહ્ાું છે .

•

સપ્ટેમ્બરીઃ Long-Term Care Home Community Naming Survey
Durham Region સમુિાર્ દ્વારા 600થી વધુ પ્રશતસાિો તેમજ નામ અુંગે
અગશણત કલ્પનાઓ જણાવવા સાથે સમાપ્ત કરવામાું આવ્ર્ુું હતુું. અમે નવા વર્ે
ઘરના નામને આપ સહુ સમક્ષ ર્જહેરમાું જણાવવા બાબતે ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ
રહ્ાું છીએ!

•

ફૉલીઃ એક વાર ઘરનુું માળખુું પૂણય થર્ા પછી, આુંતદરક અને બાહ્ ભાગના
બાકી રહેલા કામો પર ધ્ર્ાન કેશન્િત કરવામાું આવ્ર્ુું, કે જે માું એશલવેટરની
ગોઠવણી, ફ્લોરરુંગ સુંબુંધી, રુંગકામ અને ઈમારતની છતનો સમાવેશ થાર્ છે .
સ્થાપત્ર્કલાની તેમજ બાુંધકામની ટુકડીઓએ શનવાસી ઓરડાને રાિરિીલુું,
શવદ્યુત િીવો ધરાવતુું શવદ્યુત ઉપકરણ તેમજ કાર્ાયશન્વત કરવામાું આવેલ
બાથરૂમ સશહત પૂણય કર્ો હતો.

•

દડસેમ્બરીઃ ઘરની પ્રવૃશત્ત ઝડપી ગશતએ તેમજ સતત િાલી રહી છે . ઘરની
બહારના ભાગમાું, પાર્કુંગ ગૅરેજમાું ખોિકામ િાલી રહ્ુું છે , ફુટપાથ પર પગેથી
િાલીને આવવા-જવા માટેનાું રસ્તાનુું કામ િાલી રહ્ુું છે , તેમજ નવા વર્યમાું
બાહ્ પૅનપલુંગનુું કામ પણ નવા વર્યની શરૂઆતમાું પૂણય થઈ જશે. આુંતદરક
કામમાું ર્ાુંશત્રક અને ઇલેશક્રકલ જોડાણની પદ્ધશતઓ, વૉશરૂમનુું શનમાયણ
તેમજ િોથા, પાુંિમા અને છઠ્ઠા માળમાું નાના-મોટા ઉમેરા-પદરવતયનો કર્ાય
પછી કામ પૂણય થશે. બધા જ આગામી સીમાશિહ્નરૂપની આતુરતાપૂવયક રાહ
જોઈ રહ્ા છે જે 2022માું સુંપન્ન થશે!

Lakeridge Health તરફથી રર્જની શુભચ્ે છાઓ
જે મ-જે મ આપણે આપણા પદરવાર અને શમત્રો સાથે ઉજવણી કરવા આનુંિભેર
પ્રતીક્ષા કરી રહ્ાું છીએ, તેમ-તેમ Lakeridge Healthની ટુકડી એક સુરશક્ષત અને
સ્વાસ્્ર્પ્રિ થૅન્ક્સશગપવુંગ દિવસથી નવા વર્ય સુધીના તહેવાર માટે તેની શુભેચ્છાઓ
આપવા માગે છે .
અમે એવી પ્રત્ર્ેક વ્ર્શક્ત પ્રત્ર્ે પણ કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરવા માટે આ અવસરનો લાભ
લઈએ છીએ કે જે ણે ઘર શવશે પ્રશ્નો પૂછ્ર્ા, અમારા પ્રસુંગોમાું હાજરી આપી, અને
સમગ્ર વર્ય િરશમર્ાન આ ન્ર્ૂઝલેટર વાુંચ્ર્ુું. તમારો ફીડબૅક અને સતત પ્રોત્સાહન
અમારી ટુકડી માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂણય રહ્ાું છે અને તેઓ તેની કિર કરે છે . PCL
Construction, Infrastructure Ontario, અને Lakeridge Healthની
ટુકડીઓનો શવશેર્ આભાર કે જે મણે આ પદરર્ોજનાને ધ્ર્ેર્પ્રાશપ્તનાું માગે આગળ
ધપાવવી છે , જે માું અસુંખ્ર્ કામિારો, સલાહકારો, અને વ્ર્વસાશર્ક ભાગીિારોનો
સમાવેશ થાર્ છે – અમે પ્રત્ર્ેક વ્ર્શક્ત સાથે 2022માું આ પ્રેરક પ્રવાસ િાલુ રાખવા
ઉત્સુક છીએ!

4થી દડસેમ્બર, 2021ના દિવસે ઈમારતની પૂવય બાજુ એથી લીધેલુું હવાઈ દૃશ્ર્. ઈમારતની િશક્ષણ બાજુ એ, બાુંધકામની ટુકડી બાહ્ પૅનલની સ્થાપનાના કામને અુંશતમ સ્વરૂપ આપી રહી છે , તેમજ ઉત્તર દિશામાું રસ્તાની બાજુ પર ફરસવાળી

પગિુંડીના શનમાયણકાર્યનુું માળખુું પૂણય થર્ુું છે . ઉપરથી ડાબી બાજુ એ જોતાું ભશવષ્ર્માું શનમાયણ થનારું પાર્કુંગ ગરાજ જોઈ શકાર્ છે .

સુંપકયમાું રહો
જો તમે ઘર શવશે વધુ માશહતી મેળવવા ઈચ્છતા હો અથવા જો તમારે કોઈ પ્રશ્નો હોર્, તો કૃપા કરીને 905-576-8711 એક્સ્ટેન્શન 34167 પર કૉલ કરો અથવા
AjaxLTC@lh.ca પર ઈમેઈલ કરો. તેમ છતાું, કૃપા કરીને એ બાબતેની નોંધ લો, કે થૅન્ક્સશગપવુંગ દિવસથી નવા વર્ય સુધીનાું સમર્ગાળામાું જવાબ આપવામાું શવલુંબ થઈ
શકે છે .
વધુ માશહતી મેળવવા તેમજ પ્રવતયમાન છે લ્લામાું છે લ્લી માશહતીથી અવગત રહેવા માટે, તમે www.lh.ca શસ્થત અમારી વેબસાઈટની પણ મુલાકાત લઈ શકો છો!

