டிசம்பர் 2021
மதிப்பாய்வில் ஒரு சிறப்பான வருடம்

Lakeridge Health ஐப் பபரறுத்தவடர, Ajax Pickering
ேருத்துவேடைக்கு அடுத்துள்ள புதிய நீண்ட கரல பரரேரிப்பு
இல்லேரைது திறந்த பவளியில் இருந்து டர்ஹரம் பிரரந்தியத்தில்
உள்ள நூற்றுக்கணக்கரை முதிமயரர்களுக்கரை விடரவில்
வரவிருக்கும் இல்லேரக உருவரவதரல் 2021 என்பது ேறக்கமுடியரத
டேல்கற்களின் ஆண்டரக அடேந்தது. Lakeridge Health, இந்த
ஆண்டின் முடிடவ எட்டும் இத்தருணத்தில், 2021 ஆம் ஆண்டில்
புதிய நீண்ட கரல பரரேரிப்பு இல்லத்தில் ஏற்பட்ட முன்மைற்றத்டத
நரங்கள் ேீண்டும் நிடைவூட்ட விரும்பிமைரம்.

•
•

•

•

மே 21, 2021 அன்று பகுதியளவு முடிக்கப்பட்ட மூன்றரம் தளம்

•

ஜனவாி: PCL Construction-இன் அஸ்திவரரம் மபரடப்பட்டு,
கட்டுேரைம் முடறயரக பதரடங்கியது.
பிப்ரவாி: பிப்ரவரி ேற்றும் ேரர்ச் முழுவதும், கட்டுேரைக்
குழுவரைது கட்டிடத்தின் அடித்தளத்திற்கு கரன்கிரீட் மபரடுதல்
ேற்றும் பயன்பரட்டுச் மேடவகடள நிறுவுதல் உள்ளிட்ட அதன்
மதரண்டும் பணிகடளத் பதரடர்ந்தைர்.

ககாடடக்காலம்: மகரடடக்கரல ேரதங்கள் நரன்கரம் ேற்றும்
ஐந்தரம் தளங்களின் கட்டுேரைத்துடன் பதரடங்கிை. ஆறரவது
ேற்றும் இறுதித் தளத்தின் நிடறடவக் பகரண்டரட ஆகஸ்ட்
ேரதத்தில் "டரப்பிங் ஆஃப்" விழரடவயும் நடத்திமைரம். "டரப்பிங்
ஆஃப்" என்பது கட்டிடத் துடறயில் கட்டிடம் அதன் ேிக உயர்ந்த
தளத்டத அடடந்தடதக் குறிக்கும் ஒரு பரரம்பரியம் ஆகும்,

பிப்ரவரி 9, 2021 அன்று நடந்த அடிப்படடப் பணிகள்

மார்ச்: கிட்டத்தட்ட டர்ஹரம் பிரரந்தியத்தில் வேிக்கும் 100
குடியிருப்பரளர்கள் வீட்டின் கட்டுேரைம் ேற்றும் கட்டிடக்கடல
குழுக்கடளச் ேந்தித்து, வீட்டின் அம்ேங்கடளப் பற்றி
அறிந்துபகரள்ள எங்களின் அறிமுக Facebook Live Town Hall
இல் இடணந்தைர்.
வசந்தகாலம்: வேந்த கரலத்தில் இரண்டு கிமரன்கள் வந்தை,
கட்டுேரைக் குழு தடர தளத்டத முடித்தது, முதல் தளத்தின்
சுவர்கள் எழுப்பப்பட்டை. மே ேரத இறுதியில், ேரடுலர்
கூறுகள் (தளத்திற்கு பவளிமய கட்டப்பட்ட இல்லத்தின்
பகுதிகள்) வரத் பதரடங்கிை, மேலும் இல்லத்தின் முதல் மூன்று
தளங்கள் முடிக்கப்பட்டை.

இல்லத்திற்குப் பங்களித்த நூற்றுக்கணக்கரை கட்டுேரைத் பதரழிலரளர்கடளக்
பகரண்டரடும் வடகயில் "டரப்பிங் ஆஃப்" நிகழ்ச்ேியில் Minister Phillips ஹரர்ட்
பதரப்பியில் டகபயழுத்திடுகிறரர். Cynthia Davis, தடலவர் ேற்றும் CEO,
Lakeridge Health, பரர்க்கிறரர்.

•

சசப்டம்பர்: டர்ஹரம் பிரரந்திய ேமூகத்தரல் பகிரப்பட்ட 600
க்கும் மேற்பட்ட பதில்கள் ேற்றும் நூற்றுக்கணக்கரை பபயர்
மயரேடைகளுடன் நீண்ட கரல பரரேரிப்பு இல்லச் ேமூகத்தின்
பபயரிடல் கணக்பகடுப்பு முடிந்தது. புத்தரண்டில் இல்லத்தின்
பபயடர அறிவிக்க ஆவலுடன் கரத்திருக்கிமறரம்!

•

•

இடலயுதிர்காலம்: வீட்டின் கட்டடேப்பு முடிந்தவுடன், லிஃப்ட்
நிறுவுதல், தடரயடேப்பு, ஓவியம் ேற்றும் கூடர உள்ளிட்ட உள்
ேற்றும் பவளிப்புற அலங்கரரங்கள் ேீது கவைம் திரும்பியது.
கட்டடக்கடல ேற்றும் கட்டுேரைக் குழுக்கள் தளபரடங்கள்,
விளக்கு அலங்கரரங்கள் ேற்றும் மவடல பேய்யும்
குளியலடறயுடன் குடியிருப்பரளரின் அடறடயயும் நிடறவு
பேய்தை.
டிசம்பர்: இல்லத்தில் பேயல்பரடு விடரவரை ேற்றும்
நிடலயரை விகிதத்தில் பதரடர்கிறது. இல்லத்திற்கு பவளிமய,
பரர்க்கிங் கரரஜில் மதரண்டும் பணி பதரடர்கிறது, நடடபரடத
நிறுவல் நடந்து பகரண்டிருக்கிறது, மேலும் பவளிப்புற
மபைல்கள் புத்தரண்டின் பதரடக்கத்தில் நிடறவுபபறும்.
உட்புற மவடலகளில் பேக்கரைிக்கல் ேற்றும் எலக்ட்ரிக்கல்
மவடலபரடுகள், கழிப்படற நிறுவுதல் ேற்றும் நரன்கு, ஐந்து
ேற்றும் ஆறரம் தளங்களில் ஃபிைிஷிங் மவடலபரடுகள்
ஆகியடவ அடங்கும். 2022 இல் மேலும் எட்டப்மபரகும்
டேல்கற்கடள அடைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பரர்த்துக்
பகரண்டிருக்கின்றைர்!

Lakeridge Health இடமிருந்து விடுமுடற
வாழ்த்துக்கள்!

குடும்பத்திைர்கள் ேற்றும் நண்பர்களுடன் பகரண்டரடுவடத
எதிர்மநரக்கி, Lakeridge Health இல் உள்ள குழுவரைது
பரதுகரப்பரை ேற்றும் ஆமரரக்கியேரை விடுமுடற கரலத்திற்கரை
எங்கள் வரழ்த்துக்கடள பதரிவிக்க விரும்புகிறது.
இல்லத்டதப் பற்றி மகள்விகள் மகட்ட, எங்கள் நிகழ்வுகளில் கலந்து
பகரண்ட ேற்றும் ஆண்டு முழுவதும் இந்தச் பேய்திேடடலப் படித்த
அடனவருக்கும் நன்றி பதரிவிக்க நரங்கள் இந்த வரய்ப்டபப்
பயன்படுத்த விரும்புகிமறரம். உங்களின் கருத்தும், உங்களது
பதரடர்ந்த ஆதரவும் எங்கள் குழுவிற்குப் பபரிதும் முக்கியேரைது.
எண்ணற்ற பதரழிலரளர்கள், ஆமலரேகர்கள் ேற்றும் வர்த்தகக்
கூட்டரளர்கள் உட்பட இந்தத் திட்டத்டதப் அதன் பரடதயில்
டவத்திருக்கும் PCL Construction, Infrastructure Ontario ேற்றும்
Lakeridge Health ஆகிய குழுக்களுக்கு ேிறப்பரை நன்றி - 2022 இல்
அடைவருடனும் இந்த அற்புதேரை பயணத்டதத் பதரடர நரங்கள்
எதிர்மநரக்குகிமறரம்!

டிேம்பர் 4, 2021 அன்று கட்டிடத்தின் கிழக்குப் பக்கத்திலிருந்து இல்லத்தின் வரன்வழிக் கரட்ேி. கட்டிடத்தின் பதற்குப் பகுதியில், குழுவிைர் பவளிப்புற மபைல் நிறுவடல இறுதி
பேய்து வருகின்றைர் ேற்றும் வடக்குப் பகுதியில் நடடபரடத ேரடல வடலயடேப்பு முழுடேயடடந்துள்ளது. மேல் இடதுபுறத்தில், எதிர்கரல பரர்க்கிங் கரரஜின் தளத்டதக்
கரணலரம்.

இடைந்திருங்கள்
நீங்கள் இல்லத்டதப் பற்றி மேலும் அறிய விரும்பிைரல் அல்லது ஏமதனும் மகள்விகள் இருந்தரல், 905-576-8711 நீட்டிப்பு 34167 ஐ அடழக்கவும் அல்லது
AjaxLTC@lh.ca க்கு ேின்ைஞ்ேல் அனுப்பவும். எவ்வரறரயினும், விடுமுடற கரலத்தில் பதிலளிப்பு மநரம் அதிகேரக இருக்கலரம் என்படத நிடைவில்
பகரள்ளவும்.
மேலும் தகவல்கள் ேற்றும் தற்மபரடதய புதுப்பிப்புகளுக்கு, www.lh.ca இல் நீங்கள் எங்களின் வடலத்தளத்டதயும் பரர்டவயிடலரம்!

