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લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં ઘરનુાં નામ ઔપચારરકપણે જાહેર કરતાાં
Ajax Pickering Hospitalની બાજુ માાં આવેલ નવા લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં ઘરનુાં
નામ ‘Lakeridge Gardens’ તરીકે ઔપચારરકપણે જાહેર કરતા Lakeridge
Health અત્યાંત ઉત્સાહી અને ઉત્સુક છે .
પાછલા વર્ષે, Lakeridge Healthએ Durham Regionનાાં નનવાસીઓને આ નવા
અત્યાધુનનક લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં ઘરનુાં પ્રનતનનનધત્વ કરી શકે તેવા નામ માટે
તેમની પાસેથી માનહતી અને કલ્પનાઓ નવશે જણાવવા કહ્ુાં હતુાં. સમગ્ર Durham
Regionમાાંથી 600થી પણ વધુ જવાબો મેળવવાની સાથે જે નવા ઘર માટે અનતશય
પ્રમાણમાાં સમથથન અને રુનચ જોવા મળી એ બાબતને લઈને Lakeridge Health
આનાંદની લાગણી દશાથવે છે .
Lakeridge Gardens નામ Durham Regionનાાં અનેક માંતવ્યોનુાં તેમજ એવા
પ્રત્યેક વ્યનતતનુાં શાનદારપણે પ્રનતનનનધત્વ કરે છે જે મણે આ નામકરણની પ્રરિયા માટે
પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવ્યો છે . Lakeridge Gardens એક સમૃદ્ધ ક્ષેત્ર હોવાથી
તેનાાં પ્રાકૃનતક દૃશ્યને પણ સમાનવષ્ટ કરે છે . Growth for Lakeridge Health
નનવાસીઓ અને તેમનાાં પરરવારો માટે એક એવુાં સાંગઠન છે જે ઓ આ લાાંબાગાળાની
સાંભાળની સવલતને તેમનાાં ઘર તરીકે સાંબોધશે.

Premier Ford Lakeridge Gardensની મુલાકાત લીધી
1લી ફેબ્રુઆરીએ, માંગળવારે, નવા ઘરનાાં આગામી અનાવરણ પ્રસાંગને ઉજવવા માટે
ઑન્ટેરરયોનાાં Premier Doug Ford, માંત્રીઓ Paul Calandra, Christine
Elliott, Kinga Surma, તેમજ Peter Bethlenfalvyની સાથે Lakeridge
Gardensની મુલાકાત લીધી હતી.
2020માાં જાહેર કયાથ મુજબ, Lakeridge Gardens એ એક એવુાં પ્રથમ
લાાંબાગાળાની સાંભાળનુાં ઘર છે જે Ontario’s Accelerated Build Pilot
Program અન્વયે નવકસી રહ્ુાં છે . એ હકીકત કે ઘરનુાં નનમાથણ સમયસર અને
આયોજન પ્રમાણે થશે તે Lakeridge Health, Infrastructure Ontario, અને
PCL Construction દરનમયાન સહયોગ સાધવા બાબત એક સ્પષ્ટ દૃઢશનતતનો
પુરાવો છે .
ઘર નવશે Premier Fordએ કહ્ુાં કે, “માત્ર 13 મનહનામાાં જ અમારી સરકારનાાં
Accelerated Build Pilot કાયથિમ અન્વયે Ajax Pickering Hospital નસ્થત

પ્રથમ નવા લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં ઘરને જોઈને હુ ાં અત્યાંત પ્રસન્ન થયો છુ ાં . અમારા
સૌથી વધુ નવનશષ્ટ સાંભાળની જરૂરરયાતવાળા નનવાસીઓ માટે વધુ લાાંબાગાળાની
સાંભાળ માટેનાાં બેડ્સની તાતી જરૂર છે એવી માાંગણી અમે ધ્યાન પર લીધી અને તેથી
Team Ontario આ વચન પૂણથ કરી રહી છે .”

1 ફેબ્રુઆરી, 2022નાાં રદવસે Premier Ford Lakeridge Gardensની બહાર મીરિયા સાથે વાત કરી હતી (સ્ત્રોત: Twitter
@fordnation)

Sharon Cochran, અધ્યક્ષા, ટ્રસ્ટી માંિળે, મીરિયા કાયથિમ દરનમયાન

મહેમાનોને આવકાયાથ હતા

Lakeridge Gardens નસ્થત કમથચારીવગથ પૂરો પાિવો
હવે જ્યારે મુખ્ય બાાંધકામ લગભગ પૂરુાં થવા આવ્યુાં છે ત્યારે મુખ્ય પ્રવૃનિને સાાંભળ લેવાનુાં આયોજન અને સાંચાલનની રદશા તરફ બદલવામાાં આવી છે . એકવાર સાંપૂણથપણે
કાયથરત થઈ જાય એટલે 504 સમર્પથત સ્વાસ્્ય સાંભાળ અને વહીવટી કમથચારીવગથ Lakeridge Gardens નસ્થત કામ કરશે.
Lakeridge Health એવા કમથચારીવગથને એકનત્રત કરવામાાં અનત વ્યસ્ત હતી કે જે ઉચ્ચ ગુણવિાવાળી નનવાસી સાંભાળ લેવા કાજે સમર્પથત હોય. આજની તારીખ સુધી,
Lakeridge Healthએ 164 વ્યનતતગત સહાયક કાયથકરો, 47 પ્રમાનણત વ્યવહારુ નસો અને 29 પ્રમાનણત નસોને કામ પર રાખેલી છે .

Lakeridge Gardensની અાંદર એક ઝલક

પરરવારો માટે એકનત્રત થવા અને તેમના નપ્રયજનો સાથે મુલાકાત ગોઠવવાનુાં એક સ્થળ

સમગ્ર Lakeridge Gardensમાાં આવેલા નનવાસીઓ માટે વસવાટ કરવાનાાં 20 ક્ષેત્રો પૈકીનુાં એક ક્ષેત્ર

સારવાર કરાવવા માટે બેિ, ખાનગી અથવા અધથ-ખાનગી બાથરૂમ, તેમજ એક મોટી બારી સાથે પૂણથ કરાયેલો
એક નનવાસી ઓરિો

બાંધ અગાશીઓ ઉપરાાંત, નનવાસી ફ્લોસથ મોટા બાલ્કનીનો પણ સમાવેશ કરે છે જે થી
નનવાસીઓ હુ ાંફાળા વાતાવરણને માણી શકે

એ બાબતેની ખાતરી રાખો કે સાંપકથમાાં રહી શકો
એકદમ નજીકનાાં ભનવષ્યમાાં Lakeridge Gardensનો પ્રારાંભ થવાથી, આવનારા મનહનાઓમાાં ઘણી બધી પ્રવૃનિઓ થતી જોવા મળશે. એ બાબત મહત્ત્વપૂણથ છે કે અમે
તમારી પાસેથી આદાન-પ્રદાન કરવાનુાં ચાલુ રાખીએ.
જો તમારે કોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા તો Lakeridge Gardens નવશે વધુ માનહતી ઈચ્છતા હો, તો કૃપા કરીને 905-576-8711 એતસ્ટેન્શન 34167 પર કૉલ કરો અથવા
AjaxLTC@lh.ca પર ઈમેઈલ કરો. ચાલી રહેલી છે લ્લામાાં છે લ્લી માનહતી મેળવવા માટે તમે અમારી વેબસાઈટ www.lh.caની પણ કોઈ પણ સમયે મુલાકાત લઈ શકો છો.

