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கால ெராமரிப்பு
இல்லத்தின் பெயர் அறிமுகம்

அஜாக்ஸ் பிக்கரிங் மருத்துவமனைக்கு அடுத்து அனமந்துள்ள
புதிய நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லத்திற்கு 'லலக்ரிட்ஜ்
கார்டன்ஸ்' எைப் பபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது என்பனத
அறிவிப்பதில் Lakeridge Health பபரு மகிழ்ச்சி பகாள்கிறது.
இந்த புதிய, அதிநவை
ீ நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லத்னதப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வனகயில் தக்க பபயனரப் பரிந்துனரக்க
லலக்ரிட்ஜ் பெல்த் டர்ொம் பிராந்தியத்தில்
வசிப்பவர்களிடமிருந்து கடந்த ஆண்டு லயாசனைகள்
வரலவற்கப்பட்டது. டர்ொம் பிராந்தியம் முழுவதிலும் இருந்து
வந்த 600க்கும் லமற்பட்ட பரிந்துனரகள் மூலம் Lakeridge Health, புதிய
இல்லத்திற்குலக கினடத்துள்ள அலமாக ஆதரனவயும்
ஆர்வத்னதயும் கடந்த ஆண்டு, பாராட்டுகிறது.
லலக்ரிட்ஜ் கார்டன்ஸ் எனும் இப் பபயர் பபயரிடும்
பசயல்பாட்டில் பங்லகற்க லநரம் எடுத்துக் பகாண்ட டர்ொம்
பிராந்தியத்னதச் லசர்ந்த அனைவனரயும் மற்றும் அவர்களது
கருத்துக்கனளயும் பிரதிநிதித்துவம் பசய்வதாக அனமகிறது.
லலக்ரிட்ஜ் கார்டன்ஸ் ஒரு பசழிப்பாை பிராந்தியத்தின்
நிலப்பரப்னபயும், வளர்ச்சினயயும் உள்ளடக்கியது. லலக்ரிட்ஜ்
பெல்த் ஒரு அனமப்புக்கும் நீண்ட கால பராமரிப்பு வசதினய
தங்கள் வடு
ீ என்று அனழக்கும் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும்
அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் இது ஒரு சிறந்த லமம்பாட்னடத்
தந்துள்ளது என்பது மினகயல்ல.

பபப்ரவரி-1, 2022 அன்று லலக்ரிட்ஜ் கார்டன்ஸில் பிரீமியர் ஃ லபார்ட் மீ டியாவுடன்
உனரயாடிைார்

ெிரீமியர் ஃபொர்டு பலக்ரிட்ஜ்
கார்டன்ஸை ொர்ஸவயிட்டார்

வினரவில் திறக்கப்படவுள்ள லலக்ரிட்ஜ் கார்டன் புதிய
இல்லத்திற்கு அனமச்சர்கள் பால் கலண்ட்ரா, கிறிஸ்டின்
எலியட், கிங்கா சுர்மா மற்றும் பீட்டர் பபத்பலன்ஃபால்வி
ஆகிலயாருடன் ஒன்ராறிலயாவின் பிரீமியர் டக்
ஃலபார்ட்வருனக புரிந்தார்.
2020-இல் அறிவிக்கப்பட்ட லலக்ரிட்ஜ் கார்டன்ஸ்,
ஒன்டாரிலயாவின் ஆக்சிலலரட்டட் பில்ட் னபலட் திட்டத்தின்
கீ ழ் உருவாக்கப்படம் முதல் நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லம்
ஆகும். திட்டமிட்ட லநரத்தில் மற்றும் கால அட்டவனையில்
இது கட்டப்பட்டுள்ளது Lakeridge Health, Infrastructure Ontario மற்றும்
PCL கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகியவற்றின் ஒத்துனழப்பின்
உண்னமயாை சான்றாகும்.
இல்லம் குறித்து கருத்துத் பதரிவித்த பிரீமியர் ஃலபார்டு,

“எங்கள் அரசாங்கத்தின் ஆக்சிலலரட்டட் பில்ட் னபலட்
திட்டத்தின் கீ ழ் அஜாக்ஸ் பிக்கரிங் மருத்துவமனையில்
முதல் புதிய நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லம் 13 மாதங்களில்
கட்டப்பட்டுள்ளது குறித்து நான் மிகவும் பபருனமப்படுகிலறன்.
மிகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் வாய்ப்புள்லளார்
தங்களுக்கு நீண்ட கால பராமரிப்பு வசதி சார்ந்து னவத்து
னவத்த லகாரிக்னகனய ஏற்று ஒன்ராறிலயா அைி அந்த
வாக்குறுதினய நினறலவற்றியுள்ளது.” என்றார்.

ஊடக சந்திப்பின் லபாது டிரஸ்ட் குழுவின் தனலவர்
ஷலரான் லகாக்ரான் விருந்திைர்கனள வரலவற்றார்

பலக்ரிட்ஜ்கார்டன்ஸ் ெைியாளர்கள்

கட்டுமாைம் ஏறக்குனறய நினறவனடந்த நினலயில், பராமரிப்பு திட்டமிடல் மற்றும் பசயல்பாடுகனளப் பூர்த்தி பசய்வதில்
கவைம் பசலுத்தப்பட்டு வருகிறது. முழுனமயாகச் பசயல்படும் நினலயில், 504 அர்ப்பைிப்புள்ள சுகாதாரப் பராமரிப்பு மற்றும்
நிர்வாகப் பைியாளர்கள் லலக்ரிட்ஜ் கார்டைில் பைியாற்றுவார்கள்.
உயர்தர குடியுரினமப் பராமரிப்பிற்காக அர்ப்பைிக்கப்பட்ட ஒரு பைியாளர் குழுனவ ஒன்று லசர்ப்பதில் லலக்ரிட்ஜ் பெல்த்,
கடிை முயற்சி எடுத்து வருகிறது. இன்றுவனர, 164 தைிப்பட்ட உதவிப் பைியாளர்கள், 47 பதிவுபசய்யப்பட்ட பயிற்சி
பசவிலியர்கள் மற்றும் 29 பதிவுபசய்யப்பட்ட பசவிலியர்கனள லலக்ரிட்ஜ் பெல்த் பைியமர்த்தியுள்ளது.

பலக்ரிட்ஜ் கார்டன்ஸ் உட்புறப் ொர்ஸவ

குடும்பங்கள் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் கூடுமிடம்

லலக்ரிட்ஜ் கார்டன்ஸில் அனமந்துள்ள 20 குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஒன்று

பதலராபபடிக் பமத்னத, பினரபலவட்அல்லது பசமி-பினரலவட் குளியலனற மற்றும் ஒரு
பபரிய ஜன்ைலுடன் கூடிய ஒரு குடியிருப்பு அனற.

மூடப்பட்ட பமாட்னட மாடிக்கு கூடுதலாக, குடியிருப்பாளர்கள் இளாபவப்ப
காலநினலனய அனுபவிக்க பபரிய பால்கைிகனளயும் உள்ளடக்கிய்ள்ளது.

பதாடர்ந்து இஸைப்ெில் இருங்கள்

லலக்ரிட்ஜ் கார்டன்ஸ் வினரவில் திறக்கப்பட உள்ளதால், வரும் மாதங்களில் நினறய பசயல்பாடுகள் நனடபபறும். உங்கள்
கருத்து எங்களுக்கு அவசியம்.
லலக்ரிட்ஜ் கார்டன்ஸ் குறித்து ஏலதனும் லகள்விகள் இருந்தால் அல்லது லமலும் தகவலுக்கு, 905-576-8711 ext ஐ அனழக்கவும்.
34167 அல்லது AjaxLTC@lh.ca க்கு மின்ைஞ்சல் பசய்யவும். புதுப்பிப்புகனள அறிய www.lh.ca இஸையதளத்துக்கு வருஸக தரவும்.

