ਜਨਵਰੀ 2022

ਜਨਵਰੀ ਵਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ Durham Region ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਾਂ!
ਇਹ ਸਾਲ Ajax Pickering Hospital ਦੇ ਨਾਲ ਨਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਇਹਨਾਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।
ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਹਟਾ ਨਦੱਤੀ ਗਈ।
Clements Road 'ਤੇ ਬੰਦ ਲੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਹ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ, ਹਾਲਾਾਂਨਕ,
Harwood Avenue 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਲੇਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਨਕਉਂਨਕ ਨਵੇਂ
ਪਾਰਨਕੰਗ ਗੈਰੇਜ 'ਤੇ ਨਨਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਨਤਆਾਂ ਦੌਰਾਨ,
ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਨਵਧੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਨਕੰਗ ਗੈਰੇਜ 'ਤੇ ਕੇਂਦਨਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਢਾਾਂਚੇ
'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕ੍ਰੇਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖੜਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਜਵੇਂ-ਨਜਵੇਂ ਪਰੀਕਾਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਡਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਟਰੱਕਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪਾਰਨਕੰਗ ਗੈਰਜ
ੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਨਵਾਸੀਆਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ, ਟੀਮ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਲਈ 500 ਪਾਰਨਕੰਗ ਸਥਾਨ ਪਰਦਾਨ
ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਮ ਦੀਆਾਂ ਛੱਤਾਾਂ 'ਤੇ ਰੇਨਲੰਗਾਾਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਅੰਨਤਮ ਛੋਹਾਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨਜਵੇਂ-ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ
ਨਨਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, Lakeridge Health ਅਤੇ PCL
Construction ਟੀਮਾਾਂ - ਲਾਈਨਟੰਗ ਨਫਕਸਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ
ਕਬਨਜ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਫਲੋਨਰੰਗ ਤੱਕ - ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਨੇ ਨੜਓਂ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ
ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਨਕ ਇਮਾਰਤ ਸਾਫ਼, ਮੁਕੰਮਲ, ਅਤੇ
Lakeridge Health ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਉਸਾਰੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।

ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਵਾਕਵੇਅ ਅਤੇ ਪਾਰਨਕੰਗ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ (3 ਜਨਵਰੀ, 2022)

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਸਰਫ 12 ਮਹੀਨਨਆਾਂ ਬਾਅਦ, Lakeridge Health
ਨਵਖੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਘਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ
ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ
ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਦੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਘਰ
Lakeridge Health ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੈ।

Ajax ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ 50
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ ਦੇਖੀ। ਜਵਾਬ ਨਵੱਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੇ Ajax Pickering Hospital ਦੇ
ਪਾਰਨਕੰਗ ਲਾਟਾਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਨਚਆਾਂ ਨਾਲ ਬਰਫ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਾਂ
ਨਦੱਤਾ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼
ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਨਕਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Lakeridge Health ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਲਗਾਏਗੀ ਨਕ ਇਹ ਅਨਤ-ਆਧੁਨਨਕ ਘਰ ਰਨਹਣ
ਨਤਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ 320 ਭਨਵੱਖੀ ਨਨਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਅਰਾਮਦੇਹ ਜਗਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ ਨੈ ੱਟਵਰਕ, ਉਪਕਰਣ,
ਆਰਟਵਰਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਨਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਨਰਮਾਣ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਚੰਨਨਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਅਤੇ ਪਾਰਨਕੰਗ ਗੈਰਜ
ੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ
ਨਨਰਮਾਣ ਪਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਰਨਹਣਗੇ।
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ
ਨਨਰਮਾਣ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ
ਲਈ, Lakeridge Health ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਨਤਆਾਂ ਨਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ, PCL Construction, Infrastructure Ontario, Parkin
and G architects, ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ
ਨਚੰਨਨਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਲ ਦੀ
ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਨਦੱਤਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ!

PCL ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੇ ਪਾਰਨਕੰਗ ਲਾਟ ਨਵੱਚ ਬਰਫ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਿੱਖ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ

ਜੁੜੇ ਰਹੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ lh.ca
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦੇ ਰਹਾਾਂਗੇ।
ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ,
ਤਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 905-576-8711 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 34167 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਜਾਾਂ AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Twitter ਅਤੇ
Facebook 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਵੱਡੇ ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਪਰੋਜਕ
ੈ ਟ, ਜਾਾਂ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੱਸਾ, ਇਸਦੀ ਇਰਾਦਤਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਫਰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਵਖਆਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ
ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ
ਮੁੱਨਦਆਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਆਪਕ
ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੀਆਾਂ ਨਵੱਚ ਪੇਂਟ ਨਵੱਚ ਝਰੀਟਾਾਂ, ਫਰਸ਼
ਦੀ ਨਫਨਨਸ਼, ਛੱਤ ਦੀਆਾਂ ਟਾਈਲਾਾਂ, ਲਾਈਟਾਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,
ਆਉਟਲੈਟਾਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਆਨਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

