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جنوری میں تعمیراتی سرگرمیاں
ہمارے قارئین اور ڈرہم کے پورے عالقے کو  2022مبارک ہو!
یہ سال ایجیکس پکرئنگ ہسپتال ()Ajax Pickering Hospitalکے
ساتھ زیر تعمیر نئے طویل مدتی نگہداشت کے گھر کے لیے
دلچسپ سنگ میل النا جاری رکھے گا۔ ہم ان اہم واقعات کو
اپنے عالقے کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے منتظر ہیں
جو پچھلے مہینے کی پیش رفت سے شروع ہو رہے ہیں۔
گھر کے باہر ،تعمیراتی جگہ کے چاروں طرف لگی باڑ کو ہٹا
دیا گیا۔ کلیمنٹس روڈ پر لین کی بندش کو بھی ہٹا دیا گیا،
تاہم ،ہاروڈ ایوینیو پر لین کی جزوی بندش برقرار رہے گی
کیونکہ نئے پارکنگ گیراج پر تعمیر جاری ہے۔ اگلے چند ہفتوں
میں ،بیرونی سرگرمیاں بنیادی طور پر پارکنگ گیراج پر مرکوز
ہوں گی۔ ڈھانچے پر کام کرنے کے لیے درکار کرین اس ماہ
کھڑی کی گئی تھی اور ہم مزید ٹرکوں کی توقع کر رہے
ہیں کیونکہ دوسری جگہ پر تیار کیے گۓ تعمیراتی اجزاء کی
سائٹ پر اور باہر فراہمی ہو گی۔

ایک بار مکمل ہونے کے بعد ،پارکنگ گیراج طویل مدتی
نگہداشت کے گھر اور ہسپتال کے مریضوں کے ساتھ ساتھ
رہائشیوں ،مہمانوں ،ٹیم کے ارکان اور خاندان کے افراد کے
لیے  500پارکنگ کی جگہ فراہم کرے گا۔
گھر کے اندر ،گھر کی چھتوں پر ریلنگ لگائی گئی ہیں اور
آخری مرمت تیزی سے جاری ہے۔ جیسے جیسے عمارت
کی تعمیر مکمل ہونے کے قریب ہے ،لیکریج ہیلتھ اور پی
سی ایل کنسٹرکشن ٹیمیں گھر کے تمام شعبوں کا باریک
بینی سے جائزہ لے رہی ہیں — روشنی کے انتظام سے لے
کر دروازے کے قبضوں اور فرش تک — کسی بھی کمی کی
جانچ اور کمی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ اس بات کو یقینی
بنائے گا کہ عمارت صاف ،مکمل ،اور لیکرج ہیلتھ ٹیم کی
تحویل میں دیۓ جانے کے لیے تیار ہے۔
اس آخری تعمیراتی مرحلے کے دوران ،سائٹ کی صفائی
کی جائے گی اور جس سے آوازوں کا کچھ شور ہو سکتا ہے۔
ہم تعمیراتی سائٹ کے قریبی عالقے میں رہنے والے ہر فرد
کے صبر اور سمجھ بوجھ کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے رہتے
ہیں۔

Looking Forward to Substantial Performance
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حقیقی کارکردگی کے منتظر

برفانی طوفان کے دوران ہم قدم

تعمیر شروع ہونے کے صرف  12ماہ بعد ،لیکریج ہیلتھ
( )Lakeridge Healthمیں طویل مدتی نگہداشت کا گھر حقیقی
کارکردگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک بڑی کامیابی ،حقیقی
کارکردگی تمام بڑی تعمیرات کی تکمیل کی نشاندہی
کرتی ہے اور یہ کہ گھر لیکرج ہیلتھ کے حوالے کیے جانے
کے لیے تیار ہے۔

ایجیکس نے  17جنوری کو ریکارڈ توڑ موسم سرما کے
طوفان کے دوران  50سینٹی میٹر برف گرتی دیکھی۔
اس سے نمٹنے کے لیے ،طویل مدتی نگہداشت کی
تعمیراتی سائٹ کے  20سے زیادہ کارکنوں نے ایجیکس
پکرئنگ ہسپتال ( )Ajax Pickering Hospitalکے پارکنگ کے حصوں
سے بیلچہ کے ساتھ برف صاف کرنے کے لیے رضاکارانہ
طور پر اپنا وقت دیا۔ ان کی ناقابل یقین کوششوں کی
بدولت ،ہسپتال کا عملہ ضروری فرنٹ الئن نگہداشت
کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے اور مریض محفوظ طریقے
سے ہسپتال تک رسائی حاصل کر سکے ہیں۔

اس کے بعد ،لیکرج ہیلتھ ٹیم آنے والے مہینوں میں اس
بات کو یقینی بنانے میں گزارے گی کہ جدید ترین گھر
مریضوں کے منتقل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس میں شامل
ہے گھر کو مستقبل کے  320رہائشیوں کے لیے آرام دہ
جگہ بنانے کے لیے انٹرنیٹ نیٹ ورکس کی تنصیب  ،آالت،
فن پارے ،اور دیگر حتمی مرمتیں ۔ اگرچہ حقیقی
کارکردگی طویل مدتی نگہداشت کے گھر کی بڑی
تعمیرات کی تکمیل کو نشان زد کرے گی ،ہیلی پیڈ اور
پارکنگ گیراج پر علیحدہ تعمیراتی منصوبے جاری رہیں گے۔
عمارت کی منصوبہ بندی اور تعمیر میں شامل ہر فرد کے
لیے اس ہدف تک وقت پر پہنچنا ایک بہت بڑی کامیابی
ہے۔ جشن منانے کے لیے ،لیکریج ہیلتھ اپنے شراکت
داروں ،پی سی ایل کنسٹرکشن ،انفراسٹرکچر آنٹیریو،
پارکن اور جی آرکیٹیکٹس ،اور صوبائی حکومت کے ساتھ
آنے والے ہفتوں میں اس سنگ میل کو مناۓ گی۔ اس
سنگ میل کو ممکن بنانے والی قابل ذکر پیشرفت اور
شراکت داریوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے نیچے دی
گئی ویڈیو دیکھیں!

پی سی ایل ٹیم کا ایک رکن ڈاکٹروں کی پارکنگ کی
جگہ سے برف صاف کر رہا ہے۔

تعمیراتی عبارات
کی کلیدی لغت

جڑے رہیں
ہم اس کمیونٹی نیوز لیٹر اور  lh.caپر اپنی ویب سائٹ کے
ذریعے آپ کو اپنی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے
رہیں گے۔
کسی بھی وقت ،اگر آپ کے سواالت ہیں یا مزید معلومات
چاہتی /چاہتے ہیں ،تو براہ کرم 905-576-8711
ایکسٹینشن  34167پر کال کریں۔ یا  AjaxLTC@lh.caپر ای
میل کریں۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتی
 /سکتے ہیں۔

حقیقی کارکردگی ایک تعمیراتی سنگ میل
ہے جو بڑی تعمیرات کی تکمیل کی طرف اشارہ
کرتا ہے۔ حقیقی کارکردگی کے سرٹیفکیٹ کا
مطلب ہے کہ پروجیکٹ ،یا پروجیکٹ کا ایک
حصہ ،اس کے مطلوبہ استعمال کے لیے موزوں
ہے اور اس کے بعد مالک جائیداد اسے حاصل
اور استعمال کرسکتا ہے۔
نامکمل پن کے جائزے حقیقی کارکردگی سے
پہلے لیے جاتے ہیں۔ کسی بھی زیبائشی یا
معیار کے مسائل کو تالش کرنے اور حل کرنے
کے لیے ایک جامع جائزہ لیا جاتا ہے۔ نقائص میں
پینٹ پر خرونچیں ،فرش کی تکمیل ،چھت کی
ٹائلیں ،الئٹوں کا کام ،باہر نکلنے کی جگہ وغیرہ
شامل ہو سکتے ہیں۔

