માર્ચ 2022
નોંધપાત્ર કામગીરી પ્રાપ્ત કરવામાાં આવી
માર્ચ 2નાાં દિવસે, Lakeridge Gardensએ નોંધપાત્ર કામગીરી પ્રાપ્ત કરી. મોટી
સસસધધ કહી શકાય તેવાં તેનાં સીમાસર્હ્નરૂપ બાાંધકામ છે જે તમામ મખ્ય બાાંધકામ
પૂર્ચ થયાં હોવાનાં સૂર્વે છે અને સાથોસાથ એ પર્ કે હવે સાંર્ાલન કરવા માટે ઘરની
ર્ાવીઓ Lakeridge Healthને સપરત કરી િેવામાાં આવેલી છે . એક બાજથી જ્યારે
ઔપર્ાદરકપર્ે આ મસહને ઘરનાં ઉધઘાટન કરવા માટેનાં આયોજન થઈ રહ્ાં છે ત્યારે
સનવાસીઓ મકાનનો કબજો મેળવી શકે એ માટે Lakeridge Health તેનાં છે વટનાં
આયોજન અને તૈયારીઓ કરવાનાં ર્ાલ રાખશે.
આ સીમાસર્હ્નરૂપને તેમજ ઘરની અધભત પ્રગસતને સર્સહ્નત કરવા માટે PCL
Constructionએ એક લઘસર્ત્ર િસ્તાવેજી તૈયાર કયું છે . વીદિયોમાાં ઘર બનાવવા
માટે શરૂથી અાંત સધી કેવી રીતે આયોજન, નવીનીકરર્ો અને ભાગીિારીઓ કરવામાાં
આવે છે તેને િશાચવવામાાં આવયાં છે .
સવિીયો જોવા અને અન્યોને મોકલવા માટે નીર્ેની ઈમેજ પર સલલક કરો!

Lakeridge Gardensને આાંકિાકીય દૃસિએ જોતાાં:

•

આશ્ર્યચજનક રીતે નોંધપાત્ર બાબત એ હતી કે મખ્ય
બાાંધકામ 13 મસહનામાાં પૂર્ચ કરવામાાં આવયાં હતાં.
ભલે વર્ષો નહીં, તો પર્ લાક્ષસર્ક દૃસિએ જોતાાં એક
લાાંબાગાળાની સાંભાળનાં ઘર ર્ર્વામાાં અનેક
મસહનાઓ લાગી શકે છે .

•

Lakeridge Gardensનાાં આખા ઘરમાાં 500થી વધ
બારીઓ અને 1,000 િરવાજાઓ બેસાિેલા જોવા
મળે છે .

•

Lakeridge Gardensમાાં એક જ દિવસમાાં સાઈટ
પર 600થી વધ કશળ કામિારો કામ કરતા જોવા
મળ્યા હતા.

વારાંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સનવાસીઓ લયારે નવા મકાનનો કબજો મેળવશે?
એવી અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે કે સનવાસીઓ 29મી માર્ચ, 2022ના માંગળવારના
દિવસે નવા મકાનનો કબજો મેળવવાનાં શરૂ કરશે.
શાં હાં Lakeridge Gardensની મલાકાત લઈ શકાં છાં ?
આ સમયે ર્ાલી રહેલ COVID-19 પ્રોટોકૉલને કારર્ે અમે વયસલતગતપર્ે એદરયામાાં
મલાકાતે આવવા માટે વયવસ્થા કરી શકવા માટે અસમથચ છીએ. તેમ છતાાં, બહ
જલિીથી એક વીદિયો પ્રવાસ ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશે જે થી સમિાયનાાં પદરવારો
અને સભ્યો વાસ્તસવક લાગે તેવા આભાસીપર્ે નવા ઘરમાાં સફર કરી શકશે.
મલાકાતીઓ લયાાં પાર્કુંગ કરી શકે છે ?
Lakeridge Gardensની સામેનાાં ભાગે લાાંબાગાળાની સાંભાળ લેનારા મલાકાતીઓ
માટે મયાચદિત સાંખ્યામાાં પાર્કુંગ સ્પૉટ્સ આવેલ છે . ઘરને અિીને અમે પાર્કુંગ ગૅરેજનાં
પર્ સનમાચર્ કરી રહ્ાાં છીએ જે બાંને Lakeridge Gardens અને Lakeridge
Health’s Ajax Pickering Hospital માટે સહાયભૂત નીવિશે.
Lakeridge Gardensમાાં કેટલી ટકિીનાાં સભ્યો કામ કરશે?
Lakeridge Gardens સસ્થત 500થી વધ સાંભાળ લેનારા અને વહીવટી કમચર્ારીવગચ કામ કરે છે , જે માાં તમામે તમામ ઉચ્ર્ તાલીમ પામેલ છે ઉપરાાંત લાાંબાગાળાની
સાંભાળ લેવામાાં અનેક વર્ષોનો અનભવ ધરાવે છે .

6ઠ્ઠી ફેબ્રઆરી, 2022નાાં દિવસે 500-સ્પૉટ પાર્કુંગ ગૅરેજનાં કામ ર્ાલી રહ્ાં છે તેનો એદરઅલ ફોટો

મયાચદિત પાર્કુંગની જગ્યામાાં ટકિીનાાં સભ્યો લયાાં પાકચ કરશે?
પાછલી સ્પસ્પ્રાંગમાાં, Lakeridge Gardensમાાં પાર્કુંગમાાં મિિરૂપ થવા માટે લાાંબા
સમયથી સ્થાસનક માસલકી ધરાવતા એક પાદરવાદરક વયવસાયે Barr Road અને
Monarch Avenue સસ્થત જમીનને ઉિારતાપૂવચક િાનમાાં આપી હતી. જ્યાાં સધી
પાર્કુંગ ગૅરેજ પૂર્ચ ન થાય, ત્યાાં સધી અમે આ સ્થળે પ્રવેશમાગચ ર્ાલ રાખીશાં, તેમજ
કમચર્ારી-વગચ ઘર અને આ પાર્કુંગ લૉટથી આવનજાવન ર્ાલ રાખશે.
સનવાસીઓ માટે ઘર કેવી રીતે શોધીને આપવામાાં આવે છે ?
Durham Regionમાાં લાાંબાગાળાની સાંભાળ માટે ઘર શોધીને આપવાનાાં કામને
Home and Community Care Support Services Central East ધવારા
સાંર્ાસલત અને સાંકસલત કરવામાાં આવે છે . શોધીને ઘર આપવાની પ્રદિયામાાં બહલ
ભાગનાાં મૂલયાાંકનને આવરી લેવામાાં આવે છે જે માાં એ બાબતેની ખાતરી રાખવા કે
તબીબી ઇસતહાસનાાં સર્ોટ રેકૉિચ જાળવવામાાં આવયો હોય, તેમજ લાાંબાગાળાની
સાંભાળનાાં ઘર માટેની પાત્રતા નલકી કરવામાાં મિિ કરવા માટે એક Care
Coordinator ધવારા મૂલયાાંકન કરવામાાં આવે છે .
ઔપર્ાદરક મલાકાત લેવા માટેનાાં કયા-કયા સનયમો છે ?
Lakeridge Gardens આવવા માટેની જરૂદરયાત એ છે કે COVID-19ની સામે
રસીકરર્ કરાવયાં હોવાની સાસબતી બતાવી પિે છે . મલાકાતીઓએ ઘરમાાં િાખલ થતાાં
પહેલાાં ઝિપી ઍસન્ટજે ન પરીક્ષર્ પર્ કરાવવાનાં રહેશે. તમામ કમચર્ારી-વગચ,
કૅરસગવસચ અને સનવાસીઓ જરૂર મજબ જાહેર સ્વાસ્્યનાાં પગલાાંની પ્રર્ાલીનાં
પાલન કરવાં ર્ાલ રાખશે, જે મ કે, િાખલ થતી વખતે તપાસ અને પરીક્ષર્, માસ્ક
પહેરવાં, શારીદરક અાંતર જાળવવાં, હાથ સ્વચ્છ રાખવા તેમજ જ્યારે બીમાર હો ત્યારે
ઘરે રહેવાં.

Lakeridge Gardensના આગળનાાં પ્રવેશધવારનાં એક દૃશ્ય

Lakeridge Gardensનો નવો ફોન નાંબર અને ઈમેઈલ
હવે જ્યારે ઘર ખલલાં મૂકાવવા માટે તૈયાર થઈ ગયાં છે , ત્યારે Lakeridge Gardens માટેની સાંપકચ માસહતી બિલાઈ ગઈ છે . જો તમારે ઘર સવશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા
કરીને કોઈ પર્ સમયે અમારા આ 905-428-5201 ext. 17110 નવા નાંબર પર કૉલ કરો અથવા LakeridgeGardens-info@lh.ca પર ઈમેઈલ કરો.

