
 

 

மாரச் ்2022 
 

கணிசமானளவு சசயல்நிறைவேை்றுறக 

அறையப்பை்ைது   
 
மாரச் ்மாதம் 2 ஆம் திகதி, லேக்ரிட்ஜ் காரட்ன்்ஸ் கணிசமானளவு 

சசயே்நிறைலேை்ைத்றத அறடந்தது. ஒரு பிரதான 

நிறைலேை்ைமாகவுள்ள இக்கணிசமானளவு 

சசயே்நிறைலேை்ைமானது, முக்கியமான எே்ோ நிரம்ாணப் 

பணிகளும் பூரத்்தி சசய்யப்படட்ு, சதாழிை்படுத்துேதை்சகன 

இே்ேத்தின் சாவிகள் லேக்ரிட்ஜ் செே்த் தரப்பினரிடம் 

றகயளிக்கப்படட்றமறயக் குறிக்கின்ைது . இம்மாதம் 

இே்ேத்தின் முறையான அங்குராரப்்பணம் திட்டமிடப்படட்ுள்ள 

நிறேயிே், லேக்ரிட்ஜ் செே்த,் அதன் இறுதித் திட்டமிடறேயும் 

குடியிருப்பாளரக்ள் குடிலயறுேதை்கான 

தயாரப்டுத்தே்கறளயும் சதாடரச்ச்ியாக முன்சனடுக்கும்.  
 
இந்த றமை்கே்றேயும் இே்ேத்தின் மலகான்னதமான 

முன்லனை்ைத்றதயும் குறிக்கும் ேறகயிே், PCL Construction 
சிறியசதாரு ஆேணப்படதற்தத ்தயாரித்துள்ளது. ஆரம்பம் 

முதே் இறுதி ேறர இே்ேத்றத நிரம்ாணிப்பதை்கான 

திட்டமிடே், புத்தாக்கங்கள் மை்றும் பங்காண்றமகள் 

என்பேை்றை இக்காசணாளி காண்பிக்கின்ைது.  
 

காசணாளிறயப் பார்றேயிடுேதை்கும் பகிர்ேதை்கும் 

கீழுள்ள பைத்றதச ்சசாடுக்கவும்!  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

வலக்ரிை்ஜ் கார்ை்ன்ஸ் பை்றி இலக்கங்களில்: 

  

• வியக்க றேக்கும் ேறகயிே் 13 மாதங்களிே் 

பாரிய நிரம்ாணம் பூரத்்தியானது. ஒரு 

சபாதுோன நீண்டகாே பராமரிப்புக் 

கட்டிடத்துக்கு பே மாதங்கள் சசே்லும். 

அே்ோறின்லைே் பே ஆண்டுகலளா, அதை்கும் 

அதிகமாகலோ சசே்லும். 

• லேக்ரிட்ஜ் காரட்ன்்ஸ் இே்ேங்கள் ழுமுேதும் 

500 இை்கு லமை்பட்ட ஜன்னே்களும், 1,000 இை்கு 

லமை்பட்ட கதவுகளும் சபாருத்தப்படட்ுள்ளன. 

• அதன் உசச்க்கட்டமாக, லேக்ரிட்ஜ் காரட்ன்்ஸ் 

அதனது லேறேத்தளத்திே் நாசளான்றுக்கு 

600 இை்கும் லமை்பட்ட லதரச்ச்ிசபை்ை 

சதாழிோளரக்றளக் கண்டிருந்தது. 

    
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xpw-diUGOPg
https://www.youtube.com/watch?v=xpw-diUGOPg


 

 

அடிக்கடி வகை்கப்படும் வகள்விகள் 
 

குடியிருப்பாளரக்ள் எப்வபாது குடிவயறுோரக்ள்? 
குடியிருப்பாளரக்ள் 2022 மாரச் ்29 சசே்ோய்க்கிழறம முதே் குடிலயைத் 

சதாடங்குேர ்என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைது.  
 

நான் வலக்ரிை்ஜ் காரை்ன்்ஸ் பகுதிறயச ்சுை்றிப்பாரக்்க 

முடியுமா? 
தை்லபாது நறடமுறையிலுள்ள சகாவிட்-19 நடப்சபாழுங்குகள் 

காரணமாக நீங்கள் லநரிே் ேந்து சுை்றிப்பாரப்்பதை்கு 

இடமளிக்க எங்களாே் முடியவிே்றே. எே்ோைாயினும், புதிய 

இே்ேங்கள்லதாறும் குடும்பங்கறளயும் சமூக 

உறுப்பினரக்றளயும் இறணயேழி ஊடாகச ்சந்திப்பதை்கான 

காசணாளி சுை்றுப்பயணம் ஒன்றை நாம் மிக விறரவிே் 

ஏை்பாடு சசய்லோம். 
 

ேருகின்ைேரக்ள் ோகனங்கறள எங்கு நிறுத்த முடியும்?  
நீண்டகாே பராமரிப்புக்காக ேருகின்ைேரக்ளுக்சகன 

லேக்ரிட்ஜ் காரட்ன்்ஸின் முன்புைத்திே் குறிதச்தாதுக்கப்பட்ட 

ேறரயறுக்கப்படட் எண்ணிக்றகயிோன ோகனத ்தரிப்பிட 

ேசதிகள் உள்ளன. இே்ேத்றத அண்மித்து ோகனத ்தரிப்பிடக் 

சகாட்டிே் ஒன்றையும் நாம் நிரம்ாணித்து ேருகின்லைாம். அது 

லேக்ரிட்ஜ் காரட்ன்்ஸ் மை்றும் லேக்ரிட்ஜ் செே்தஸ்் அஜாக்ஸ் 

பிக்கரிங் மருத்துேமறன என்பேை்றின் லசறேறய 

நாடுலோருக்குப் பயனளிக்கும்.  
 

வலக்ரிை்ஜ் காரை்ன்்ஸில் எத்தறன குழு உறுப்பினரக்ள் 

பணியாை்றுேர்? 
லேக்ரிட்ஜ் காரட்ன்்ஸிே் 500 இை்கு லமை்பட்ட பராமரிப்பு மை்றும் 

நிருோகப் பணியாளரக்ள் பணியாை்றுகின்ைனர.் அேரக்ள் 

அறனேரும் நன்கு பயிை்ைப்பட்டேரக்ளும், நீண்டகாே 

பராமரிப்புத் சதாடரப்ிே் பேேருட அனுபேத்றதக் 

சகாண்டேரக்ளுமாேர.் 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ேறரயறுக்கப்பை்ை ோகனத் தரிப்பிைம் உள்ளவபாது குழு 

உறுப்பினரக்ள் ோகனங்கறள எங்கு நிறுத்துேர்? 

கடந்த ேசந்த காேத்திே், உள்ளூரே்ாசிகளுக்குச ்சசாந்தமான 

நீண்டகாே குடும்ப ேணிகங்கள் லேக்ரிட்ஜ் காரட்ன்்ஸிே் 

ோகனங்கறள நிறுதத்ுேதை்கு உதவுேதை்காக பார ்வீதி மை்றும் 

சமானாரக்் அசேன்யூ ஆகிய பகுதிகளிே் காணிகறளத ்

தாராளமாக அன்பளிப்புச ்சசய்தன. ோகனத ்தரிப்பிடக் 

சகாட்டிலின் பணிகள் முடிேறடயும் ேறர, நாம் சதாடரந்்தும் 

அக்காணிகறள அணுகுலோம். அதத்ுடன் இே்ேத்திை்கும் 

ோகனத ்தரிப்பிடப் பகுதிக்கும் இறடலய பணியாளரக்ள் 

சசன்று ேருோரக்ள்.   
 

குடியிருப்பாளரக்ள் இல்லத்தில் எே்ோறு 

வசரக்்கப்படுகின்ைனர்?  

டரெ்ாம் பிராந்தியத்திே் நீண்டகாே பராமரிப்பு 

இே்ேத்திை்கான ஆடல்சரப்்பானது Home and Community Care Support 

Services Central East இனாே் முகாறம சசய்து 

ஒருங்கிறணக்கப்படுகின்ைது. மருத்துே ேரோறு பை்றிய 

துே்லியமான பதிலேசடான்று இருப்பறத 

உறுதிப்படுத்துேதை்கும், நீண்டகாேப் பராமரிப்புக்கான 

தறகறமறயத் தீரம்ானிப்பதை்கு உதவுேதை்குசமன 

பராமரிப்பு ஒருங்கிறணப்பாளர ்ஒருேரினாே் 

லமை்சகாள்ளப்படும் மதிப்பீடு உட்பட, பே பகுதிகறளக் 

சகாண்ட மதிப்பீசடான்றை ஆட்லசரப்்புச ்சசயன்முறை 

உள்ளடக்குகின்ைது. 
 

பார்றேயிை ேருவோருக்கான விதிகள் எறே? 

பாரற்ேயிட ேருலோர ்சகாவிட-்19 சபருந்சதாை்றுக்கு எதிரான 

தடுப்பூசி ஏை்றியிருப்பறத நிரூபிக்கும் ஆதாரத்றதக் 

காண்பிக்க லேண்டுசமன லேக்ரிட்ஜ் காரட்ன்்ஸ் 

லதறேப்படுத்துகின்ைது. அத்துடன் அேரக்ள் இே்ேத்திை்குள் 

நுறழய முன்னர ்துரித அன்டிஜன் பரிலசாதறன ஒன்றைச ்

சசய்ய லேண்டும் எனவும் லதறேப்படுத்தப்படுகின்ைனர.் 

லதறேயான சபாது சுகாதார நடேடிக்றககறள 

பணியாளரக்ள், பராமரிப்பாளரக்ள், ேருறகதருலோர ்மை்றும் 

குடியிருப்பாளரக்ள் அறனேரும் சதாடரந்்து கறடப்பிடிக்க 

லேண்டும். நுறழோயிலிே் ஸ்கிரீனிங் மை்றும் பரிலசாதறன 

என்பேை்றுக்கு உட்படுதே், முகக்கேசம் அணிதே், உடே்சார ்

இறடசேளிறயப் லபணுதே், றககறள சுத்திகரித்தே் மை்றும் 

லநாயுை்றுள்ள லபாது இே்ேத்திலேலய தங்கியிருத்தே் என்பன 

அத்தறகய சபாது சுகாதார நடேடிக்றககளுள் 

முக்கியமானறே ஆகும். 
 

 

 
 

 

தை்லபாது நிரம்ாணிக்கப்படும் 500 ோகனங்களுக்கான தரிப்பிடக் 

சகாட்டிலின் ோன்ேழி புறகப்படம், 2022 சபப்ரேரி 6 இே் 

எடுக்கப்பட்டது. 

வலக்ரிை்ஜ் காரை்ன்்ஸின் புதிய சதாறலவபசி இலக்கமும் மின்னஞ்சலும் 
இே்ேம் திைக்கப்படுேதை்குத ்தயாரந்ிறேயிே் இருப்பதனாே், லேக்ரிட்ஜ் காரட்ன்்றஸ சதாடரப்ுசகாள்ேதை்கான தகேே்கள் 

மாை்ைப்படட்ுள்ளன. இே்ேம் பை்றிய லகள்விகள் இருப்பின், எமது புதிய சதாறேலபசி இேக்கமான 905-428-5201 ext. 17110 எனும் 

இேக்கத்றத அே்ேது LakeridgeGardens-info@lh.ca எனும் மின்னஞ்சே் முகேரிறய எந்த லநரத்திலும் சதாடரப்ுசகாள்ளுங்கள். 

 
 

லேக்ரிட்ஜ் காரட்்ன்ஸின் முன் நுறழோயிலின் லதாை்ைம் 

http://healthcareathome.ca/centraleast/en
http://healthcareathome.ca/centraleast/en
mailto:LakeridgeGardens-info@lh.ca

