مارچ 2022

نمایاں عملی کامیابی
 2مارچ کو لیکریج گارڈنز نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی۔ ایک
کار نمایاں ،خاطر خواہ عملی کامیابی تمام بڑی تعمیرات کی
تکمیل کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ کہ فعال کیے جانے کے
لیے گھر کی چابیاں لیکرج ہیلتھ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اس
ماہ گھر کے باضابطہ افتتاح کے منصوبہ کے ساتھ ،لیکرج ہیلتھ
رہائشیوں کے گھر کے اندر منتقلی کے لیے اپنی حتمی منصوبہ
بندی اور تیاری جاری رکھے گا ۔
اس سنگ میل اور گھر کی ناقابل یقین ترقی کو نشان زد کرنے
کے لیے ،پی سی ایل کنسٹرکشن نے ایک چھوٹی سی
دستاویزی فلم بنائی۔ ویڈیو شروع سے آخر تک گھر کی تعمیر
کے لیے منصوبہ بندی ،اختراعات اور شراکت کا مظاہرہ کرتی
ہے۔
ویڈیو دیکھنے اور اشتراک کرنے کے لیے نیچے دی گئی
تصویر پر کلک کریں!

لیکرج گارڈنز اعداد کے حوالے سے:
•

 13مہینوں میں حیران کن تعمیر مکمل ہوئی۔
ایک عام طویل مدتی نگہداشت کے گھر کی
تعمیر میں اگر سال نہیں تو کہیں زیادہ مہینے
لگتے ہیں ۔

•

لیکریج گارڈنز میں پورے گھر میں  500سے
زیادہ کھڑکیاں اور  1,000سے زیادہ دروازے
نصب ہیں۔

•

اپنے بتدریج عروج پر ،لیکریج گارڈنز کی جگہ پر
ایک دن میں  600سے زیادہ ہنر مند
کارکنان پاۓ جاتے تھے۔

اکثر پوچھے گئے سواالت
رہائشی کب منتقل ہوں گے؟
توقع ہے کہ منگل  29مارچ  2022کو رہائشیوں کی نقل
مکانی شروع ہو جائے گی۔
کیا میں لیکرج گارڈنز کا دورہ کر سکتی/سکتا ہوں؟
کوویڈ  )COVID-19( 19کے جاری حفظ مراتب کی وجہ سے ہم
اس وقت نجی دوروں کا انتظام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔
تاہم ،خاندانوں اور عالقے کے افراد کے نئے گھر میں معنوی
دورے کے لیے بہت جلد ایک ویڈیو ٹور دستیاب ہوگا۔
مالقاتی کہاں گاڑی پارک کر سکتے ہیں؟
لیکریج گارڈنز کے سامنے طویل مدتی نگہداشت کے گھر
میں مالقاتیوں کے لیے محدود تعداد میں پارکنگ کی جگہیں
مختص ہیں۔ ہم گھر سے ملحق ایک پارکنگ گیراج بھی بنا
رہے ہیں جو لیکریج گارڈنز اور لیکریج ہیلتھ کے ایجیکس
پکرئنگ ہسپتال دونوں کے کام آۓ گا۔
لیکرج گارڈنز میں ٹیم کے کتنے ارکان کام کریں گے؟
لیکریج گارڈنز میں  500سے زیادہ نگہداشت اور انتظامیہ کا
عملہ کام کرتا ہے ،جن میں سے سبھی اعلی تربیت یافتہ
ہیں اور طویل مدتی دیکھ بھال میں کئی سالوں کا تجربہ
رکھتے ہیں۔

ٹیم کے ارکان محدود پارکنگ کی وجہ سے کہاں گاڑی
پارک کریں گے؟
ایک طویل عرصے سے مقامی طور پر ملکیت رکھنے والے
خاندانی کاروبار نے گزشتہ موسم بہار میں ،بار روڈ ( Barr
)Roadاور مانک ایوینیو ()Monarch Avenueمیں فیضانہ طور پر زمین
عطیہ کی تاکہ لیکریج گاڈنز میں پارکنگ میں مدد دی جا سکے۔
پارکنگ گیراج مکمل ہونے تک ہم اس حصہ تک رسائی حاصل
کرتے رہیں گے ،اور عملہ گھر اور پارکنگ کے حصے کے درمیان
(شٹل سے) آۓ جاۓ گا۔
رہائشیوں کو گھر میں کیسے رکھا جاتا ہے؟
ڈرہم کے عالقے میں طویل مدتی نگہداشت کے گھر کی جگہ
کا انتظام ہوم اینڈ کمیونٹی کیئر سپورٹ سروسز سینٹرل ایسٹ
( )Home and Community Care Support Services Central Eastکے
ذریعے کیا جاتا ہے۔ تعین کے عمل میں ایک کثیر الجہتی
تشخیص شامل ہے ،جس میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے
کہ طبی تاریخ کا درست ریکارڈ موجود ہے ،اور طویل مدتی دیکھ
بھال کے لیے اہلیت کا تعین کرنے میں مدد کرنے کے لیے ایک
کیئر کوآرڈینیٹر کی تشخیص بھی شامل ہے۔
مالقات کے قوانین کیا ہیں؟
لیکریج گارڈنز میں مالقاتیوں کو کوویڈ  )COVID-19(19کی
ویکسینیشن کا ثبوت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مالقاتیوں
کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے فوری اینٹیجن ٹیسٹ کروانے
کی بھی ضرورت ہوگی۔ تمام عملہ ،نگہداشت کنندہگان ،مہمان
اور رہائشی صحت عامہ کے اقدامات پر حسب ضرورت عمل
کرتے رہیں گے جیسا کہ داخلہ کے وقت اسکریننگ اور
ٹیسٹنگ ،ماسک پہننا ،جسمانی دوری ،ہاتھ صاف رکھنا ،اور
بیمار ہونے پر گھر پر رہنا۔

500گاڑیوں کے پارکنگ گیراج پر جاری کام کی ایک فضائی تصویر ۔
 6فروری 2022

لیکریج گارڈنز کے بیرونی داخلی دروازے کا ایک منظر

لیکرج گارڈنز کا نیا فون نمبر اور ای میل

گھر کے فعال ہونےکے لیے تیار ہونے کے ساتھ ہی لیکریج گارڈنز سے رابطے کی معلومات بدل گئی ہے۔ اگر آپ کے گھر
کے بارے میں سواالت ہیں ،تو براہ کرم کسی بھی وقت ہمارے نئے فون نمبر پر  905-428-5201ایکسٹینشن 17110
پر کال کریں یا  LakeridgeGardens-info@lh.caپر ای میل کریں۔

