
 

 2021توبر اک
  کا موقع مال گھر کے اندر کا دوره کرنے  مجھے ں، یم  یحال ہ   

  یقابل ذکر ہے۔ اتن  یواقع  ی ترق   غیر معمولیاس کی تھا اور 
بہت سارے لوگوں    ے یسے گھر کو مکمل کرنے کے ل  یرفتار  ز یت
 .ے یمحنت اور لگن پر ہم سب کو فخر ہونا چاہ  یک
 

طور پر فعال  ثر ؤم  ےکام پورے گھر ک رای م تو   گا کھلے جب گھر 
فراہم کرنا ہوگا۔   ادت ی مضبوط ق ےی بنانے کے ل   ی نی قیکو ہونے 
کو ان کے مختلف   ن یکے اراک م یڻ  یمستقبل ک   یہمار   ں یاس م

بنانا، خاندانوں کے ساتھ بات    اریمعاونت اور بااخت   ںیکرداروں م 
  یک مرکز  ی شخص  ے یکے ل وںیکرنا، عملے کو رہائش  تیچ
، تمام  اور معاونت فراہم کرنا بل بنانا بھال فراہم کرنے کے قا  کھ ید

کرنا، اور سب سے اہم   ی نگران   یک  ات یضرور   ی ک ی قانون ساز 
بنانا   ی ن یقیکو   ار ی مع  ن یتر ٰی بھال کے اعل  کھی ہے کہ د  ہی بات 

 شامل ہے۔ 
 
کے بزرگوں اور عمر   کے عالقے سے ڈرہم  شہ ی مقصد ہم را یم

ز  ومرکبنیاد پر   ی کو محفوظ، ہمدردانہ، اور شخص  لوگوں  ده یرس
بچوں    لےی دو بچوں اور دو سوتبطور بھال فراہم کرنا رہا ہے۔  کھ ید
وجہ    یہ یاہم ہے۔  ی واقع خاندان    یبھ   ےیل  رے یم ماں کے ،   یک

ی  کرنا چاہت  ق یتخل  ماحول  سای ا کی مستقل طور پر ا ں یہے کہ م
صحت    کی ا ے یکے ل اروں یعملے اور ان کے پ وں،ی ہوں جو رہائش

اپنے   ں یماحول کو فروغ دے۔ م  یاور خاندان  جگہ  ی مند کام ک
  ںی م) Ajaxایجیکس(  بطور منتظمجذبے، مہارت اور تجربے کو  

غیر   ے یالنے کے ل  ںی نگہداشت کے گھر م  ی مدت ل ی نئے طو
  حد تک پرجوش ہوں۔  معمولی 

 
۔  یادا کرنا چاہوں گ ہی کا شکر عالقے کے لوگوں ںیم  ں، یآخر م

زبردست   ں یم ی ترق   ی نے گھر ک  شمولیتآپ کے تعاون اور 
طوویل مدتی    ایہے کہ ن  ن یقیہے۔ مجھے    ا یکردار ادا ک

  یعکاس  ی ک ے غیر معمولی لوگوں ہمارنگہداشت  کا گھر  
  ںیآپ سے ملنے اور گھر م  ںیم  بیمستقبل قر  ں یکرے گا۔ م
  منتظر ہوں۔  یک کہنے  دی خوش آمد

 
ہم نئے   ونکہ ی ک ی رہوں گ ں یرابطے م ں یم نوں ی آنے والے مہ ںیم

۔ اس  ں یکر رہے ہ ی منصوبہ بند عملی نمائش کی    یگھر ک 
  ی کوئ ں یگھر کے بارے م ای  ے یل رے ی دوران، اگر آپ کے پاس م

 ۔ ںی جی بھ ل ی م ی پر ا AjaxLTC@lh.ca، تو براه کرم  یںسوال ہ
 

 مخلص، 
 بشپ   فرینیج

 

 خط  کی طرف سے ا یگھر کے نئے منتظم ک
 

  ،نامکے  کے عالقے کے لوگوں ڈرہم 
 
ج  را یم م   فرینینام  اور  ہے،  کو   ںیبشپ  آپ  ایجیکس    اپنے 

  ی مدت   لی طو  ری تعم  ر یز   کےہسپتال  )Ajax Pickeringپکرئنگ( 
کے طور پر متعارف کروانے پر    منتظم   ئی ن  یگھر ک کے  نگہداشت  

عالقے    یاہم حصہ اپن   ک یکردار کا ا  رےیہوں۔ م   ی فخر محسوس کر رہ
گھر کے کھلنے سے    ں یم  2022  ں یسے جڑنا ہے، اور م   کے لوگوں 

اپنے آپ کو باضابطہ طور پر متعارف کرانے کے اس موقع سے   ےپہل
 ۔ یفائده اڻھانا چاہوں گ 

 
  22نے گزشتہ    ں ی۔ تاہم، م ئی اور اسکول گئی  ہو  ی بڑ میں  اوڻاوا    ں یم

  ی وہڻب نے    ں یہے۔ م  مانا گھر  اپنا  کو    کے عالقےسالوں سے ڈرہم  
  سال  13مدتی نگہداشت کے گھر میں  کے طویل  الج   ویو   ئر یف   ںیم

عرصے    اده یز  یسے بھ   وں یدو دہائ  ےی خطے کے ل   تک کام سمیت
الج   و یو  ئر ی ف ں یم  2014سے کچھ لوگوں کو    ںیآپ م  ۔ ہے  ا یتک کام ک

  ے ی بہت سے لوگوں کے ل  ہ ی۔ اگرچہ  یگ   ہو   اد یآگ    ی لگنے وال   ں یم
  ی ہمار  ونکہ ی تھا ک  ی بہت متحرک بھ   ہی   کن ی مشکل وقت تھا، ل  ک یا

۔  ۓ ہو ےاکڻھ ے یمدد کے ل  یاور عملے ک  وںیرہائش عالقے کے لوگ
نو اور    ر یتعم  ی ک   گھر نے    ں ی، میہ میںالج کے دوران  و یو   ئر یف میرے  
کام    ہی حال  رے ی م  ں یم  لتھیہ  جی کر یجو ل   ا، یتعاون ک  یبھ   ںینو م   ترقئ 

  ۔ اہم حصہ رہا ہے ک یکا ا
 
  لتھیہ   جی کریکچھ عرصے سے ل ہوں کہ اب خوش قسمت    ںیم

  ج ی کری سے، مجھے ل  2020ہوں۔ اگست ی کا حصہ بن  ی ونڻ یکم
فراہم کرنے کا   ی کو مشورے اور رہنمائ  میڻ  ی راتیتعم  یک  لتھ یہ

ہسپتال  )Ajax Pickeringایجیکس پکرئنگ( موقع مال ہے، جس سے 
نگہداشت کا    یمدت  ل یطو  ے یکے ل زائنیکے ساتھ نئے گھر کے ڈ 

  .ہے  ا یگ ا یک اہم نقطہ نظر فر
 



 

 

 جائے۔  یھکرتوقع  ایک ںی نومبر م
  وںیل یتبد  دیکے اندر اور باہر مزہم گھر   ں،یآنے والے ہفتوں م

 ۔ ںیتوقع کر رہے ہ یک
 

شامل ہے   ونٹ یکا  طرز عمل   ںیمنزل، جس م یدوسر
کمروں کے حصے کے طور پر مکمل   ی رہائش 64کے منزل 

  جگہیں   معاونتیاور  عمومیمنزل کے  یہو جائے گا۔ پہل 
  یتر باالئ  ادهیاور ز ی ہوں گ ںی مراحل م یکے آخر ل یتکم
اطرافی   ۔ باہر سےی ہوں گ  اریطرح سے ت یاچھ  ںیمنزل
  نیتزئ ی ک نیاور زم ے یچاہ ی ن جا مکمل ہو  باً یتقر  بینص

 ۔ یکرنا شروع ہو جائے گ  اریشکل اخت

 )2021اکتوبر  11پر ایک نظر (  اطرافبیرونی   نۓعمارت کے شمال کی جانب  
 جڑے رہیں 

f you have questions or would like more information about the home, please call 905-576-8711 ext. 34167 or 
email AjaxLTC@lh.ca. You can also visit our website www.lh.ca for ongoing updates! 

 

گ پارکنگ  بنیاد  یک  راجینئے  بھ   ڻھوس  حصہ  پہال    ی کا 
گ  یاس ڈاال  ا  ایماه  بعد،    کی تھا۔  کے  ہونے  مکمل  بار 

نگہداشت کے گھر اور   یمدت  لی ڈھانچہ طو  ایپارکنگ کا ن
ک اراک  م یڻ  ی ہسپتال  اور   وں، یرہائش  ن،یکے  مہمانوں، 

اراک ل  نیخاندان کے  زائد  500  ے یکے  پارکنگ کے    سے 
  ۔ مقامات بنائے گا 

 

 شرفتیپ یراتیتعم یاس ماه ک
نئے  ئپکر  کسیجیا ساتھ  کے  ہسپتال  مدتی  نگ  طویل 

اندر    پر ہے اور گھر کےراه  کا کام    ری تعم  یک   نگہداشت کے گھر
 ۔ ہے  یہمارے متوقع افتتاح تک بڑھ رہ   ںیم  2022مارچ    شرفت یپ
 

ہے، اور    یکا کام جار  تکمیل  یمنزل پر اندرون  یاور دوسر  یپہل
  ہ یکام کر رہا ہے۔    ںیمراحل م  یعملہ آخر  مخصوص پیشہ ور
دو مہ اگلے  جار  نوںیعمل  ک  یتک  گا  پور  ونکہیرہے    ی عملہ 

ہے۔    بڑھآگے    عےی کے ذر  ل یتکم  ںیعمارت م اور تعمیری  رہا 
کمره    ی رہائش   نمونہ جاتی   ک ینے اس ماه ا  موںیڻ  یراتیتعم
کی تنصیبات  باتھ روم اور الئٹ    چر،ی فرن  —۔ کمره  ایمکمل ک  یبھ 

گھر کے دوسرے کمروں    — تازه     کی ا   یک   نٹیسے مکمل، اور پ
 ۔ جائے گا  ایماڈل کے طور پر استعمال ک کی ا ےیکے ل

 
ہے، آپ نے گھر    ی رفت گھر کے اندر ہوئ  شیتر پ  ادهیکہ ز   گو

۔  یہوں گ  یکھ ی د  اںیلیتبد  ہ یکچھ حال  ںیحصے م  یرونیکے ب
ہم  سے دو    یزیکو ت  (سہارے)    نگسی اور بر  ت یموصل  یرونیب

جا رہا ہے۔ آنے والے ہفتوں    ایسے ڈھانپ د آہنگ اطرافی مواد
، اور جائے گا  ا یختم کر د  ی لفٹ سسڻم کو بھ   ی راتیتعم  ں،یم

جو    سڑکوں کا نظام۔  ی گ  ںیمکمل ہو جائ  اںیبالکون  یرہائش   24
ل گا،    یک   لتھیہ  جیکریگھر کو  موجوده سڑکوں سے جوڑ دے 

  پختہ فرش کی   یاور آخر  بیتنص  یک   دہانے کی زنجیر  یبھ 
 ۔ ہے  ب یکے قر ل یکے ساتھ تکم یہموار

ں؟یآپ جانتے ہ ایک  
 یلیذ کے وال یڈرائ ادهیسے ز 100اکتوبر کے دوران، 
دن متعین  یبھ یکس نیاور خوات مردمخصوص پیشہ ور 

 سائٹ پر تھے؟

http://www.lh.ca/

	جڑے رہیں

