
 

நீ�டகால பராமாி� இ�ல அ�ைமய தகவ�க�        ச�க ெச�தி�க�த� ஒ�ேராப�ஒ�ேராப�ஒ�ேராப�ஒ�ேராப�2021202120212021              இ	ல�தி� �திய நி�வாகியிடமி��� ஒ� க�த�இ	ல�தி� �திய நி�வாகியிடமி��� ஒ� க�த�இ	ல�தி� �திய நி�வாகியிடமி��� ஒ� க�த�இ	ல�தி� �திய நி�வாகியிடமி��� ஒ� க�த�            Durham Region ��ற� பிரேதச ச�க"தின$�%, என' ெபய� Jennifer Bishop ெஜனிஃப� பிெஷா. த+ேபா' Ajax Pickering Hospital ஏஜ�- பி�காி. ைவ"தியசாைலயி� க/�மான"தி0�ள நீ�டகால பராமாி� இ�ல"தி2 �திய நி�வாகியாக எ2ைன அறி3கப�"தி� ெகா�வைத ெகௗரவமாக� ெகா�கிேற2.    என' ப.களிபி2 3�கியப%தியான' எம' ச�க"'ட2 இைணவதா%�. 2022� இ�ல� திற�கபட32ன� எ2ைன உ"திேயாக7�வமாக அறி3கப�"'வத+காக இ8த வா�ைப பய2ப�"தி�ெகா�ள வி$��கி2ேற2.  Ottawaவி� வள�8' பாடசாைல�%9 ெச2ேற2; இ$பி:�, Durham Region ��றா� பிரேதச"ைதேய என' இ$பிடமாக� கட8த 22 வ$ட.களாக� க$தி;�ேள2. 13 வ$ட.களாக Fairview Lodge Long-Term Care Home in Whitby வி+பியி0�ள ஃபய�வி< ெலா/= நீ�டகால பராமாி� இ�ல"தி� உ/பட இ$ தசாத.க>�%� ேமலாக இபிரேதச"தி+காக?� நா2 கடைமயா+றி;�ேள2. Fairview Lodge இ� 2014� ஏ+ப/ட தீவிப"' உ.களி� சில$�% ஞாபகமி$�கலா�. இ' பல$�%� சவாலான ேநரமாக இ$8தேபாதி0�, எம' ச�க� ஒ2Bப/� வ8' வதிவாள�க>�%� அ0வல�க>�%� ஆதரவளி"தைம மனைத"ெதா�வதாயி$8த'. Fairview Lodgeஇ� என' கால"தி2ேபா' இ�ல"தி2 �ண�நி�மான�, மீ�க/டைம� எ2பவ+ைற ஒ$.கிைண�க நா:� ப.களி"தைம, Lakeridge Health ேல�றி= ஆேரா�கிய"தி� என' அ�ைம�கால ெசய+பா/�� ஒ$ 3�கியமான ப%தியா%�.    Lakeridge Health ச�க"தி2 ஒ$ப%தியாக இேபா' சிலகால� நா2 இ$�க�கிைட"தைம என' ெபB�ேபறா%�. August 2020இD$8' Lakeridge Healthஇ2 க/�மான� %Eவி+% Ajax Pickering Hospital�% அ$ேக;�ள �திய இ�ல"தி2 வ�வைமபி� நீ�டகால பராமாி�சா� க$"'கைள வழ.%வத2 �ல� ஆேலாசைன ம+B� வழிகா/டைல வழ.க வா��� கி/�ய'.    

அ�ைமயி�, இ�ல"தி:/ப%திைய9 G+றிபா��க� கிைட"த'. ந�ப3�யதளவிலான 32ேன+ற.க� நட8'ெகா��$பைத� கா�ப' மிக?� %றிபிட"த�கதாக இ$�கி2ற'. இ8த இ�ல"திைன இHவள? விைரவாக 7�"தி ெச�வதி� அளி�கப/ட பலாின' 3ய+சியினள?� அ�பணி�� ப+றி நா� எ�ேலா$� ெப$ைமபடேவ���.   இ�ல� திற�கப/ட'�, 3E இ�ல"தின'� சிறபான இய�க"தி+கான வ0வான தைலைம"'வ"ைத வழ.%வதைன உBதிப�"'வ' என' ேவைலயா%�. இ' பி2வ$வனவ+ைற உ�ளட�%�. த"தம' ப�ேவB ப.களி�களி� வ$.கால %E அ.க"தின$�% ஆதர?வழ.கி அவ�க>�கான அதிகார"ைத அளி"த�, %��ப.க>ட2 ெதாட�பா�த�, வதிவாள�க>�கான தனிப/ட பராமாிபிைன த$வத+%த?� ஆதரவிைன அ0வல�க>�% வழ.கி ெச+பட�I�யதா�%த�, ச/ட7�வமாக" ேதைவயாவ+ைற;� ேம+பா�ைவயிட�, ம+B� மிக 3�கியமாக, அதிஉய�தரபராமாிபிைன உBதிெச�த�.  Durham Region 3திேயா$�%� வயதா%� ச�க"தி+%� பா'காபான, க$ைண;ட2I�ய, தனிப/ட ெபா$"த3�ள பராமாிைப வழ.%வைதேய என' இல�காக நா2 எேபா'� ெகா���ேள2. இ$ %ழ8ைதக�, இ$ வள��� %ழ8ைதக� ெகா�ட ஒ$ தாயாக, %��ப� எ2ப'� என�% மிக 3�கியமான'. இத2 காரணமாகேவ நா2 ெதாட�8'� ஒ$ ஆேரா�கியமான ேவைலயிட�, %��பJழ0�ள வதிவிட"ைத - இ.% வாKேவா�, அ0வல�க� அவ�கள' அ2��%ாிேயா� யாவ$�%� வழ.கிவள��கவ�ல ஒ$ கலாசார"ைத உ$வா�%வைத  இல�காக� ெகா���ேள2. என' ெப$வி$�ண�?, திறைம, அ:பவ� எ2பவ+ைற Ajaxஇ0�ள இ8த �திய நீ�டகால பராமாி� இ�ல"தி+% நி�வாகி எ2ற3ைறயி� வழ.க வ$வதி� அளவ+ற உ+சாக� ெகா���ேள2.   இBதியாக, ச�க"திைன பாரா/ட நா2 வி$��கி2ேற2. உ.கள' ஆதர?� ஈ�பா�� இ�ல"தி2 வி$"தியி� அளபாிய ப.கிைன வகி"'�ள'. எம' தைலசிற8த ச�க"ைத இ�ல� பிரதிபD�%� எ2பதி� என�% ந�பி�ைக;��. மிக விைரவி� உ.கைள9 ச8தி"' இ�ல"தி+% வரேவ+பதைன ஆவ0ட2 கா"தி$�கி2ேற2.   எதி�வ$� மாத.களி� எம' நைட3ைறகைள �திய இ�ல"தி� ப�ப�யாக ஆர�பி�க"தி/டமி��ேபா' ேபா'  உ.கேளா� நா2 ெதாட�பி� இ$ேப2. அேதேவைளயி�, உ.க>�% எ2னிட� அ�ல' இ�ல"ைதப+றி ஏ'� ேக�விகளி$8தா� மி2னMச� ஒ2ைற  AjaxLTC@lh.ca எ2:� 3கவாி�% அ:�.க�.  உ�ைம;�ள, Jennifer Bishop   
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