நீடகால பராமாி  இல அைமய தகவக
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சக ெசதிகத

இ ல தி திய நிவாகியிடமி ஒ கத
ற பிரேதச சக"தின$%,
என' ெபய Jennifer Bishop ெஜனிஃப பிெஷா . த+ேபா' Ajax Pickering
Hospital ஏஜ- பிகாி. ைவ"தியசாைலயி க/மான"தி0ள
நீடகால பராமாி  இல"தி2 திய நிவாகியாக எ2ைன
அறி3க ப"தி ெகாவைத ெகௗரவமாக ெகாகிேற2. என'
ப.களி பி2 3கியப%தியான' எம' சக"'ட2 இைணவதா%.
2022 இல திறக பட32ன எ2ைன உ"திேயாக7வமாக
அறி3க ப"'வத+காக இ8த வா ைப பய2ப"திெகாள
வி$கி2ேற2.
Durham Region

வி வள8' பாடசாைல%9 ெச2ேற2; இ$ பி:, Durham
Region றா பிரேதச"ைதேய என' இ$ பிடமாக கட8த 22
வ$ட.களாக க$தி;ேள2. 13 வ$ட.களாக Fairview Lodge Long-Term
Care Home in Whitby வி+பியி0ள ஃபயவி< ெலா/= நீடகால
பராமாி  இல"தி உ/பட இ$ தசா த.க>% ேமலாக
இ பிரேதச"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' சக ஒ2Bப/
வ8' வதிவாளக>% அ0வலக>% ஆதரவளி"தைம
மனைத"ெதாவதாயி$8த'. Fairview Lodgeஇ என' கால"தி2ேபா'
இல"தி2 ணநிமான, மீக/டைம  எ2பவ+ைற ஒ$.கிைணக
நா: ப.களி"தைம, Lakeridge Health ேலறி= ஆேராகிய"தி என'
அைமகால ெசய+பா/ ஒ$ 3கியமான ப%தியா%.
Ottawa

சக"தி2 ஒ$ப%தியாக இ ேபா' சிலகால நா2
இ$ககிைட"தைம என' ெபBேபறா%. August 2020இD$8'
Lakeridge Healthஇ2 க/மான %Eவி+% Ajax Pickering Hospital%
அ$ேக;ள திய இல"தி2 வவைம பி நீடகால பராமாி சா
க$"'கைள வழ.%வத2 ல ஆேலாசைன ம+B வழிகா/டைல வழ.க
வா  கி/ய'.
Lakeridge Health

அைமயி, இல"தி:/ப%திைய9 G+றி பாக கிைட"த'.
நப3யதளவிலான 32ேன+ற.க நட8'ெகா$ பைத காப'
மிக? %றி பிட"தகதாக இ$கி2ற'. இ8த இல"திைன இHவள?
விைரவாக 7"தி ெசவதி அளிக ப/ட பலாின' 3ய+சியினள?
அ பணி  ப+றி நா எேலா$ ெப$ைம படேவ.
இல திறக ப/ட', 3E இல"தின' சிற பான இயக"தி+கான
வ0வான தைலைம"'வ"ைத வழ.%வதைன உBதி ப"'வ' என'
ேவைலயா%. இ' பி2வ$வனவ+ைற உளட%. த"தம' பேவB
ப.களி களி வ$.கால %E அ.க"தின$% ஆதர?வழ.கி
அவக>கான அதிகார"ைத அளி"த, %ப.க>ட2 ெதாடபாத,
வதிவாளக>கான தனி ப/ட பராமாி பிைன த$வத+%த?
ஆதரவிைன அ0வலக>% வழ.கி ெச+படIயதா%த,
ச/ட7வமாக" ேதைவயாவ+ைற; ேம+பாைவயிட, ம+B மிக
3கியமாக, அதிஉயதரபராமாி பிைன உBதிெசத.
3திேயா$% வயதா% சக"தி+% பா'கா பான,
க$ைண;ட2Iய, தனி ப/ட ெபா$"த3ள பராமாி ைப
வழ.%வைதேய என' இலகாக நா2 எ ேபா' ெகாேள2. இ$
%ழ8ைதக, இ$ வள  %ழ8ைதக ெகாட ஒ$ தாயாக, %ப
எ2ப' என% மிக 3கியமான'. இத2 காரணமாகேவ நா2
ெதாட8' ஒ$ ஆேராகியமான ேவைலயிட, %பJழ0ள
வதிவிட"ைத - இ.% வாKேவா, அ0வலக அவகள' அ2%ாிேயா
யாவ$% வழ.கிவளகவல ஒ$ கலாசார"ைத உ$வா%வைத
இலகாக ெகாேள2. என' ெப$வி$ ண?, திறைம, அ:பவ
எ2பவ+ைற Ajaxஇ0ள இ8த திய நீடகால பராமாி  இல"தி+%
நிவாகி எ2ற3ைறயி வழ.க வ$வதி அளவ+ற உ+சாக
ெகாேள2.
Durham Region

இBதியாக, சக"திைன பாரா/ட நா2 வி$கி2ேற2. உ.கள'
ஆதர? ஈபா இல"தி2 வி$"தியி அள பாிய ப.கிைன
வகி"'ள'. எம' தைலசிற8த சக"ைத இல பிரதிபD% எ2பதி
என% நபிைக;. மிக விைரவி உ.கைள9 ச8தி"' இல"தி+%
வரேவ+பதைன ஆவ0ட2 கா"தி$கி2ேற2.
எதிவ$ மாத.களி எம' நைட3ைறகைள திய இல"தி
ப பயாக ஆரபிக"தி/டமிேபா' ேபா' உ.கேளா நா2
ெதாடபி இ$ ேப2. அேதேவைளயி, உ.க>% எ2னிட அல'
இல"ைத ப+றி ஏ' ேகவிகளி$8தா மி2னMச ஒ2ைற
AjaxLTC@lh.ca எ2: 3கவாி% அ: .க.
உைம;ள,
Jennifer Bishop

இத மாத க மான ேனற
This Month’s Construction Progress

Ajax Pickering ைவதியசாைல

க கி உள நீடகால
பராமாி இ லதி கமான திடமிடப! ெச வ#ட
இ லதி உேள %ேன&ற எம# எதி)பா)த March 2022
திறநிக*விைன ேநா கி விைரகிற#.
உ %!வா க %தலா இரடா தள+களி ெதாட)கிற#.
அ)பணிள வ)தக ./வின)க இ0திநிைல
ேவைலகைள1 ெச2கிறன). %/இ லதி3 இ0திேவைலக
%!40 வைர இ5த1 ெசய&பா அத சில மாத+க6 .
ெதாட . வ!வைம ம&0 கமான ./ க இ5தமாத
ஒ மாதிாி வதிவாள) அைறயிைன 8)தி ெச2#ளன). இ5த
அைற – தளபாட+க, கழிவைற, ஒளி ெபா #ைகக ம&0 ஒ
திய நிற819 அ!த ெப&0 நிைற40 ேபா# இ# ஏைனய
அைறக6 கான %மாதிாியாக பயபதப .
இ லதி உேள அேநமான %ேன&ற+க நைடெப&0விட
அேதேவைளயி நீ+க இ லதி ெவளிறதி சில)
மா&ற+கைள அவதானிதி கலா . ெவளிற கா
பா#கா கடைம இ நிற ப கஅைமபினா
மைற கபகிற#. வ வார+களி கமான மி: கிக
.ைலபவ#ட 24 வதிவாள)க மாட+க6
8)திெச2யப . இ லதிைன Lakeridge Healthஇ ஏ&கனேவ
உள ெத க6ட இைண . ெத வைலயைம,
பாைதேயாரதைட நி04ைக ம&0 இ0தி ேம நில819
ெப0வத <ல இ0தி8)தியா கைத அமி கிறன.

திய கா) தாிபிடதி %தலாவ# ப.தி ெகாகிறீ
அதிவார% இ மாத ஊ&றபள#. இ# நிைற4ெப&ற#
திய கா)தாிபிட கடைம 500+ . ேம&பட கா) தாிபிட
வசதிைய நீடகால பராமாி இ லதி&. ைவதியசாைல ./
அ+கதின), வதிவாள)க, வ ைகயாள)க, . ப
அ+கதின)க6 . உ வா கி த .

உக ெதாி மா
ஒ ேராப) மாததி எ5த ஒ நாளி3 100 . ம&பட
வ)தக#ைறசா) ஆக6 ெபக6 களதி
காணபடன)?
November நவபாி எைத எதி பா கலா

வ வார+களி இ லதி உ ெவளிற+க அைனதி3
ேம3 மா&ற+கைள எதி)பா) கிேறா
.

இரடா மா!யி , அதளதி 64 அைறக ெகாடத ஒ
ப.தியாக நடைத பிாி4 8)தியா கப . %தலா தளதி
உள ெபா# ம&0 ஆதர4 ப.திக 8)தியி
இ0தி கடதி இ . . அ#ட அேநகமான ேம மா!க
எ லா ந. அபிவி தியைட5தி . . ெவளிறதி? 5#
ப க பலபத நி04த அேநகமாக 8)தியாகிவிட நில
உ வைமக உ ெபற ெதாட+. .

கடடதி வட . ப.தியி3ள திய ெவளிப க பலபதிகளிமீ# ஒ பா)ைவ (October 11, 2021)
ெதாடபிக
உ+க6 . ேகவிக இ பிஅ ல# இ லைதப&றி ேம3 அறிய வி பினா அைழA+க
அ ல#
மினBசலCப
. நீ+க எம#
இைணயதளைத பா)ைவயி ெதாட)5# அைமய ெச2திகைள
அறி
ய
லா
!
இ5தமாத திய
Stay Connected
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