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ઘરનાાં નવા વહીવટકર્ાા ર્રફથી એક પત્ર   

 
Durham કે્ષત્રનાાં સમુદાયને,  
 

મારાં નામ Jennifer Bishop છે અને Ajax Pickering Hospital સ્થથર્ 

વર્ામાનમાાં બાાંધકામ અન્વયે લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં ઘરનાાં નવા વહીવટકર્ાા ર્રીકે 

મારી જાર્ને ઓળખાવવાથી અત્યાંર્ ગૌરવવાંર્ હોવાની લાગણી અનુભવુાં છુાં. મારી 

ભૂસ્મકાનો એક મહત્ત્વપૂણા ભાગ આપણા સમુદાય સાથે જોડાવાનો છે અને હુાં 

2022માાં ઘરનુાં ઉદ્ઘાટન થાય રે્ પહેલાાં ઔપચારરક રીરે્ મારો પરરચય આપવાની આ 

ર્ક ઝડપી લેવા માાંગુ છુાં.      

 

હુાં Ottawaમાાં મોટી થઈ અને શાળાએ ગઈ; રે્મ છર્ાાં, હુાં પાછલાાં 22 વર્ાથી 

Durham કે્ષત્રને મારાં ઘર ગણાં છુાં. મેં આ કે્ષત્ર માટે પણ બે દશકાથી વધુ કામ કયુું છે, 

જેમાાં Whitbyમાાં Fairview Lodge Long-Term Care Home સ્થથર્ 13 વર્ા 

કાયા કરવાનો સમાવેશ થાય છે. ર્મારામાાંથી કેટલાકને 2014માાં Fairview Lodgeમાાં 

લાગેલી આગ યાદ હશે. એક બાજુથી જ્યારે અનેક લોકો માટે રે્ પડકારાત્મક બની 

હર્ી, ત્યારે બીજી ર્રફ રે્ અાંત્યાંર્ ઉદાસીનર્ા અથવા સહાનુભૂસ્ર્ જગાડનારી બની 

હર્ી કારણ કે આપણા સમુદાયે એકજૂથ બનીને સ્નવાસીઓ અને કમાચારી-વગાની 

સહાયર્ા કરી હર્ી. Fairview Lodgeમાાં મારા કાયાકાળ દરસ્મયાન, મેં ઘરનાાં 

પુનઃસ્નમાાણ અને પુનઃસ્વકાસ બાબર્ પણ સહયોગ સાધ્યો હર્ો, જે Lakeridge 

Healthનાાં સાંદભામાાં મારા ર્ાજેર્રનાાં કાયા ર્રીકે એક મહત્ત્વપૂણા ભાગ બની રહ્યો છે.        

 

હુાં હવે છેલ્લા થોડા વખર્થી Lakeridge Health સમુદાયનો ભાગ બની રહી 

હોવાથી મારી જાર્ને ભાગ્યશાળી માનુાં છુાં. ઑગથટ 2020થી, મને Lakeridge 

Healthની સ્નમાાણ ટુકડીને સલાહ અને માગાદશાન પૂરાં પાડવાની ર્ક સાાંપડેલી છે, 

જેમાાં Ajax Pickering Hospitalની બાજુમાાં નવા ઘરની રડઝાઈનને દીઘાકાલીન 

દૃશ્ય પ્રદાન કરવાનો સમાવેશ થાય છે.        
 

ર્ાજેર્રમાાં, હુાં ઘરનાાં આાંર્રરક ભાગની મુલાકાર્ લઇ શકી હર્ી, અને મેં જે 

અદ્ભુર્પણે ચાલી રહેલી પ્રગસ્ર્ જોઈ રે્નાથી હુાં અત્યાંર્ પ્રભાસ્વર્ બની ગઈ હર્ી. 

આટલા બધા લોકો સાથે મળીને ઘરને પૂણા કરવા બાબર્ જે ઝડપી પ્રગસ્ર્ કરી રહ્યા 

છે અને એનાાં માટે જે પ્રમાણમાાં પરરશ્રમ અને સમપાણ કરી રહ્યા છે એ આપણાાં સહુ 

માટે ગૌરવવાંર્ી બાબર્ છે.     

 

જ્યારે ઘર સવા માટે ઉપલબ્ધ બનાવવામાાં આવશે, ત્યારે, એ બાબર્ની ખાર્રી 

બક્ષવા માટે કે સમગ્ર ઘરનુાં સાંચાલન સુવ્યવસ્થથર્ અને સક્ષમપણે હાથ ધરવામાાં 

આવ,ે મારાં કાયા એક મજબૂર્ નેરૃ્ત્વ પૂરાં પાડવાનુાં રહેશે. આમાાં ભસ્વષ્યની અમારી 

ટુકડીને સ્વવધ ભૂસ્મકાઓમાાં સહાયકારક અને સશક્ર્ બનાવવાનો, પરરવારો સાથે 

સાંપકા જાળવી રાખવાનો, સ્નવાસીઓને વ્યસ્ક્ર્લક્ષી સાંભાળ પૂરી પાડવા માટે 

કમાચારીવગાને સક્ષમ અને સહાયક બનાવવાનો, ર્મામ કાયદાકીય આવશ્યકર્ાઓની 

દેખરેખ રાખવાનો, અને સૌથી વધુ અગત્યની વાર્, એ બાબર્ની ખાર્રી રાખવાનો 

છે કે સાંભાળ લેવા બાબર્ ઉચ્ચર્મ ગુણવત્તા પ્રદાન કરવામાાં આવે.      
 

મારો ધ્યેય હાંમેશાાં Durham કે્ષત્રનાાં વરરષ્ઠ લોકો અને વૃધાવથથાની નજીક પહોંચર્ા 

લોકોને એક સલામર્, સહાનુભૂસ્ર્દશાક વ્યસ્ક્ર્લક્ષી સાંભાળ પૂરી પાડવા બાબર્નો 

રહ્યો છે. બે બાળકોની રે્મજ બે સાવકાાં બાળકોની માર્ા ર્રીકે, પરરવાર પણ મારા 

માટે અત્યાંર્ મહત્ત્વપૂણા છે. એટલા માટે, હુાં સર્ર્ એવી સાંથકૃસ્ર્ ઊભી કરવા ધ્યેય 

સેવુાં છુાં જે એક થવાથ્યપ્રદ કાયાથથળને પ્રોત્સાસ્હર્ કરી શકે રે્મજ સ્નવાસીઓ, 

કમાચારીવગા અને રે્મનાાં સ્પ્રયજનો માટે એક પારરવારરક વાર્ાવરણનુાં સ્નમાાણ કરી 

શકે. હુાં એક Administrator ર્રીકે Ajaxમાાં નવા લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં ઘર 

બાબર્ મારી ર્ીવ્ર પે્રમાળભરી અસ્ભરસ્ચને અસ્ભલાર્ા, સ્નષ્ણાર્ જાણકારી રે્મજ 

અનુભવ પ્રદાન કરવા બાબર્ ર્ીવ્રપણે ઉત્સાહી અને ઉત્સુક છુાં.         
 

છેવટે, હુાં સમુદાયનો આભાર માનવા ઈચ્છુાં છુાં કારણ કે ઘરનો સ્વકાસ ત્યારે જ શક્ય 

બની શક્યો છે કે જ્યારે ર્મારા સૌનાાં અનુમોદન અને વ્યવથથાપૂણા આયોજને અત્યાંર્ 

ઉત્સાહવધાક અને અસાધારણ ભૂસ્મકા ભજવી છે. મને સ્વશ્વાસ છે કે નવુાં 

લાાંબાગાળાની સાંભાળનુાં ઘર આપણાાં અદ્ભુર્ સમુદાયને પ્રશાંસાપાત્ર અથવા સ્વશેર્ 

ધ્યાન ખેંચવાપાત્ર બનાવશે. હુાં અત્યાંર્ જલદીથી આપને ઘરમાાં મળવાને થવાગર્ 

કરવા આરુ્ર છુાં.         
 

જ્યારે અમે નવા ઘરને કાયાકારી રીરે્ અમલમાાં મૂકવાનુાં આયોજન કરી રહ્યાાં છીએ 

ત્યારે હુાં આગામી મસ્હનાઓમાાં ર્મારા સાંપકામાાં રહીશ. એ દરસ્મયાનમાાં, જો ર્મારે 

મારા સ્વશે અથવા ઘર સ્વશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, ર્ો કૃપા કરીને AjaxLTC@lh.ca પર 

મને ઈમેઈલ કરી શકો છે.      
 

થનેહાધીન, 
Jennifer Bishop 

 
 
 
 
 



 

 

આ મસ્હનાની સ્નમાાણકામની પ્રગસ્ર્  

Ajax Pickering hospitalની બાજુમાાં નવા લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં ઘરનુાં 

બાાંધકામની પ્રગસ્ર્ સમયસર સફળર્ાપૂવાક પૂણા થવા ર્રફ ધપી રહી છે રે્મજ ઘરનો 

આાંર્રરક ભાગ, આપણી અપેસ્ક્ષર્ માચા 2022નાાં અનાવરણને અનુલક્ષીને, રે્ની 

પ્રવૃસ્ત્તના થર્રમાાં ર્ીવ્રપણે વૃસ્દ્ધ કરર્ો જાય છે.   
 

પ્રથમ અને સ્દ્વર્ીય માળે આાંર્રરક સ્સમેન્ટથી સીંચારવાનુાં કાયા પૂણા કરવાનુાં કામ 

ચાલી રહ્યુાં છે, રે્મજ સમર્પાર્ સ્નમાાણકામની સ્વસ્શષ્ટ ર્ાલીમ પામેલ ટુકડી ઈંટોનાાં 

સાાંધામાાં સ્સમેન્ટ પૂરવી, રાંગકામ, વાર્નાશશાંગ, રાંગ ધોવાનુાં અને રડથટેમ્પરરાંગ કરવાના 

કાયો પર કામ કરી રહી છે. જેમ-જેમ બાાંધકામની ટુકડી સમગ્ર ઈમારર્માાં ઈંટોનાાં 

સાાંધામાાં સ્સમેન્ટ પૂરવી, રાંગકામ, વાર્નાશશાંગ, રાંગ ધોવાનુાં અને રડથટેમ્પરરાંગ કરવા 

જેવા કાયો પર આગળ ધપર્ી જાય છે રે્મ-રે્મ રે્મની આ પ્રરિયા આગામી બેએક 

મસ્હનાઓ સુધી ચાલુ રહેશે. આ મસ્હને થથાપત્ય અને બાાંધકામની ટુકડીઓએ 

અજમાયશ અને ભૂલ અજમાવવા માટે સ્નવાસી ઓરડાના સ્નમાાણકામને પણ પૂણા 

કયુું હરુ્ાં. ઓરડાનો ઉપયોગ - જે રાચરચીલુાં, બાથરૂમ અને વીજ એકમની 

ગોઠવણીઓની સાથે રે્મજ નવા પેઇન્ટ અન ેવાર્નાશના થરથી સાફ કરીને રૈ્યાર 

કરવામાાં આવશે - ઘરમાાં રહેલા અન્ય ઓરડાઓ માટે એક નમૂનારૂપ ર્રીકે ઉપયોગમાાં 

લેવામાાં આવશે.        

 

જ્યારે મોટાભાગની પ્રગસ્ર્ ઘરના અાંદરનાાં ભાગમાાં કરવામાાં આવી છે, ત્યારે ર્મે એ 

બાબર્ ધ્યાનમાાં લીધી હશે કે ઘરનાાં બાહ્ય ભાગમાાં ર્ાજેર્રમાાં કેટલાક ફેરફાર કરવામાાં 

આવ્યા છે. બાહ્ય વીજળીના પ્રવાહવાહકનુાં આચ્છાદન અને રે્ને જકડીને બાાંધવાથી 

આપેલો આધાર ર્ીવ્ર ગસ્ર્થી બહારના ભાગમાાં ઉપલા માળેથી નીચેનાાં સ્દ્વર્ીય માળ 

પર ર્રફ નમે રે્ રીરે્ મકાનની છર્ ઊભી કરીને ઢાાંકવામાાં આવેલો છે. આવનારા 

સપ્ર્ાહોમાાં, સ્નમાાણકામ માટે ઊભી કરેલી એસ્લવેટર પદ્ધસ્ર્ને પણ ર્ોડી પાડવામાાં 

આવશે, રે્મજ 24 સ્નવાસી બાલ્કનીને પૂણા કરવામાાં આવશે. માગાનુાં માળખુાં, જે 

Lakeridge Healthના પ્રવર્ામાન માગો વડે ઘર સાથે જોડાશે, પણ પગથીને 

સડકની બાજુથી જડેલી ઊભી ર્કર્ીઓને બેસાડવાના અને પાકી પગની સપાટી પર 

પૂણા ડામરના થરને ઓપવા સાથે પૂણાર્ાને આરે આવીને ઊભુાં છે.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
નવા પાર્કુંગ ગરાજ માટેના કૉન્કરરટનો પાયો નાખવાનો પ્રથમ ભાગ પણ આ મસ્હને 

સીંચારવામાાં આવ્યો હર્ો. એક વાર પૂણા થશે, એટલે નવા પાર્કુંગનુાં માળખુાં 

લાાંબાગાળાની સાંભાળનાાં ઘર રે્મજ હૉસ્થપટલની ટુકડીનાાં સભ્યો, સ્નવાસીઓ, 

મુલાકાર્ીઓ રે્મજ પરરવારના સભ્યો માટે પાર્કુંગની 500+ જગ્યાઓ ઉત્પન્ન કરશે.     
 
 
 
 

 
 
 
 
નવેમ્બર દરસ્મયાન શુાં અપકે્ષા સવેી શકાય છે 

આવનારા અઠવારડયાઓમાાં, અમે બન્ને, ઘરની અાંદર અને બહાર, વધુ ફેરફારો 

માટેની અપેક્ષા સેવી રહ્યાાં છીએ.    
 

સ્દ્વર્ીય માળ, જેમાાં 64 સ્નવાસી ઓરડાઓના ભાગરૂપે માનસ્સક રોગોના દદીઓ 

માટેની હૉસ્થપટલનો સમાવેશ થાય છે રે્ પૂણા કરવામાાં આવશે. સ્નવાસીઓના 

સસ્હયારા ઉપયોગ માટેની જગ્યા અને મજબૂર્ માળખાાંકીય કે્ષત્રો પૂણાર્ાના અાંસ્ર્મ 

ર્બક્કાને આરે છે રે્મજ મોટાભાગના ઉપલા માળોને સારી રીરે્ સ્વકસ્સર્ કરવામાાં 

આવશ.ે બહારના ભાગેથી,  દીવાલની માળખાકીય થથાપના લગભગ પૂણા થઇ જશે 

રે્મજ લૅન્ડથકેશપાંગને ઓપ આપવાનુાં કાયા શરૂ થશે.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

સાંપકામાાં રહો 
જો ર્મારે કોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા ર્ો ઘર સ્વશે વધુ માસ્હર્ી મેળવવા ઈચ્છર્ા હો, ર્ો કૃપા કરીને 905-576-8711 એક્થટને્શન 34167 પર કૉલ કરો  

અથવા AjaxLTC@lh.ca પર ઈમેઈલ કરો. છેલ્લામાાં છેલ્લી માસ્હર્ીથી અવગર્ રહેવા માટે ર્મે અમારી વેબસાઈટ www.lh.caની પણ મુલાકાર્ લઈ શકો છો ! 

 
 

 ઈમારર્ની ઉત્તર બાજુ બહારનાાં ભાગમાાં નવા ઘરને રાંગવાનુાં જે કામ ચાલી રહ્યુાં છે ર્નેાાં પર એક નજર (11મી ઑક્ટોબર, 2021)       

 
 
 

 

શુાં ર્મ ેજાણર્ા હર્ા ક ે

ઑક્ટોબર દરસ્મયાન, કોઈ એક રદવસ માટે, 100થી વધુ આાંર્રરક દીવાલો  

અને છર્ોને વૉલબોડા લગાડવા માટે પેટા-વેપાર ઠેકેદારોનાાં મસ્હલાઓ અને  

પુરર્ોને થથળ પર કામ કરવા માટે રોકવામાાં આવ્યા હર્ા?    
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