
 

 

 ਸਤੰਬਰ 2021 

 

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਮਹੀਨਾ 
Ajax Pickering Hospital ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰਮਾਣ ਅਧੀਿ ਿਿੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਿੌਂ  ਮਹੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਿ 'ਤੇ ਪਹ ੰਚ ਵਿਆ ਹ ੈਅਤੇ 
ਪਰਿਤੀ ਤਜ਼ੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਿਾਲ ਜਾਰੀ ਹ।ੈ ਸਤੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਮਹੀਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਾਰੀ ਅਮਲੇ ਿੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦ ੇਵਿਿਾਸੀਆਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਥਾਂ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸ ਰਵੱਖਅਤ ਘਰ ਵਿੱਚ 
ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਵੱਖਆ ਹੈ। 
 
ਘਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹ ਣ ਪੂਰਾ ਹ ੋਵਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧਆਿ ਅਦੰਰੂਿੀ 
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਦਖੱ ਿਲੱ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, 

ਐਲੀਿੇਟਰ ਇਿਸਟਾਲੇਸ਼ਿਾਂ ਇਸ ਮਹੀਿੇ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਿੇ ਘਰ ਦੀ 
ਛੱਤ ਨੂੰ ਇਿਸਟਾਲ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰਵੱਖਆ ਅਤ ੇਬਾਹਰਲੇ ਸੜਕ ਿੈੱਟਿਰਕ 'ਤੇ 
ਕ ਝ ਵਕਿਾਵਰਆਂ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈ।    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਜ਼ਰ 

 

ਬਾਹਰੀ ਪਿੈਲ ਇਿਸਟਾਲੇਸ਼ਿ ਿੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਇਸ ਪਤਝੜ 
ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹ ੋਜਾਿੇਿੀ। ਇਹ ਅੱਿੇ ਿੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਕਦਮ ਹੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਪੈਿਲ ਵਿਜ਼ਾਈਿ ਿਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਿਰਿੀ 
ਵਦਖਾਈ ਦੇਿਿੇੀ। 
 
ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਪਰਿਤੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਹਦੱ ਤਕ, Ontario ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
Accelerated Build Pilot Program ਦ ੇਕਾਰਿ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ, 

PCL Construction, ਅਤੇ Infrastructure Ontario ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਝਂੇਦਾਰੀ 
ਵਿੱਚ, ਿਿੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਾਇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਿਾਲੋਂ ਜਲਦੀ 
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ, ਜੋ ਵਕ ਏਕੀਵਿਤ ਮਾਵਿਊਲਰ ਵਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀ, ਸਮਾਂ-
ਸਾਰਣੀ, ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਿਿੀਿਤਾਿਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 
ਜ਼ਮੀਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਰ 2022 ਦੇ ਸ਼ ਰੂ ਵਿੱਚ 
ਮ ਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ , ਘਰ Durham Region ਵਿੱਚ 320 ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦਖੇਭਾਲ 
ਿਾਲੇ ਵਬਸਤਰੇ ਵਲਆਏਿਾ ਅਤੇ ਇਕੱ ਆਧ ਵਿਕ, ਅਵਤ ਆਧ ਵਿਕ, ਸ਼ਾਿਦਾਰ 
ਜਿਹਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਿਾ ਵਜਸਨੂੰ ਬਜ਼ ਰਿ ਘਰ ਕਵਹਣਿੇ।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ "ਟੌਵਪ੍ੰਗ ਆਫ" ਇਿੈਂਟ 
27 ਅਿਸਤ ਨੂੰ, Lakeridge Health ਿੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਛੇਿੀਂ 
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਵਜ਼ਲ ਦੇ ਮ ਕੰਮਲ ਹਣੋ ਦਾ ਜਸ਼ਿ ਮਿਾਉਣ ਲਈ "ਟਵੌਪਿੰ ਆਫ" 
ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਿ ਕੀਤਾ। "ਟੌਵਪੰਿ ਆਫ" ਵਬਲਵਿੰਿ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤ ੇਇੱਕ 
ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਿ ਪੂਰਾ 
ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ।  
 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਤੰਰੀ ਅਤੇ Ajax ਲਈ MPP ਮਾਿਯੋਿ Rod 

Phillips; Pickering-Uxbridge ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ MPP ਮਾਿਯੋਿ 
Peter Bethlenfalvy; ਅਤੇ Whitby ਲਈ MPP Lorne Coe ਦਾ ਬਹ ਤ-
ਬਹ ਤ ਧੰਿਿਾਦ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਿ ਮਿਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਿ ਦੇ ਮ ਖੀ 
Sharon Cochran, Infrastructure Ontario, ਅਤੇ PCL 

Construction ਸਮੇਤ Lakeridge Health ਦੇ ਿੇਤਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 
ਇਹ ਇਿੈਂਟ Lakeridge Health, ਇਸਦ ੇਭਾਈਿਾਲਾ,ਂ ਟੀਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਅਤੇ 
ਪੂਰੇ Durham Region ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਇਹ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ Ontario ਸਬੂੇ ਨੂੰ 30,000 ਿਿੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਿਾਲੇ ਵਬਸਤਰੇ ਅਤ ੇDurham ਵਿੱਚ ਬਜ਼ ਰਿਾਂ ਲਈ 320 ਿਿੇਂ ਵਬਸਤਰ ੇਪਰਦਾਿ 
ਕਰਿ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਿੇੜੇ ਪਹ ੰਚ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ਮੰਤਰੀ Phillips ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਿ ਹੈਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। Lakeridge Health ਦੇ ਪਰੈਜ਼ੀਿੈਂਟ 
ਅਤੇ CEO, Cynthia Davisਦੇਖ ਰਹੇ ਹਿ। 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ: Ajax Pickering Hospital ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਟੌਵਪੰਿ ਆਫ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ Todd Craigen, ਪਰੈਜ਼ੀਿੈਂਟ, Eastern Canada, PCL 
Constructors Canada Inc.; Sharon Cochran, ਮ ਖੀ, ਬੋਰਿ ਆਫ ਟਰਸਟੀ, 
Lakeridge Health; Lorne Coe, MPP, Whitby; Peter Bethlenfalvy, ਵਿੱਤ 
ਮੰਤਰੀ; Rod Phillips, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ; ਅਤੇ Cynthia Davis, 
ਪਰੈਜ਼ੀਿੈਂਟ ਅਤੇ CEO, Lakeridge Health।  

ਨਿਾਾਂ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਵਿੱਚ  
Daily Construction News ਿੇ Topping off ceremony held at 

Ajax Pickering Hospital ਵਸਰਲੇਖ ਦੇ ਿਾਲ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਟਵੌਪੰਿ ਆਫ 
ਇਿੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਵਸਆ। 

 
ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਤਜ਼ੇ ਪਰਿਤੀ ਨੂੰ Health 180 with Carion 

Fenn ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਪੀਸੋਿ ਵਿੱਚ ਿੀ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 
ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ Ajax ਲਈ MPP ਮਾਿਯਿੋ Rod Phillips; 

Lakeridgeਦੇ ਪਰੈਜ਼ੀਿੈਂਟ ਅਤ ੇCEO, Cynthia Davis, ਅਤ ੇLakeridge 

Health ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀਿੀਅਰ ਿਾਇਰੈਕਟਰ, 

Mark Murphy ਇਸ ਆਯੋਜਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।  
 

ਇਸ ਪ੍ਤਝੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਕੰਮ 
ਅੱਿੇ ਪਤਝੜ ਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਬਜਲੀ ਚਾਲੂ ਹ ੋਜਾਿੇਿੀ, ਘਰ 
ਦੇ ਫਲੋਵਰੰਿ ਦੀ ਇਿਸਟਾਲੇਸ਼ਿ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਜਾਿੇਿੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਿੀ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਟ 
ਦਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਦੱਖਣੀ ਿੇਿ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 
ਿਰਵਤਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇਿਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਦਤੱਾ ਜਾਿੇਿਾ।  
 
ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਅੰਦਰੂਿੀ ਕੰਮ ਅਿੱੇ ਿੱਧਦਾ ਹੈ, Lakeridge Health ਦੀ ਟੀਮ 
ਕਵਮਊਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪੱਿੇਟ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਿੀ ਵਕ ਹੋਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ 
ਵਹੱਸਾ ਵਕਿੇਂ ਰੂਪ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                     

ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਪ੍ਡੇਟਾਾਂ 
ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ ੋ
 
ਕੀ ਅੱਪਿਟੇ ਵਸਧੱਾ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਇਿਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹ?ੋ ਆਪਣਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ  
AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਿੀ ਈਮਲੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ।  
 
ਤ ਸੀਂ ਸਾਿੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ lakeridgehealth.on.ca 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਿੀ ਿਿੀਿਤਮ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ ਹਾਿੇ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰਸ਼ਿ ਜਾ ਂ
ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਿ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 905-576-8711 
ਐਕਸੈਨਟਸ਼ਨ 34167 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ AjaxLTC@lh.ca 

'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
 
ਤ ਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤ ੇਿੀ ਲੱਭ ਅਤੇ ਫਾਲੋ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! 
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