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ترقی کا مصروف ترین مہینہ
فی الحال ایجیکس پکریئنگ ہسپتال ()Ajax Pickering Hospital

کے زیر تعمیر نئے طویل مدتی نگہداشت کے گھر پر نو ماہ
کے کام کا ہدف مکمل ہو گیا ہے اور ترقی تیز رفتاری سے
جاری ہے۔ ستمبر ایک مصروف مہینہ رہا ہے کیونکہ تعمیراتی
عملہ عمارت کو ایک آرام دہ جگہ اور مستقبل کے رہائشیوں،
خاندانوں اور ٹیم کے ارکان کے لیے ایک محفوظ گھر میں تبدیل
کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔
گھر کا ڈھانچہ اب مکمل ہو چکا ہے ،اور ہم اپنی توجہ
اندرونی اور بیرونی منصوبوں اور تکمیل پر مرکوز کر رہے ہیں۔
مثال کے طور پر ،لفٹ کی تنصیبات کا آغاز اس ماہ ہوا ،اور
عملہ گھر کی چھت کو لگانا جاری رکھے ہوئے ہے اور باہر
سڑک کے نیٹ ورک پر کچھ کناروں پر کنکریٹ ڈال رہا ہے۔

 26ستمبر  2021کو گھر کی چھت پر ایک نظر

بیرونی پینل کی تنصیب بھی جاری ہے اور اس موسم
خزاں میں مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایک دلچسپ قدم ہے
کیونکہ اس پینل ڈیزائن سے عمارت گھر کی طرح اور
زیادہ نظر آئے گی۔
گھر کی ناقابل یقین پیش رفت کا بڑا حصہ ،حکومت آنٹیری و
کے ایکسلریٹڈ بلڈ پائلٹ پروگرام ( Accelerated Build Pilot
 )Programکی وجہ سے ہے۔ صوبائی حکومت ،پی سی ایل
کنسٹرکشن ،اور انفراسٹرکچر آنٹیریو کے ساتھ شراکت
میں ،نیا طویل مدتی نگہداشت کا گھر مربوط معیاری
تعمیراتی نقطہ نظر ،نظام االوقات ،ٹیکنالوجی کی
اختراعات ،تیزی سے خریداری ،اور ہسپتال کی زمین کے
استعمال کی بدولت عام تعمیر کے مقابلے میں جلد مکمل
ہو جائے گا۔  2022کے اوائل میں مکمل ہونے کے بعد ،یہ
گھر ڈرہم کے عالقے میں  320طویل مدتی نگہداشت کے
بستر الئے گا اور بزرگوں کو ایک جدید ترین  ،دور حاضر کی،
افزودہ جگہ فراہم کرے گا جسے گھر کہا جا سکے گا ۔

"تکمیل (ٹاپنگ آف)" کا ایک تاریخی موقع

 27اگست کو لیکرج ہیلتھ نے طویل مدتی نگہداشت کے گھر
کی چھٹی اور آخری منزل کی تکمیل کا جشن منانے کے لیے
"تکمیل (ٹاپنگ آف)" کی ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ "تکمیل (ٹاپنگ
آف)" عمارت کی جگہوں پر ایک روایت ہے جو اس بات کی
نشاندہی کرتی ہے کہ عمارت سب سے اونچے مقام پر پہنچ
گئی ہے۔
عزت مآب راڈ فلپس ( ،)Rod Phillipsوزیر براۓ طویل مدتی
نگہداشت اور ایم پی پی برائے ایجیکس؛ عزت مآب پیٹر بیتھلن
فلیوی( ،)Peter Bethlenfalvyوزیر خزانہ اور ایم پی پی برائے
پکریئگ اکسبریج()Pickering-Uxbridge؛ اور الرن کو ( )Lorne Coeایم
پی پی براۓ وٹبی (،)Whitbyجنہوں نے اس کامیابی کا جشن
منانے کے لیے لیکرج ہیلتھ ،بشمول بورڈ چیئر شیرون کوچران
( ،)Sharon Cochranانفراسٹرکچر آنٹیریو ،اور پی سی ایل
کنسٹرکشن کے رہنماؤں کے ساتھ اس کامیابی کو منانے کے
لیے شمولیت اختیار کی ،کا بہت شکریہ۔ یہ تقریب لیکریج ہیلتھ،
اس کے شراکت داروں ،ٹیم کے اراکین اور پورے ڈرہم کے عالقے
کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی
کرتا ہے کہ صوبے کو اشد درکار  30,000نئے طویل مدتی
نگہداشت کے بستروں اور ڈرہم میں بزرگ افراد کے لیے 320
نئے بستروں کی فراہمی کے لیے آنٹیریو ایک قدم آگے بڑھا رہا
ہے۔

نیا طویل مدتی نگہداشت کا گھرخبروں میں

ڈیلی کنسٹرکشن نیوز نے "تکمیل (ٹاپنگ آف)" کی تقریب کے
عنوان سے ایک کہانی میں "تکمیل (ٹاپنگ آف)" کو نمایاں
کیا ,ایجیکس پکرئنگ ہسپتال میں "تکمیل "ٹاپنگ آف"
کی تقریب کا انعقاد .
طویل مدتی نگہداشت کے گھر کی تیز رفتار پیشرفت کی

کیریؤن فین کے ساتھ ہیلتھ Health 180 with Carion ( 180
 )Fennکی ایک حالیہ قسط میں بھی نمائش کی گئی۔ عزت

مآب راڈ فلپس ( ،)Rod Phillipsوزیر النگ ٹرم کیئر اور ایم پی پی
برائے ایجیکس؛ سنتھیا ڈیوس ( ،)Cynthia Davisلیکرج ہیلتھ کی
صدر اور سی ای او؛ اور مارک مرفی ( ،)Mark Murphyکیپٹل
پالننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر ،لیکرج ہیلتھ سبھی
اس قسط میں شامل ہوئے۔

اس موسم خزاں میں آنے والے کام
موسم خزاں کی جانب دیکھتے ہوئے ،گھر کی مستقل
بجلی کو تقویت ملے گی ،گھر کے فرش کی تنصیب شروع
ہو جائے گی ،اور اندرونی دیواروں کو پینٹ کی تہہ لگے گی۔
جنوبی کرین اکتوبر میں کچھ وقت تک استعمال ہوتی رہے
گی اور پھر اسے سے ہٹا دیا جائے گا۔
جیسے جیسے اندرونی کام آگے بڑھتا ہے ،لیکریج ہیلتھ کی
ٹیم کمیونٹی کو اپ ڈیٹ فراہم کرتی رہے گی جیسے
جیسے گھر کا اندرونی حصہ شکل اختیار کرتا جاۓ گا۔

وزیر فلپس ان سیکڑوں تعمیراتی کارکنوں کی یاد میں ہارڈ ہیٹ پر دستخط
کر رہے ہیں جنہوں نے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ لیکرج ہیلتھ کی
صدر اور سی ای او سنتھیا ڈیوس دیکھ رہی ہیں۔

طویل مدتی نگہداشت کی تازہ ترین
معلومات کے لیے ہماری رہائشیوں کی ای
میل فہرست میں شامل ہوں
اپنے ای میل ان باکس میں براہ راست اپ ڈیٹس وصول
کرنا چاہتی /چاہتے ہیں؟ اپنے نام اور ای میل ایڈریس پر
ای میل کے ذریعے ہماری ای میل AjaxLTC@lh.ca.
کی فہرست میں شامل ہوں۔

.

بائیں سے دائیں :ٹوڈ کریگن ( ،)Todd Craigenصدر ،مشرقی کینیڈا ،پی سی
ایل کنسٹرکٹرز کینیڈا انکارپوریشن؛ شیرون کوچران ( ،)Sharon Cochranچیئر،
بورڈ آف ٹرسٹیز ،لیکرج ہیلتھ؛ لورن کو ( ،)Lorne Coeایم پی پی ،وٹبی؛ پیٹر ،
خزانہ کے وزیر؛ راڈ فلپس ،طویل مدتی نگہداشت کے وزیر؛ اور سنتھیا ڈیوس،
صدر اور سی ای او ،لیکرج ہیلتھ ایجیکس پکرئنگ ہسپتال میں طویل مدتی
نگہداشت کے گھر کے سامنے "تکمیل(ٹاپنگ آف)" کی تقریب میں۔

آپ ہماری ویب سائٹ  lakeridgehealth.on.ca.پر جا
کر بھی اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتی/سکتے ہیں ۔اگر آپ کے
کوئی سواالت یا خدشات ہیں تو براہ کرم 905-576-
 8711ایکسٹینشن  34167پر کال کریں یا
 AjaxLTC@lh.ca.پر ای میل کریں۔

آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی تالش اور فالو کر
سکتے ہیں۔
!

