
 

 
 

ਜੁਲਾਈ 2021 

ਜੁਲਾਈ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨਜ਼ਰ 

28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨ ੂੰ  (ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ!), ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨਰਮਾਣ ਪਰਹਕਹਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ Ajax Pickering 

Hospital ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੂੰ ਮੀ-ਹਮਆਦ ਦਾ ਕੇਅਰ ਿੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
Lakeridge Health ਅਤੇ Infrastructure Ontario ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ ਿੋਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋਏ ਦੇਖਣਾ 
Lakeridge Health ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੇ Durham ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਵਧੀਆ 
ਹਦਲਚਸਪ ਸਮਾਂ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਹਖਆ ਅਤੇ ਸੁਹਣਆ 
ਿੋਵੇਗਾ, ਹਨਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

 
ਜ ਨ ਹਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਨਰਮਾਣ ਭਾਈਵਾਲ, PCL Construction, ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੂੰਜ਼ਲ ਨ ੂੰ  
ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜਵੀਂ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੂੰਧ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਪੈਨਲ 
ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ। ਇਿ ਪਰਹਕਹਰਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਫ਼ਹਤਆਂ ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗੀ 
ਹਜਸ ਦੌਰਾਨ PCL Construction ਟੀਮ ਪੂੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਮੂੰਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰੇਗੀ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨ ੂੰ  ਛੇਵੀਂ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 

 

ਆਖਰੀ ਛੇਵੀਂ ਮੂੰ ਜ਼ਲ ਦਾ ਪ ਰਾ ਿੋਣਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ 
ਇਿ ਿੋਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਿੋਣ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਹਦੂੰਦਾ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹਧਆਨ ਿੋਮ ਦੇ ਿੋਰ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣਗੇ, ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਹਵੱਚ ਇਸਦੀ HVAC ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਿਰੀ ਸਾਈਹਡੂੰਗ ਅਤੇ ਕੂੰਧ ਦੀਆਂ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਹਨਰਮਾਣ ਸਿੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਸਿੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿੋਰ ਹਦਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿੋਮ ਦੇ 
ਪਾਰਹਕੂੰਗ ਗੈਰਾਜ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਸ਼ੁਰ  ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਨ ੂੰ  
ਕੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਟਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕੂੰਮਲ ਿੋ ਜਾਣ 'ਤ,ੇ ਨਵਾਂ 320 ਹਬਸਤਹਰਆਂ ਵਾਲਾ ਿੋਮ ਇੱਕ 
ਆਧੁਹਨਕ ਹਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹਨਯੂੰਤਰਣ ਦੇ 
ਹਬਿਤਰੀਨ ਅਹਭਆਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ 
ਿੋਮ ਦੀ ਭਹਵੱਖ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਹਸਿਤਮੂੰਦ 
ਜਗਹਾ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 



 

 
 

ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦ ੇਕਅੇਰ ਹੋਮ ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਨੇਤਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ, Cheyanne Hammell ਨ ੰ  ਵਮਲੋ 
ਇਸ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਹਨਉਜ਼ਲੈਟਰ ਹਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੂੰ ਮੀ-ਹਮਆਦ ਦੇ 
ਕੇਅਰ ਿੋਮ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਹਮਸਾਲ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ। 

 

Cheyanne Hammell (ਚੇਯਾਨ ਿੈਮੇਲ), PCL Construction ਹਵੱਚ ਪਰੋਜੈਕਟ 
ਮੈਨੇਜਰ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ Lakeridge Health ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੂੰ ਮੀ-ਹਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ 
ਿੋਮ ਦੇ ਹਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। Cheyanne ਇੱਕ ਸਲਾਿਕਾਰ 
ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਿੈ ਹਜਸ ਨੇ Greater Toronto Region ਹਵੱਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪਹਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨਰਮਾਣ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਲ ਿੀ 
ਹਵੱਚ 2021 Women’s Leadership Initiative Championship Team ਦੇ 
ਨਵੀਨਤਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਚੈਂਪੀਅਨਹ਼ਿਪ 
ਟੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਚਲ ਸੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ 
ਹਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ, Toronto ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ 
ਗਏ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

 

Ajax Pickering Hospital ਹਵਖੇ ਨਵੇਂ ਲੂੰ ਮੀ-ਹਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਿੋਮ ਦੇ ਬਾਿਰ ਚੇਯਾਨ 
ਿੈਮੇਲ। 

 

ਲਗਭਗ 220 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੇਯਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 
ਬਿੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹਿੱਸਾ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਹਦਲਚਸਪ ਨਵੀਂ 
ਸਿ ਲਤ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਿੀ 
ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਮੂੰ ਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
Lakeridge Health ਇਸ ਪਰਹਕਹਰਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ ਿੈ ਅਤੇ 
ਚੇਯਾਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਿਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਸਿਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ Durham Region ਦੇ ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਿੋਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਵਕਾਸ ਹਵੱਚ ਹਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
 
 

ਵ ਵਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਨਰਮਾਣ ਟੀਮ ਪ੍ਾਰਵਕੰਗ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ    
ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਹਤ-ਆਧੁਹਨਕ ਲੂੰ ਮੀ-ਹਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਿੋਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਾਰਤ ਹਵੱਚ ਨਵੇਂ 
532-ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਹਕੂੰਗ ਗੈਰਾਜ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਨਵੇਂ ਿੋਮ 
ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ਼, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਹਜ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਹਕੂੰਗ ਗੈਰਾਜ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਚੱਲ ਹਰਿਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, Ajax 

Pickering Hospital ਹਵਖੇ East Parking Lot ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਹਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ 
ਦੀ ਪਾਰਹਕੂੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਲੂੰ ਬਾ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਗਹਾ ਿੋਵੇਗੀ। 

 

ਅਸੀਂ Barr Road ਅਤੇ Monarch Avenue ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਵਕਹਸਤ ਿੋ 
ਰਿੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਹਕੂੰਗ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹਵੱਚ ਮਈ 
ਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਿ ਸਥਾਨ, ਜੋ ਹਕ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ 
ਪਹਰਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੱੁਲਹੇ  ਹਦਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਸਾਈਟ 
'ਤੇ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਨਿੱਜੀ ਵਾਿਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਹਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਿੈ ਹਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਹਕੂੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਹਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਹਕੂੰਗ ਸਥਾਨ 
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸੜ੍ਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, 
ਅਸੀਂ ਫੁੱ ਟਪਾਥ ਅਤੇ Clements Woodlot ਟਰੇਲ ਰਾਿੀਂ ਪੈਦਲ ਟਰੈਹਫ਼ਕ ਦੇ ਵਧਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕਉਂਹਕ ਵਰਕਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਰਦ-ੇਹਫਰਦੇ 
ਿਨ। 

 

ਪਾਰਹਕੂੰਗ ਹਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਹਵਹਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਅਸੁਹਵਧਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਫ਼ਹਤਆਂ ਹਵੱਚ ਵਾਧ  ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੂੰਤਹਰਮ ਿੱਲ 
ਹਵਕਸਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਤੁਿਾਡੇ ਸਬਰ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੇ ਿੋਮ ਦੇ ਹਨਰਮਾਣ 
ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਹਧਤ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹਚੂੰਤਾਵਾਂ ਿਨ ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸੂੰ ਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। 
 
 
 
 
 

ਸੰਪ੍ਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹ ੋ

 
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਨਵਾਂ ਲੂੰ ਮੀ-ਹਮਆਦ ਦਾ ਕਅੇਰ ਿੋਮ 
Durham Region ਲਈ ਹਕੂੰਨਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ। ਿੋਮ ਦੇ 
ਹਨਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ: 

 
• ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ lakeridgehealth.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓ 
• ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪੱੁਛ-ਹਗਛ ਦੇ ਨਾਲ 905-

576-8711 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 34167  'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
ਜਾਂ AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 

• ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ 
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