
 

 
 

ஜூலை 2021 

ஜூலை மாதத்தில் இல்ைத்தின் 
முன்னேற்றத்தின் ஒரு பார்லை 
ஜூலை 28, 2020 அன்று (ஏறக்குலறய இன்றிைிருந்து ஒரு 
வருடத்திற்கு முன்பு), ஒண்டடரிடயோ அரசோங்கமோனது 
துரிதப்படுத்தப்பட்ட கட்டலமப்புச் சசயல்முலறலயப் பயன்படுத்தி 
Ajax Pickering மருத்துவமலனக்கு அடுத்து ஒரு புதிய நீண்ட கோை 
பரோமரிப்பு இல்ைத்லதக் கட்டலமக்க Lakeridge Health மற்றும் 
Infrastructure Ontario உடன் இலைந்து ஒரு கூட்டுப் பங்களிப்லப 
அறிவித்தது. ஒவ்சவோரு வோரமும் இல்ைம் கட்டலமக்கப்படுவலதப் 
போர்ப்பது Lakeridge Health மற்றும் முழு டர்ஹோம் சமூகத்திற்கும் 
நம்பமுடியோத ஓர் அற்புதமோன டநரமோகும், டமலும் நீங்கள் 
போர்த்தபடி மற்றும் டகள்விப்பட்டபடி, கட்டுமோனப் பைிகள் டவகமோக 
நடந்து வருகின்றன. 

 
ஜூன் மோதத்தில், எங்களின் கட்டுமோனக் கூட்டோளர் ,PCL Construction, 
நோன்கோவது தளத்லத முடித்து, ஐந்தோவது தளத்தில் சுவர் பீம்கள் 
மற்றும் தலரப் டபனல்கலள நிறுவத் சதோடங்கினர். PCL Construction குழு 
ஐந்து மற்றும் ஆறோவது தளங்கலள முடித்துக்சகோண்டிருப்பதோல் 
அடுத்த சிை வோரங்களுக்கு இந்தச் சசயல்முலற சதோடரும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஜூலை 17, 2021 அன்று 6வது மோடியில் பைியோற்றும் குழுவினர் 

 

இறுதியோன ஆறோவது தளத்லத முடிப்பது என்பது ஒரு முக்கியமோன 
லமல்கல்ைோகும், ஏசனனில் இது இல்ைத்தின் கட்டலமப்லப நிலறவு 
சசய்வலதக் குறிக்கிறது. இலதத் சதோடர்ந்து குழுவினர், அதன் HVAC 
அலமப்பு மற்றும் சவளிப்புற பக்கவோட்டு மற்றும் சுவர் டபனல்கலள 
நிறுவுதல் உள்ளிட்ட இல்ைத்தின் மற்ற முக்கிய கூறுகளுக்கு தங்கள் 
கவனத்லதச் சசலுத்துவர். அறிவித்தபடியோன மற்றும் உரிய டநர 
கட்டுமோனத்துடன், கவனிக்க டவண்டிய மற்ற அற்புதமோன 
முன்டனற்றங்களும் உள்ளன. இதில் குறிப்போக, இல்ைத்தின் போர்க்கிங் 
கரோஜில் டவலை சதோடங்கிவிட்டது டமலும் மோதக் கலடசியில் கிடரன் 
ஒன்று நீக்கப்பட்டு பைித் தளத்திைிருந்து அகற்றப்படும். 

 
முடிந்தவுடன், 320 படுக்லககள் சகோண்ட புதிய இல்ைமோனது நவனீ 
வடிவலமப்புடன், டநோய்த்சதோற்று தடுப்லபயும் சகோண்டிருக்கும் 
மற்றும் நமது பிரோந்தியத்தின் மூத்தவர்களுக்கும், இைத்தின் 
எதிர்கோை குழு உறுப்பினர்களுக்கும் போதுகோப்போன மற்றும் 
ஆடரோக்கியமோன இடத்லத உறுதிசசய்யும் சிறந்த நலடமுலறகலளக் 
கட்டுப்படுத்தும். 



 

 
 

Cheyanne Hammellஐச் சந்தியுங்கள்: நீண்ட 
காை பராமரிப்பு இல்ைக் கட்டிடத்தின் பை 
தலைைர்களில் ஒருைர்: 
இந்த மோத சமூகச் சசய்திமடைில், புதிய நீண்ட கோை 
பரோமரிப்பு இல்ைத்தில் பைிபுரியும் பை சிறப்புமிக்க குழு 
உறுப்பினர்களில் ஒருவலர உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த 
விரும்புகிடறோம். 

 

Cheyanne Hammell என்பவர் PCL Construction இன் சசயல்திட்ட டமைோளர் 
ஆவோர் டமலும் இவர் தற்டபோது Lakeridge Health இன் புதிய நீண்ட கோை 
பரோமரிப்பு இல்ைத்தின் வடிவலமப்லப டமற்போர்லவயிடுகிறோர். சபரிய 
சடோரோண்டடோ பிரோந்தியம் முழுவதிலும் பை மோற்றத்தக்க கட்டுமோனத் 
திட்டங்களுக்குத் தலைலம தோங்கிய Cheyanne ஒரு வழிகோட்டி மற்றும் 
தலைவர் ஆவோர். அவர் சமீபத்தில் 2021 மகளிர் தலைலமத்துவ 
முன்முயற்சி சோம்பியன்ஷிப் குழுவின் புதிய உறுப்பினர்களில் 
ஒருவரோக சபயரிடப்பட்டோர். சோம்பியன்ஷிப் குழுவோனது தலைலம 
மற்றும் நகரத்தின் ரியல் எஸ்டடட் மற்றும் டமம்போட்டின் 
பங்களிப்புகளுக்கோக அலடயோளம் கோைப்பட்ட சபண் தலைவர்கள் 
மற்றும் சசல்வோக்குள்ளவர்கலளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. 

 

Ajax Pickering மருத்துவமலனயில் உள்ள புதிய நீண்ட கோை பரோமரிப்பு இல்ைத்திற்கு 
சவளிடய Cheyanne Hammell. 

 
ஏறக்குலறய 220 சதோழிைோளர்கலளக் சகோண்ட தற்டபோலதய 
பைியோளர்களுடன், Cheyanne ஒரு சபரிய பன்முகக் குழுவின் 
முக்கியமோன பகுதியோவோர். இக்குழு நமது சமூகத்தின் மதிப்புமிக்க 
உறுப்பினர்கள், அவர்களின் குடும்பங்கள் மற்றும் அவர்கலளப் 
பரோமரிக்கும் ஊழியர்களின் இல்ைமோக கருதப்படும் இந்த அற்புதமோன 
புதிய இடத்லத உருவோக்கவும் கட்டலமக்கவும் ஒன்றோக டவலை 
சசய்கிறது. Lakeridge Health இந்தச் சசயல்முலறயின் ஒரு பகுதியோக 
இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அலடகிறது டமலும் Cheyanne மற்றும் குழு 
உறுப்பினர்கள், எங்களின் உடல்நை மற்றும் சமூகக் கூட்டோளர்கள் 
மற்றும் டர்ஹோம் பிரோந்தியத்தில் வசிப்பவர்கள் ஆகிடயோருக்கு 
அவர்களின் பங்களிப்புகள் மற்றும் இல்ைம் மற்றும் அதன் 
வளர்ச்சிக்கோன ஆர்வத்திற்கோக நன்றி சதரிவிக்க விரும்புகிடறோம். 

பார்லையாளர் மற்றும் கட்டுமாே குழு 
பார்க்கிங்கின் புதுப்பிப்பு 
 
அதிநவனீ நீண்ட கோை பரோமரிப்பு இல்ைத்திற்குக் கூடுதைோக, புதிய 
வடீு மற்றும் மருத்துவமலன ஆகிய இரண்டின் பைியோளர்கள், 
டநோயோளி மற்றும் போர்லவயோளரின் வோகனங்களுக்கு இடமளிக்கும் 
வலகயில் 532 இடங்கள் சகோண்ட புதிய போர்க்கிங் கரோஜ் 
அலமப்லபயும் இந்தக் கட்டிடம் சகோண்டுள்ளது. புதிய போர்க்கிங் கரோஜ் 
கட்டுமோனத்துடன், Ajax Pickering மருத்துவமலனயின் கிழக்கு போர்க்கிங் 
ைோட்டிற்கு அருடக உள்ள போர்லவயோளர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் 
போர்க்கிங்கில் சிை மோற்றுப்போலதகள் மற்றும் குலறக்கப்பட்ட இடம் 
இருக்கும். 

 
போர் சோலை மற்றும் டமோனோர்க் அசவன்யூ சந்திப்பின் அருடக உள்ள 
ஒரு டமம்போட்டு இடத்தில் கட்டுமோன குழு போர்க்கிங் சதோடர்போன 
புதுப்பிப்லப நோங்கள் டம மோதத்தில் பகிர்ந்து சகோண்டடோம். உள்ளூர் 
குடும்ப வைிகத்தோல் தோரோளமோக வழங்கப்பட்ட இந்த இடமோனது 
தளத்தின் கட்டுமோனப் பைியோளர்களோல் அவர்களின் தனிப்பட்ட 
வோகனங்கலள நிறுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். அடுத்த சிை 
மோதங்களில் புதிய போர்க்கிங் தளத்தின் பயன்போடு அதிகரிக்கும் 
என்று நோங்கள் எதிர்போர்க்கிடறோம். புதிய போர்க்கிங் இடம், அருகில் 
உள்ள குடியிருப்பு சோலைகலளக் கூட்டமில்ைோமல் லவத்திருக்க 
உதவும் என்றோலும், நலடபோலதகள் மற்றும் கிளசமண்ட்ஸ் உட்ைோட் 
போலத வழியோக சதோழிைோளர்கள் தளத்திற்கு நடந்து சசல்வதோல் 
கோல் வழிப் டபோக்குவரத்து அதிகரிக்கும் என்று எதிர்போர்க்கிடறோம்.  

 
இந்தப் போர்க்கிங் மோற்றங்கள் நமது அண்லடவடீ்டோர், போர்லவயோளர்கள் 
மற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த அசசௌகரியத்திற்கும் 
நோங்கள் மன்னிப்பு டகோருகிடறோம். வரவிருக்கும் வோரங்களில் கூடுதல் 
சகோள்ளளலவ வழங்க இலடக்கோைத் தீர்வுகலள நோங்கள் உருவோக்கி 
வருகிடறோம். உங்களின் சபோறுலமக்கு நன்றி மற்றும் இல்ைத்தின் 
கட்டுமோனம் சதோடர்போன ஏடதனும் டகள்விகள் அல்ைது டயோசலனகள் 
இருந்தோல் எங்கலளத் தயங்கோமல் சதோடர்பு சகோள்ளவும். 

 
 
 
 

எங்களுடன் இலைப்பில் இருங்கள் 
 

புதிய நீண்ட கோை பரோமரிப்பு இல்ைமோனது 
டர்ஹோம் பிரோந்தியத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியம் 
என்பலத நோங்கள் அறிடவோம். இல்ைத்தின் 
கட்டுமோனம் குறித்து புதுப்பித்த நிலையில் இருக்க: 

 
lakeridgehealth.on.ca இல் எங்களின் 
வலைத்தளத்லதப் போர்லவயிடவும் 
ஏடதனும் டகள்விகள் அல்ைது 
விசோரலைகளுக்கு 905-576-8711 நீட்டிப்பு 34167  

இல் அலழக்கவும் அல்ைது 

AjaxLTC@lh.ca இல் மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்  
Twitter and Facebook இலும் நீங்கள் எங்கலளப் 
பின்சதோடரைோம் 

 

mailto:AjaxLTC@lh.ca

