
 

 
 

آخری چھٹی منزل کی تکمیل ایک اہم سنگ میل ہے کیونکہ 
اس کے بعد  یہ گھر کے ڈھانچے کی تکمیل کا اشارہ ہے۔

عملہ اپنی توجہ گھر کے دیگر اہم عناصر پر مرکوز کرے گا ،  
بشمول اس کا ایچ وی اے سی سسٹم اور بیرونی سائڈنگ  

وقت  تعمیر کے  بر اور  باطریقہ ۔وال پینلز کی تنصیب اور 
خاص  نوٹ کرنے کے لئے دیگر دلچسپ پیشرفت ہیں۔ ،ساتھ

شروع ہو چکا ہے اور  طور پر ، گھر کے پارکنگ گیراج پر کام
کی  کاماور مہینے کے آخر تک  یجائے گنکال دی ایک کرین 

 ۔ یجائے گ جگہ سے ہٹا دی

 
بستروں واال گھر ایک   320ایک بار مکمل ہونے کے بعد ، نیا 

روک سے بچاؤ اور جدید ڈیزائن کے ساتھ ساتھ انفیکشن 
گا ، جو ہمارے عالقے   کو اپناۓبہترین طریقوں  کےتھام 
اور گھر کی مستقبل کی ٹیم کے اراکین کے  بزرگانکے 

 ۔ لیے محفوظ اور صحت مند جگہ کو یقینی بنائے گا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

منزل پر کام کر رہا ہے  یکو چھٹ 2021 یجوالئ 17عملہ 

 2021جوالئی 

 جوالئی میں گھر کی پیشرفت پر ایک نظر۔ 
!(  سے اب تکایک سال پہلے کو )تقریبا 2020جوالئی  28
ریو یریو کی حکومت نے لیکرج ہیلتھ اور انفراسٹرکچر اونٹی اونٹ

کے ساتھ اشتراک کا اعالن کیا تاکہ ایجیکس پکیرنگ ہسپتال  

کا گھر بنایا جا سکے۔  نگہداشتکے آگے ایک طویل المیعاد 
ہوتے دیکھنا لیکریج ہیلتھ اور پوری ڈرہم  بنتےہر ہفتے گھر کو 

کمیونٹی کے لیے ناقابل یقین حد تک دلچسپ وقت رہا ہے 
، تعمیر تیزی سے  اور جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا

 جاری ہے 
 

، پی سی ایل   تعمیراتی شراکت دارجون میں ، ہمارے 

کنسٹرکشن نے چوتھی منزل ختم کی اور پانچویں منزل پر 
وال بیم اور فلور پینل لگانا شروع کیے۔ یہ عمل اگلے چند  

ہفتوں تک جاری رہے گا کیونکہ پی سی ایل کنسٹرکشن ٹیم  
 ۔ پانچویں اور چھٹی منزل کو مکمل کرتی ہے

 



 

 
 

پارکنگ  کے لیے ٹیم  تعمیراتیاور  مالقاتیوں
 ترین معلومات تازہ پر 

عالوہ اس گھر کے کے نگہداشت  طویل المعیادجدید ترین 
کی تعمیر بھی کی جگہ پارکنگ گیراج  532میں نئے  تعمیر

شامل ہے تاکہ نئے گھر اور ہسپتال دونوں کے لیے عملہ ،  

نئے   ے۔سک کی جگہ ہوں وگاڑیکی  مالقاتیوںمریض اور 
، ایجیکس پکیرنگ   کے ساتھتعمیر جاری پارکنگ گیراج کی 

اور  مالقاتیوںہسپتال میں ایسٹ پارکنگ الٹ کے قریب 
کم جگہ راستے اور متبادل عملے کی پارکنگ کے لیے کچھ 

 ۔ہوگی

 
ہم نے مئی میں بار روڈ اور مونارک ایونیو کے کونے کے  

تازہ  قریب ترقیاتی عملے کی پارکنگ کے حوالے سے 
۔ یہ جگہ ، جسے ایک مقامی  دی تھی بھی  معلومات

طیہ کیا تھا ، سائٹ پر خاندانی کاروبار نے فراخدلی سے ع
  اپنی ذاتی گاڑیاں کھڑی کرنے کے یک کارکنانتعمیراتی 

لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ نئی 
پارکنگ سائٹ کا استعمال اگلے چند مہینوں میں بڑھ 

جائے گا۔ اگرچہ پارکنگ کے نئے مقام سے رہائشی 

رکھنے میں مدد  خالیکو فوری طور پر کے اطراف سڑکوں 
فٹ پاتھوں اور کلیمینٹس ووڈلوٹ ٹریل کے ہم ملے گی ، 

 کہتوقع کرتے کی اضافہ  والوں میںچلنے ذریعے پیدل 
 ۔ تے اور جاتے ہیںآسائٹ پر  انکارکن

 

اور  مالقاتیوںہمارے پڑوسیوں ، سے ں وتبدیلی انپارکنگ کی 
عملے کو ہونے والی کسی بھی تکلیف کے لیے ہم معذرت خواہ  

فراہم کرنے کے لیے   جگہہیں۔ ہم آنے والے ہفتوں میں اضافی 
  ےعبوری حل تیار کر رہے ہیں۔ آپ کے صبر کا شکریہ اور اگر آپ ک

گھر کی تعمیر سے متعلق کوئی سواالت یا خدشات ہیں تو ہم 
 ۔ نہیں  ئیںسے رابطہ کرنے میں ہچکچا

 
 

سے ( Cheyanne Hammellن ہیمل )یشیئ  
نگہداشت کے گھر  ملیں: طویل مدتی 

 بہت سے رہنماؤں میں سے ایک۔ کے 
کمیونٹی نیوز لیٹر میں ، ہم آپ کو بہت سے اس مہینے کے 

میں سے ایک سے متعارف کرانا  انغیر معمولی ٹیم ممبر
پر کام کر  نگہداشت کے گھرچاہتے ہیں جو نئے طویل مدتی 

 ن رہے ہین 

ہیمل پی سی ایل کنسٹرکشن میں پراجیکٹ منیجر  شیئین
نگہداشت کے مدتی ہیں اور فی الحال لیکریج ہیلتھ کے نئے 

ایک سرپرست  شیئنے ڈیزائن کی نگرانی کر رہی ہیں۔ ک گھر
اور رہنما ہیں جنہوں نے گریٹر ٹورنٹو ریجن میں متعدد 

کی ہے۔ انہیں حال ہی میں   پیش رویتعمیراتی منصوبوں کی 
ویمن لیڈرشپ انیشیایٹو چیمپئن شپ ٹیم کی تازہ  2021

ترین ممبر کے طور پر بھی نامزد کیا گیا تھا۔ چیمپئن شپ ٹیم 
خواتین صاحب اثر اور  شناخت شدہمیں  کے عالقےٹورنٹو 
کی نمائندگی کرتی ہے تاکہ ان کی قیادت اور شہر ں ؤرہنما

 ۔ ی جاسکے روائاور ترقی میں شراکت ک امالککی 

ایجیکس پکیرنگ ہسپتال میں نئے طویل المیعاد نگہداشت 

 ہیمل۔  شیئینگھر کے باہر کے 

 
موجودہ افرادی قوت کے ساتھ ،  کارکنوں کی  220تقریبا 

ین ایک بڑی کثیر الشعبہ ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے جو اس ئشی
دلچسپ نئی سہولت کو بنانے اور تعمیر کرنے کے لیے مل کر 

کے قابل قدر ارکان ، ان   عالقےکام کر رہا ہے جو باآلخر ہماری 
کے  ہ جو کہ ان کی نگہداشت کرے گا،کے خاندانوں اور عمل

ل کا حصہ بننے  لیے گھر سمجھا جائے گا۔ لیکریج ہیلتھ اس عم
ن اور ٹیم کے ہر ممبر کے ساتھ ساتھ شیئیپر خوش ہے اور وہ 

کے شراکت داروں اور   عالقےہمارے صحت کی دیکھ بھال اور 
ڈرہم ریجن کے رہائشیوں کو گھر اور اس کی ترقی میں ان کی 

 ۔شراکت اور دلچسپی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے
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