
 

 

ਫਰਵਰੀ 2021 
 

ਨਵੀਂ ਬਿਲਬ ਿੰਗ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ  
ਅਸੀਂ Lakeridge Health ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਵਖੇ 
ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ Ajax Pickering 

Hospital ਦੇ ਨ ਲ ਉਸ ਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨ, 
ਉਸ ਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣ  ਖੁਦ ਈ ਦ  ਕੰਮ ਜ ਰੀ ਰੱਵਖਆ, ਵਜਸ 
ਵਵੱਚ ਇਮ ਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਵੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪ ਉਣ ਦ  ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ ਮਲ 
ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤ ਾਂ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਸਥ ਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵਰਹ  ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਬਜਲੀ ਸਪਲ ਈ ਅਤੇ 
Durham Region ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਫ਼ੁ ਨੀ ਪ ਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 
ਲ ਈਨ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। 
 

ਉਸ ਰੀ ਵ ਲੀ ਥ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨ ਲ-ਨ ਲ, ਇਮ ਰਤ ਦੇ ਮ ਵਿਊਲਰ 
ਵਹੱਸੇ ਸ ਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣ ਏ ਜ  ਰਹੇ ਹਨ। ਸ ਿ  ਉਸ ਰੀ ਭ ਈਵ ਲ, 
PCL, ਇਮ ਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪਰੀਫੈਬਵਰਕੇਵਟਿ ਵਹਵੱਸਆਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ ਈਨ 
ਅਤੇ ਸਥ ਪਨ  ਦੀ ਵਨਗਰ ਨੀ ਕਰ ਵਰਹ  ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਲੋਿ ਲੈਣ 
ਵ ਲੀਆਾਂ ਕੰਧ ਦੀਆਾਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਸਸਟਮ, ਵ ਸ਼ਰੂਮ ਪੋਿ, ਅਤੇ 
ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਵਬਜਲੀ ਵੰਿ ਪਰਣ ਲੀਆਾਂ। 

 
ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਮ ਵਿਊਲਰ ਉਸ ਰੀ ਐਕਸੀਲਰੇਵਟਿ ਵਬਲਿ 
ਪ ਇਲਟ ਪਰੋਗਰ ਮ (Accelerated Build Pilot Program) 
ਦ  ਇੱਕ ਵਹੱਸ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਲ ਸਖ਼ਤ ਵਸਹਤ, ਸੁਰਵੱਖਆ, ਅਤੇ 
ਵਿਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਵਮਆਰ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹਮੋ ਦੀ 
ਰਵ ਇਤੀ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦ  ਤੇਜ਼ੀ  

 
 
ਨ ਲ ਉਸ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵ ਲੇ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਅਤੇ 
ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵਵੱਚ, ਪਰਗਤੀ ਵਵਚੱ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਕ ਫੀ ਵਜ਼ਆਦ  
ਵਦਸੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਮੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟ ਇਆ ਜ ਵੇਗ  ਅਤੇ ਮ ਵਿਊਲਰ ਵਹੱਵਸਆਾਂ 
ਨੂੰ ਵਲਆ ਕੇ ਇਕੱਠ  ਜੋਵੜਆ ਜ ਵੇਗ । 
 

ਿਾਈਕ ਲੇਨ ਤਕ ਪਹ ਿੰਚ ਬਵਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀ  
ਵਜਵੇਂ-ਵਜਵੇਂ ਉਸ ਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸ ਿੇ ਭ ਈਚ ਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ, ਸ ਨੂੰ 1 ਮ ਰਚ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ 
ਅੰਤ ਤਕ Clement Street 'ਤੇ ਸ ਈਕਲ ਲੇਨ ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਾਂ 
ਪੈਣਗੀਆਾਂ। ਸ ਰੀਆਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਵਮਉਂਵਸਪਲ ਲੋੜ ਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਹੋ 
ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹ ਨੂੰ ਭਵਵੱਖ ਦੇ ਅੰਕ ਾਂ ਵਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 
ਦੁਬ ਰ  ਖੋਲਹੇ ਜ ਣ ਸਮੇਂ ਬ ਰੇ ਤ ਜ਼  ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇਵ ਾਂਗੇ। 

 
ਸਾ ੇ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਫੀ ਿੈਕ 

ਵਜਵੇਂ-ਵਜਵੇਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵਰਹ  ਹੈ, ਅਸੀਂ Lakeridge 

Health ਵਸਸਟਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬ ਰੇ ਬਹੁਤ ਸ ਰੇ ਵੇਰਵਵਆਾਂ 'ਤੇ ਮਹੁ ਰਤ 
ਅਤੇ ਸੇਧ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹ ਾਂ ਵਕ ਹੋਮ ਦੀਆਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਾਂ ਖ ਲੀ ਥ ਵ ਾਂ ਨੂੰ, 
ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ ਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤ ਵ ਾਂ ਵ ਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਾਂ ਦੀ 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ ਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਵਰਵਤਆ 
ਜ ਵੇਗ । ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਵਸੱਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗੱਲ ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ 
ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕ  ਕਰ ਾਂਗੇ ਵਕ ਹੋਮ ਦੇਖਭ ਲ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ 
ਲ ਗ 'ਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸ ਿੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਉੱਚੇ ਮ ਪਦੰਿ ਾਂ ਨੂੰ 
ਪੂਰ  ਕਰੇ ਅਤੇ, ਨ ਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਆਰ ਮਦੇਹ, ਘਰ ਵਰਗ  ਵ ਤ ਵਰਣ 
ਬਣ ਏ, ਵਜਸ ਨ ਲ ਵਸਨੀਕ ਾਂ, ਪਵਰਵ ਰ ਾਂ, ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ, ਅਤੇ 
ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਲ ਭ ਪਹੁੰਚੇ।  
 
ਸ ਿੀ ਵਿਜ਼ ਇਨ ਟੀਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ ਦੇ ਸਚੰ ਲਕ ਾਂ, ਲ ਗ 
ਅਤੇ ਰੋਕਥ ਮ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮ ਹਰ ਾਂ, ਅਤੇ ਨ ਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤ ਵ ਾਂ 
ਵ ਲੇ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਭੋਜਨ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਵੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਾਂ 
ਨ ਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੰਟ ਐਂਿ ਫੈਵਮਲੀ ਐਕਸਪੀਵਰਅੰਸ ਕ ਉਂਵਸਲ, 
Lakeridge Health ਦੀ ਸਹ ਇਕ, ਅਤੇ ਸ ਿੀਆਾਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ 
ਐਿਵ ਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤ  ਹੈ ਜੋ ਸ ਿੀ 
ਅਗਵ ਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਵਵਹ ਰਕ ਤਜਰਬੇ ਦ  
ਯੋਗਦ ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਅਸੀਂ ਮ ਰਚ ਵਵੱਚ ਯੋਜਨ ਬੰਦੀ, ਉਸ ਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ ਈਨ ਬ ਰੇ 
ਤ ਜ਼  ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਟ ਊਨ ਹ ਲ 
ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨ  ਬਣ  ਰਹੇ ਹ ਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸ ਿੇ 
ਨ ਲ ਸ਼ ਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਹੋ!  ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
 
ਇੱਕ ਵ ਰ ਵਿਜ਼ ਇਨ ਵਵਕ ਸ ਦੇ ਪੜ ਅ ਦੇ ਪੂਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ, 
ਅਸੀਂ ਵਫਰ ਅੰਤਮ ਵਵਸਵਤਿਤ ਉਸ ਰੀ ਦਸਤ ਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰ  ਕਰ ਾਂਗੇ ਜੋ 
ਵਨਰਧ ਰਤ ਕਰੇਗ  ਵਕ ਉਸ ਰੀ ਟੀਮ ਕੀ ਬਣ ਏਗੀ। 
 

ਭਬਵਿੱਖ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ – 
ਸਾ ੇ Facebook ਲਾਈਵ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਬਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਵੋ 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਲ ਭ ਾਂ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤ ਵ ਾਂ ਬ ਰੇ ਹੋਰ ਜ ਣਨ  
ਚ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਫੀਿਬੈਕ ਦੇਣ  ਚ ਹੋਗੇ? ਵਕਰਪ  ਕਰਕੇ 18 ਮ ਰਚ ਨੂੰ 
ਸ਼ ਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ ਿੇ ਨ ਲ ਸ਼ ਮਲ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਇੱਕ Facebook ਲ ਈਵ ਟ ਊਨ ਹ ਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ ਨੀ 
ਕਰ ਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ Lakeridge 

Health ਦਾ Facebook ਪੇਜ ਦੇਖੋ।  
 

ਅਕਸਰ ਪ ਿੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਵਾਲ 

ਉਹਨ ਾਂ ਦ  ਧੰਨਵ ਦ ਜੋ ਸ ਿੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬ ਰੇ 
ਸਵ ਲ ਾਂ ਅਤੇ ਫੀਿਬੈਕ ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਪੁੱਛੇ 
ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਸਵ ਲ ਾਂ ਦੇ ਜਵ ਬ ਹਨ:  

Q1. ਹੋਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਵਿੱਚ ਬਕਿੰਨੇ ਿੈੱ  ਹੋਣਗੇ? 

ਨਵ ਾਂ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦ  ਕੇਅਰ ਹੋਮ Harwood Avenue South 

ਅਤੇ Clements Road West ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਕੋਨੇ 'ਤੇ Ajax 

Pickering Hospital ਦੇ ਨ ਲ ਸਵਥਤ ਹੈ।  ਇਸਦੇ 2021 ਦ ੇ
ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰ  ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵੱਚ 320 ਬੈੱਿ ਾਂ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥ  ਹੋਵੇਗੀ।  
 
 
 

Q2. ਜੇ ਮੈਂ Ajax ਬਵਿੱਚ ਰਬਹਿੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਬਵਿੱਚ 
ਜਗਹਾ ਬਮਲਣ ਦੀ ਬਿਆਦਾ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?  
ਜਦੋਂ ਨਵ ਾਂ ਹੋਮ ਖੁੱਲਹੇਗ , ਇਹ ਸਬੂੇ ਭਰ ਦੇ ਸ ਰੇ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ 
ਹੋਮ ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਿ ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦ  ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬ ਈ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰੇਗ । ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ 
ਸੂਬ ਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਬੰਵਧਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰ ਹੀਂ ਓਨਟ ਰੀਓ 
ਦੇ ਸ ਰੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ ਾਂ ਲਈ ਖੁਲੱਹੀ ਹੈ। 
 
ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਚੱ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭ ਗ ਾਂ ਵ ਲ  ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਸ਼ ਮਲ 
ਹੁੰਦ  ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਚੱ ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਦੁਆਰ  ਮੁਲ ਾਂਕਣ 
ਸ਼ ਮਲ ਹੁੰਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕ  ਕੀਤ  ਜ  ਸਕੇ ਵਕ ਿ ਕਟਰੀ 
ਇਵਤਹ ਸ ਦ  ਸਹੀ ਵਰਕ ਰਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ ਲਈ 
ਯੋਗਤ  ਵਨਰਧ ਰਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕੇ। ਪਹੁੰਚ ਬ ਰੇ 
ਵਧੇਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪ  ਕਰਕੇ 310-2222 'ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ 
(ਖੇਤਰ ਕੋਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)। 

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਚਿਤਰਣ 



 

 

Q3. ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਿੰਮ-ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਕਵੇਂ ਬਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਇੱਕ ਵ ਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭ ਈਚ ਰੇ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  
ਅਤੇ, ਇਸ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਵਦੱਤੀ ਜ ਵੇਗੀ ਵਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਵੱਚ 
ਭੂਵਮਕ ਵ ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਵੇਂ ਦਣੇੀ ਹੈ। 
 
Q4. ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲਿੰਮ-ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਲਈ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾਾਂ 
ਸੇਵਾ ਬਕਵੇਂ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? 

ਪਰਸਤ ਵਵਤ ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਉਤਪ ਦ ਜ ਾਂ ਸੇਵ  ਦੀ ਵਕਸਮ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਰੀਦ ਸ ਿੇ ਜਨਰਲ ਠੇਕੇਦ ਰ (PCL) ਨ ਲ ਜ ਾਂ 
Lakeridge Health ਵਵਖੇ ਮਜੌੂਦ  ਖਰੀਦ ਪਰਵਕਵਰਆਵ ਾਂ ਦੁਆਰ  
ਉਸ ਰੀ ਇਕਰ ਰਨ ਮੇ ਦ  ਵਹੱਸ  ਹੈ।  
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ Lakeridge Health ਲਈ Vendor of Record 

ਬਣਨ  ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਵਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਸ ਿੇ ਖਰੀਦ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 
Plexxus ਕੋਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ।ੋ  

Q5. ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ ਆਾਂਢੀਆਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ 
ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ? 

ਉਸ ਰੀ ਟੀਮ ਆਾਂਢ-ਗੁਆਾਂਢ ਲਈ ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਵਕਸੇ ਸ਼ੋਰ ਜ ਾਂ ਪਰਭ ਵ ਨੂੰ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। PCL ਨੇ ਅਨੇਕ ਾਂ 
ਯੋਜਨ ਵ ਾਂ ਸਥ ਵਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉਪ-ਵਨਯਮ ਾਂ ਦੀ 
ਪ ਲਣ  ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ: 
 

• ਧੂੜ ਵਨਯੰਤਰਣ , ਸਮੇਤ, ਵਸਹਤ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵ ਤ ਵਰਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸ ਰੀਆਾਂ ਵਚੰਤ ਵ ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨ ;   

• ਵਿਲੀਵਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ ਰਵਕੰਗ, ਦੋਵ ਾਂ ਲਈ ਸ ਈਟ ਵੱਲ ਆਉਣ 
ਵ ਲੇ ਅਤੇ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਭੀੜ-ਭ ੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਵਨਰਧ ਰਤ ਟਿੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨ ; ਅਤੇ,   

• ਯੋਜਨ ਵ ਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਬ ਰੇ ਸ਼ੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪ-ਕ ਨੂੰਨ ਾਂ ਦੀ 
ਪ ਲਣ  ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

 
 
 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲ ਘ  ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ ਵਕ ਵਜਸ ਦੌਰ ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹਮੋ 
ਨੂੰ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਾਂ, 
ਆਸ ਪ ਸ ਦੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਕੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ  ਉਸ ਰੀ ਕ ਰਜਕ੍ਰਮ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕ  ਕੀਤ  ਜ  
ਸਕੇ ਵਕ ਨਵ ਾਂ ਹੋਮ 2021 ਦੇ ਅਤੰ ਤੱਕ ਪੂਰ  ਹੋ ਜ ਵੇਗ ।  
 
22 ਮ ਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ ਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜਦੂ ਟੀਮ ਾਂ ਸੋਮਵ ਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁੱਕਰਵ ਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰ ਤ ਤਕ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵ ਰ ਨੂੰ 
ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਾਂ।  
 

ਤ ਹਾਨੂੰ ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ  
ਅਸੀਂ ਤੁਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਸ ਿੀ 
ਵੈੱਬਸ ਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ ਿੀ ਪਰਗਤੀ ਬ ਰੇ ਤ ਜ਼  ਜ ਣਕ ਰੀ ਵਦੰਦੇ 
ਰਹ ਾਂਗੇ।  
 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹ ਿੇ ਕੋਈ ਸਵ ਲ ਹੋਣ ਜ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ 
ਲੈਣ  ਚ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਵਕਰਪ  ਕਰਕੇ 905-576-8711 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 
34167 'ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ ਜ ਾਂ AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
 
ਤੁਸੀਂ ਸ ਨੂੰ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਵੀ ਫ ਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 
 

ਤ ਹਾ ੀ ਬਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ Durham ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵਿੱਚ 
ਇਸ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤ ਹਾ ੇ ਸਮਰਥਨ 
ਵਾਸਤੇ ਧਿੰਨਵਾਦ!  


