
 
ફબે્રઆુરી 2021 

 

નવી ઈમારત આકાર લઈ રહી છે   
અમે LakeridgeHealthનાાં નવા લૉન્ગ-ટમમ કૅર હોમમાાં, કે હાલમાાં 

જે Ajax Pickering Hospitalની અડોઅડ બાંધાઈ રહેલુાં છે તેમાાં 

સારી પ્રગતત કરી રહ્ાાં છીએ. સમગ્ર જાન્યુઆરીમાાં, બાાંધકામની 

ટુકડીએ તેનુાં ખોદકામનુાં કાયમ ચાલુ રાખયુાં હતુાં, કે જેમાાં ઈમારતનાાં 

પાયામાાં કપચીનુાં તમશ્રણ પાથરવાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાાં, જરૂરી 

ઉપયોતગતાની સેવાઓ સ્થાપવા માટે કામ ચાલી રહ્ુાં છે, જેમ કે, 

વીજ પુરવઠો અને Durhamનાાં મુખય ક્ષેત્રમાાં વરસાદી પાણી અને 

મળમૂત્ર અને મલેા પાણીના તનકાલ માટેની ગટરો સ્થાપવાનુાં કામ.   

 

બાાંધકામનાાં સ્થળ પર કામ ચાલી રહ્ાની સાથોસાથ એ સ્થળથી દૂર 

ઈમારતનાાં તવતવધ ઘટકોનુાં તનમામણકામ પણ ચાલી રહ્ુાં છે. PCL, 

અમારા બાાંધકામનાાં ભાગીદાર, ઈમારતનાાં અનેક પૂવમતનર્મમત ઘટકોની 

ડડઝાઈન અને સ્થાપનની દેખરખે રાખી રહ્ા છે, જેમ કે, વજન 

વહન કરતી સમતલ દીવાલ પથ્થર-પદાથોની છાટનાાં માળખાાં, 

કારખાનામાાં તૈયાર કરેલ સાંપૂણમ સ્નાનાગારનુાં એકમ, તેમજ યાાંતત્રક 

અને તવદ્યુત તવતરણ પદ્ધતતઓ. 
 

આ પ્રકારની સ્થળથી દૂર તવતવધ ઘટકોથી કરાતુાં તનમામણ એ 

એક્સેલરેટેડ તબલ્ડ પાઈલટ પ્રોગ્રામનાાં ભાગરૂપે છે અને એક બાજુથી 

તે સ્થાતપત તનયમ, તસદ્ધાાંત અથવા તસ્થતતને અનુરૂપ સ્વાસ્થ્ય, 

સલામતી અને આયોજનનાાં ધોરણને વળગી રહેશ,ે ત્યારે બીજી  

 

 

બાજુ તે પરાંપરાગત લાાંબાગાળાની સાંભાળની પડરયોજના કરતાાં નવા 

ઘરને ઝડપથી તનમામણ થવા દેવા માટે સક્ષમ બનાવશે. આવનારા 

સપ્તાહોમાાં અન ેમતહનાઓમાાં, જેમ-જેમ માટીને અન્ય ક્ષેત્રમાાં 

ખસેડવામાાં આવશે અને આ પ્રકારની સ્થળથી દૂર તવતવધ ઘટકોથી 

કરાતા તનમામણનાાં ઘટકોને આ તરફ લઈ આવીને એકતત્રત કરવામાાં 

આવશે, તેમ-તેમ તનમામણકાયમની પ્રગતત શીઘ્રતાથી અને સ્પષ્ટપણે 

જોઈ શકાય એ રીતે થશે. 
 

તદ્વચક્રી વાહનોનાાં પ્રવેશ-માગમમાાં ફરેફારો   
જે રીતે બાાંધકામ ચાલી રહ્ુાં છે, એ રીતે આપણા સમુદાયના 

સભ્યોની સુરક્ષા માટે, આપણે Clement Street પર તદ્વચક્રી 

વાહનો માટીની ગલીઓને 1લી માચમ, 2021થી શરૂ કરીને ઑગસ્ટ 

મતહનાના અાંત સુધીમાાં બાંધ રાખવી પડશે. તમામ જરૂરી 

નગરપાતલકાનની જરૂડરયાતોને સાંતોષી લેવામાાં આવી છે, તેમજ 

ભતવષ્યમાાં કયા સમયે પુન: ચાલ ુકરવા એ બાબતના અમારા 

અતભગમો અાંગેની નવીનતમ માતહતીથી તમને વાકેફ કરીશુાં.   
 

અમારા કાયમમાાં માગમદશમન આપવા માટ ેતમારો ઉપયોગી 

અન ેસહાયક ફીડબકૅ 
જેમ-જેમ પડરયોજના પ્રગતત કરતી જાય છે, તેમ-તેમ અમે સમગ્ર 

LakeridgeHealth તાંત્ર પાસેથી અનેક તવગતો પર કુશળતા અને 

માગમદશમન મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્ા છીએ કે કેવી રીતે ઘરમાાં 

રહેલા ખાલી સ્થાનોનો ઉપયોગ વડરષ્ઠોની સમાન સામાન્ય પ્રકારની 

તવવધ વસ્તુઓની જરૂડરયાતો અને ક્ષમતાઓની સાથોસાથ તેમનાાં 

સ્વાસ્થ્ય અને સલામતીમાાં પણ વૃતદ્ધ કરે. સમગ્ર તવશ્વવ્યાપી 

રોગચાળા દરતમયાન જે કાંઈ હયૈાઉકલતથી અમને જાણકારી મળી છે 

તેનાાં આધારે, અમે એ બાબતની ખાતરી રાખશુાં કે અમારાં ઘર 

સાંભાળ, સલામતી, અને ચેપ તનયાંત્રણ બાબતના અમારા અપેતક્ષત 

ઉચ્ચ ધોરણોને સાંતોષે, તેમજ સાથોસાથ એવુાં આરામદાયક, ઘર-

સમાન વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરે, કે જે રહેવાસીઓ, પડરવારો, 

કમમચારીઓ, અને સ્વયાંસેવકો માટે હોય.  

 

લાાંબાગાળાની સાંભાળ માટેનાાં ઘરનુાં બાાંધકામ — ફેબ્રુઆરી 2021 

 



 

અમારી ડડઝાઈન ટીમનુાં દીઘમકાલીન સાંભાળનાાં સાંચાલનો, ચેપ અને 

તનવારણ તનયાંત્રનાાં તવશેષજ્ઞો સાથે, તેમજ અન્ય તવશેષતાનાાં ક્ષેત્રો, 

જેમ કે, ખોરાક સેવાઓ અને IT સાથે વાસ્તતવકપણે સાંકળાવવાનુાં 

ચાલી રહ્ુાં છે. વધુમાાં, અમે અમારા દદી અને પાડરવાડરક (પ્રશ્નો 

બાબતની) અનુભવીપડરષદ, Lakeridge Healthઝનાાં મદદકતામ 

વ્યતક્ત, અને અમારા સમુદાયની સલાહકારી પૅનલનાાં એવા સભ્યોને 

સામેલ કયામ છે કે જેઓ અમને માગમદશમન આપવા માટે તેમનાાં જ્ઞાન 

અને જીવાંત અનભુવો અમને જણાવવા દ્વારા મદદ કરી રહ્ા છે.  

 

આયોજન, બાાંધકામ અને ડડઝાઈન અાંગેની નવીનતમ માતહતીથી 

વાકેફ રાખવા અમે માચમમાાં તવશેષ વચ્યૂમઅલ ટાઉન હૉલ બાાંધવા 

માટેનુાં આયોજન કરી રહ્ાાં છીએ. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે 

અમારી સાથે જોડાશો! તવગતોને આ પત્રમાાં સૂતચબદ્ધ કરવામાાં 

આવી છે. 

 

On એક વખત ડડઝાઈનનાાં તવકાસનો તબક્કો પૂણમ થાય, ત્યારબાદ 

અમે છેવટનુાં તવગતવાર બાાંધકામનુાં દસ્તાવેજીકરણ પૂણમ કરીશુાં કે જે 

સ્પષ્ટ કરશે કે બાાંધકામની ટુકડીએ શેનુાં તનમામણ કરવુાં જોઈએ.  

ભાતવ પર એક નજર —  

અમારી ફસેબકુ લાઈવ ટાઉન હૉલમાાં જોડાવ 
શુાં તમે નવા ઘરનાાં લાભો અને તવલક્ષણતાઓ તવષે વધુ જાણીને 

ફીડબૅક આપવા ઈચ્છો છો? જે સમયે અમે ફેસબુક લાઈવ ટાઉન 

હૉલમાાં યજમાની કરી રહ્ાાં હોઈએ ત્યારે સાાંજે 6:30 – 7:30 સુધી 

18મી માચે કૃપા કરીને અમારી સાથે જોડાવો. જલદી આવનારી વધુ 

માતહતી માટ ેLakeridge Health's Facebook Page જુઓ.   
 

વારાંવાર પછૂાતા પ્રશ્નો 
નાાં બાાંધકામની પડરયોજના બાબત જે લોકો પ્રશ્નો લઈને અમારો 

સાંપકમ કરવા કે ફીડબૅક આપવા માટે અમને મળવા ઇચ્છતા હોય તે 

સવેના અમે આભારી છીએ. કેટલાક સામાન્ય રીતે પૂછાતા પ્રશ્નો 

અાંગેનાાં જવાબો અહીં છે:    

 

પ્રશ્ન 1. ઘર ક્યારે પણૂમ કરવામાાં આવશ ેઅન ેતમેાાં કટેલા બડે્ઝ હશ?ે 

નવુાં લાાંબાગાળાની સાંભાળ માટનેુાં ઘર Harwood Avenue 

South અને Clements Road Westનાાં વાયવ્ય ખૂણે, Ajax 

Pickering હૉતસ્પટલની બાજુમાાં આવેલુાં છે. એવી અપેક્ષા 

સેવવામાાં આવે છે કે તે 2021ની આખર સુધીમાાં પૂણમ થઈ જશે અને 

320 બેડ્ઝ માટેની ક્ષમતા ધરાવશે.    
 

 

 

પ્રશ્ન 2. જો હુાં Ajaxમાાં તનવાસ કરતો/કરતી હોઉં, તો શુાં મન ેનવા 

ઘરમાાં સ્થળ સુતનતશ્ચત કરવાનો વધ ુસારો મોકો મળી શક?ે  

જ્યારે નવુાં ઘર ખુલશે, ત્યારે તે સમગ્ર પ્રાાંતમાાં તમામ લાાંબાગાળાની 

સાંભાળ માટનેાાં ઘરમાાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રાાંતીય પ્રડક્રયાને 

અનુસરશે. પ્રાાંતીય રીતે સાંચાલન કરવામાાં આવતી મકાન ફાળવવા 

કલાકારની ભજવણી 

https://www.facebook.com/LakeridgeHealth


 

માટેની પ્રડક્રયા દ્વારા Ontarioનાાં તમામ પાત્ર તનવાસીઓ માટે 

કોઈ પણ ઈમારત અને તેની હદમાાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. 

 

એ બાબતની ખાતરી રાખવા કે તબીબી ઈતતહાસનો ચોક્કસ રેકૉડમ 

જાળવવામાાં આવે, તેમજ લાાંબાગાળાની સાંભાળ માટે પાત્રતાને 

નક્કી કરવા કાજે સહાયભૂત બનવામાાં આવે, ઘરમાાં પ્રવેશ મેળવવા 

માટે પ્રાાંતીય પ્રડક્રયામાાં સાંભાળ સાંયોજક દ્વારા મૂલ્યાાંકન સતહત 

બહુલ-ભાગીય મૂલ્યાાંકનનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે. પ્રવેશ 

મેળવવા માટેની વધુ માતહતી માટે, કૃપા કરીને 310-2222 પર કૉલ 

કરો (તવસ્તાર કોડની જરૂર નથી).   

 

પ્રશ્ન 3. નવા લાાંબાગાળાની સાંભાળ માટનેાાં ઘર મળેવવાની 

સાથોસાથ હુાં નોકરી/કામ કેવી રીત ેમળેવી શકુાં? 

એક વાર ઉપલબ્ધ બનાવવામાાં આવે પછી, નવા ઘરમાાં ભૂતમકા 

ભજવવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી એ તવષે સમુદાયને જાણ 

કરવામાાં આવશે અને માતહતી પૂરી પાડવામાાં આવશે. 
 

પ્રશ્ન 4. નવા લાાંબાગાળાની સાંભાળ માટનેાાં ઘર માટે હુાં કવેી રીત ે

ઉત્પાદન અથવા સવેા પરૂી પાડી શકુાં? 

સૂચન કરવામાાં આવેલી સેવા અથવા ઉત્પાદનનાાં પ્રકાર પર 

આધાડરત, મેળવી આપવાની કામગીરી એ અમારા સામાન્ય ઠેકેદાર 

(PCL) સાથેનાાં બાાંધકામનાાં કરારનાાં ભાગરૂપે છે અથવા તો 

Lakeridge Healthમાાં રહેલી અમારી હાલની મેળવી આપવાની 

કામગીરીની પ્રડક્રયા દ્વારા છે.   
 

જો તમે Lakeridge Health માટે (ઑન્ટેડરઓ સરકારની વ્યવસ્થા 

મુજબ) વેન્ડર ઑફ રકેૉડમ બનવા ઈચ્છતા હો, તો કૃપા કરીને અમારા 

મેળવી આપવાની કામગીરી કરનાર સાંયોજક Plexxusમાાં નોંધણી 

કરાવો..  

પ્રશ્ન 5. બાાંધકામનાાં સ્થળ નજીક પડોશીઓન ેઓછામાાં ઓછો 

ઘોંઘાટ સાંભળાય એ માટ ેશુાં કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે? 

બાાંધકામની ટુકડીએ સૌથી નજીક વસવાટ કરતા પાડોશમાાં એવા કોઈ 

પણ ઘોંઘાટ કે એવી કોઈ પણ અસરને ઓછામાાં ઓછી કરવા માટે 

પોતાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરવાનુાં ચાલુ રાખયુાં છે. PCLએ એવી અનેક 

યોજનાઓને વ્યવતસ્થતપણે આયોતજત કરી છે કે જે ઘોંઘાટ થવા 

અાંગેનાાં પેટાતનયમોનુાં પાલન કરે છે: 

• તમામ સ્વાસ્થ્ય, સલામતી તેમજ પયામવરણીય ચચાંતાઓ બાબત 

તનયાંત્રણ કરવાનાાં પ્રયાસોનુાં આયોજન કે જેમાાં રજ તનયાંત્રણનો 

સમાવેશ થાય છે; 

• તનયુક્ત યાતાયાત તનયાંત્રણનાાં આયોજન અાંતગમત બન્ને, માલને 

લેવા-પહોંચાડવામાાં અને પાર્કિંગ-સ્થળમાાં કાયમસ્થળથી 

આવનજાવન કરતી ભીડને શક્ય તેટલી ઓછામાાં ઓછી કરવી; 

તેમજ,  

• એવી યોજનાઓ કે જેમાાં ઘોંઘાટ સાંબાંધે એવા પેટાતનયમો 

ઘડવામાાં આવે કે જે તનમામણકાયમને લગતા ઘોંઘાટનુાં અનુપાલન 

કરતા હોય. 
 

એક તરફ અમે જ્યારે આ મહત્ત્વપૂણમ અને અત્યાંત જરૂરી એવા 

લાાંબાગાળાની સાંભાળ માટનેાાં ઘરને જેટલુાં શક્ય થઈ શકે તેટલુાં 

જલદી પૂણમ કરવા માટે કામગીરી કરતાાં આવ્યાાં છીએ ત્યારે અમે 

(તનમામણકાયમનાાં સ્થળથી) સો ફુટની આસપાસ વસતા પડોશીઓએ 

કેવી સમજશતક્ત કેળવી છે એ બાબતને લઈને તેમની કદર કરીએ 

છીએ.  

 

પડરયોજનાનાાં તનમામણની અનુસતૂચ એ બાબતની ખાતરી કરવા માટે 

ઝડપી છે કે નવા ઘરને 2021ની આખર સુધીમાાં પૂણમ કરવામાાં 

આવશે.  
 

22મી માચમથી શરૂ કરીને સ્થળ પરની ટુકડી સોમવાર-થી-શુક્રવાર 

સવારે 6:30 વાગ્યાથી મધ્યરાત્રી સુધી અને શતનવારે સવારે 6:30 

વાગ્યાથી સાાંજનાાં 5:00 વાગ્યા સુધી કામ કરી રહી હશે.      
 

નવીનતમ માતહતીથી તમન ેવાકફે કરવા 
અમે તમને અમારી પ્રગતત તવષે આ સમુદાય પત્ર દ્વારા તેમજ 

અમારી વેબસાઈટ દ્વારા નવીનતમ માતહતીથી વાકેફ કરતા રહીશુાં. 
 

કોઈ પણ સમયે, જો તમારે કોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા તો વધુ માતહતી 

ઈચ્છતા હો, તો કૃપા કરીને 905-576-8711 એક્સ્ટેંશન 34167 પર 

કૉલ કરો અથવા AjaxLTC@lh.ca પર ઈમેઈલ કરો.   
 

તમે અમન ેટ્વીટર પર અને ફેસબુક પર પણ અનુસરી શકો છો. 
 

Durham સમુદાયમાાં આ મહત્ત્વપૂણમ નવી ઉમેરણી 

થવામાાં તમ ેજે રસ દાખવ્યો અન ેસમથમન આપ્યુાં એ 

બદલ તમારો આભાર!  

https://www.plexxus.ca/
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp
mailto:AjaxLTC@lh.ca
https://twitter.com/lakeridgehealth
https://www.facebook.com/LakeridgeHealth/

