
 

 

பெப்ருவரி 2021 

 

புதிய கட்டிடம் வடிவம் பெறுகிறது 
ஏஜரக்ஸ் ெிக்கறிங் வவத்தியசரவைக்கு 

அருகரவையில் தற்பெரழுது கட்டப்ெட்டு வருகின்ற 

லைக்றிட்ஜ் ஆல ரக்கிய அவைப்ெின் புதிய 

நீண்டகரைப் ெ ரைரிப்பு இல்ைத்வத உருவரக்கும் 

ெணியில் நரங்கள் நல்ை முன்லேற்றத்வத கண்டு 

வருகிலறரம். இவ்வருடம் ஜேவரி ைரதம் முழுவதும் 

கட்டவைப்புப் ெணிக் குழுவிேர் நிைம் லதரண்டும் 

லவவைவயத் பதரடர்ந்து பசய்து கட்டிடத்தின் 

அத்திவர த்துக்கரே கரங்கிறிட் சீபைந்துக் 

கைவவயிவே ஊற்றும் ெணிவயயும் முடித்துக் 

பகரண்டேர். அத்துடன் இந்த ஸ்தைத்துக்கு 

அவசியைரக உள்ள நீர், ைின் வழங்கும் லசவவகவள 

நிறுவும் லவவை பதரடர்ந்து நவடபெற்று 

வருகின்றது. ைின்சர  விநிலயரகம் ைற்றும் டூறரம் 

ெி லதசத்துக்கரே ெி தை நிைக்கீழ் நீ ரதர  ைற்றும் 

கழிவு நீர் குழரய்களுடன் பசய்யப்ெடும் 

இவணப்புகள் ஆகியே இவற்றில் அடங்கும். 
 

கட்டுைரே ஸ்தைத்தில் நவடபெறும் லவவைக்குச் 

சைலந ப் ெணிகளரக இதற்கு பவளிலய உள்ள 

இன்னுபைரரு இடத்தில் கட்டிடத்துக்கு உரிய 

துண்டுப் ெகுதிகள் வடிவவைக்கப்ெட்டு வருகின்றே. 

எைது கட்டுைரே லவவைப் ெங்கரள ரக உள்ள  PCL 

நிறுவேம் எைது கட்டிடத்துக்கு லவண்டிய ெல்லவறு 

முன் உருவரக்கிய ெரகங்கவள வடிவரக்கம் பசய்து 

அவற்வற நிறுவும் ெணியிவே லைற்ெரர்வவ பசய்து 

வருகிறது. சுவைதரங்கும் சுவர் பவட்டவைப்புத் 

பதரகுதிகள், கழிவவறகளுக்கரே நீர்வரய்கள் 

ஆகியவற்றுடன் பெரறிமுவற ைற்றும் ைின்ேியல் 

விநிலயரகத் பதரகுதிகள் லெரன்றவவ இவற்றில் 

அடங்கும். 

 

இம்ைரதிரியரே துண்டுப் ெகுதிகவள 

இவணத்துச் பசய்கின்ற கட்டிட லவவை 

விவ வுெடுத்திய கட்டுைரே முன்லேரடித் 

திட்டத்தின் (Accelerated Build Pilot Program) 

ஓர் அம்சைரக அவைந்துள்ளது. இதன் மூைம் 

ெர ம்ெரிய முவறயில்  LTC நிறுவேம் 

கட்டிடம் அவைக்கும் லவகத்வதக் கரட்டிலும் 

விவ வரக புதிய ெ ரைரிப்பு இல்ைத்வத 

உருவரக்குவது சரத்தியைரகிறது. அலத 

சையம் ஆல ரக்கியம்,ெரதுகரப்பு ைற்றும் 

கட்டவைப்பு ஆகியவற்றுக்கரே நியைங்கள் 

ைிகத் தீவி ைரக இப்ெணியின் பெரழுது 

ெின்ெற்றப்ெடும். இேிவரும் வர ங்களிலும் 

ைரதங்களிலும் ைண் அகற்றப்ெட்டு, 

கட்டிடத்தின் துண்டுப் ெகுதிகள் 

ஸ்தைத்துக்குக் பகரண்டுவ ப்ெட்டு 

இவணக்கப்ெடும் பெரழுது கட்டிடம் 

எழும்புகின்ற லவகம் துரிதைரக ைரறுவதுடன் 

அது நிகழ்வவதக் கண்ணரல் கரணக் 

கூடியதரகவும் இருக்கும். 
 
 

துவிச்சக்க  வண்டிகள் ஓடும் வவ வுப் 

ெரவதவய அணுகுவதில் ைரற்றங்கள் 

கட்டுைரேப் ெணி பதரடர்ந்து நிகழ்ந்து வரும் 

இச்சையத்தில் எைது சமூகத்து ைக்களின் 

ெரதுகரப்ெிவேக் கருதி ைரர்ச்சு1, 2021 திகதி 

பதரடக்கம் Clement Street வீதியில் உள்ள 

துவிச்சக்க  வண்டி ஓடும் வவ வுப் ெரவதகவள நரம் 

மூடலவண்டிய நிவை ஏற்ெட்டு உள்ளது. இது 

பதரடர்ெிைரே அவசிய ைரநக  நிருவரக ஒழுங்குகள் 

நிவறலவற்றப்ெட்டு விட்டே. இவற்வற ைீண்டும் 

நீண்டகரைப் ெ ரைரிப்பு இல்ைக் கட்டுைரேம் – பெப்ருவரி2021 



 

 

திறக்கும் கரைம் ெற்றிய தகவலிவே எதிர்வரும் 

பசய்தி ைடல்களில் உங்களுக்கு அறிவிப்லெரம். 

 

எைது லவவைவய வழிநடத்த உதவும் 

ைிகப்ெயன்வரய்ந்த ைீள்த வு 

எைது திட்டம் வளர்ந்து வரும் இந்நரட்களில் 

லைக்றிட்ஜ் ஆல ரக்கிய லசவவத் பதரகுதியின் சகை  

ெகுதிகள் அடங்கிலும் இருந்து நரம் நிபுணத்துவ 

அறிவு ைற்றும் வழிகரட்டும் தகவல் லெரன்றவற்வற 

லதடிப் பெற்று வருகிலறரம். ெல்லவறுெட்ட 

லதவவகள் ைற்றும் திறன்கள் உவடய முதிலயரரின் 

ஆல ரக்கியம் ைற்றும் ெரதுகரப்ெிவே 

முன்பேடுக்கும் விதத்தில் இந்த இல்ைத்தின் 

பவற்றிடங்கவள எவ்வரறு சிறப்ெரகப் 

ெயன்ெடுத்தைரம் என்ற விெ ங்கவள அவர்கள் 

வழங்கி வருகின்றேர்.இப்பெரும்புை லநரய் வந்த 

கரைம் பதரடக்கம் நரம் பெற்று வந்துள்ள 

உள்ளரர்ந்த அறிவின் ெின்ேணியில் அதற்கு லைலும் 

பைருகூட்டும் விதத்தில் ெ ரைரிப்பு, ெரதுகரப்பு, 

பதரற்றுக்கரே கட்டுப்ெரடு ஆகிய விடயங்களில் 

நரம் எதிர்ெரர்க்கும் உயரிய நியைங்கவள இந்த 

இல்ைம் பூர்த்தி பசய்கிறது என்ெவத நரம் உறுதி 

பசய்லவரம். அலதசையம் இந்த இல்ைம் இங்குள்ள 

வதிவரளர்கள், குடும்ெங்கள், ெணியரளர்கள் ைற்றும் 

தன்ேரர்வத் பதரண்டர்கள் என்ற எல்லைரருக்கும் 

ெயன் தரும் பசௌகரியைரே, வீடு லெரன்ற ஒரு 

சுற்றரடவைக் பகரடுக்கும் என்றும் நரம் 

எதிர்ெரர்க்கிலறரம்.   
 

எைது கட்டிட வவ வுக் குழுவிேர், லவறு 

நீண்டகரைப் ெ ரைரிப்பு அவைப்புகளில் உள்ள 

துவற நிபுணர்கள், லநரய்த் பதரற்று ைற்றும் 

அதவேத் தடுக்கும் கட்டுப்ெரடு விடயங்களில் 

ஆழ்ந்த அறிவுவடலயரர் ைற்றும் உணவுச் 

லசவவகள், தகவல் பதரழில்நுட்ெம் லெரன்ற 

விலசடித்த அறிவுப் ெிரிவுகவளச் லசர்ந்த 

அறிவரளர்கள் ஆகிலயரருடன் இவணயம் 

வழியரகக் கைந்தவ யரடி வந்துள்ளேர். 

இவற்றுக்கும் லைைரக எைது லநரயரளர் ைற்றும் 

குடும்ெ (Patient and Family Experience Council), 

அனுெவ பநறியரக்க குழு Lakeridge Health 

அவைப்ெின் துவணச் லசவவப் ெகுதிகள், சமூக 

அறிவுவ க் குழுக்கள் ஆகியவற்றில் உள்ளவர்களும் 

எம்வை வழிநடத்தும் லநரக்கத்துடன் தம்ைிடம் உள்ள 

அறிபு ைற்றும் வரழ்ந்து கண்ட அனுெவம் 

லெரன்றவற்வற எைக்கு வழங்கி வருகின்றேர். 

லைலும் இந்த ைரர்ச்சு ைரதம் நரங்கள் இவணயம் 

வழியரக நவடபெறும் ைக்கள் கருத்த ங்கம் (virtual 

Town Hall) ஒன்வறயும் நடரத்தத் திட்டைிட்டு 

வருகிலறரம். இந்த நிகழ்ச்சியின் பெரழுது எைது 

திட்டைிடல், கட்டுைரேம் ைற்றும் வடிவவைப்பு 

ஆகியே சம்ெந்தப்ெட்ட புதிய தகவல்கவளயும் 

உங்களுடன் ெகிர்ந்து பகரள்ளுலவரம். இதன் 

பெரழுது நீங்கள் எங்களுடன் இவணந்து  

பகரள்ளுவீர்கள் என்ற நம்புகிலறரம். இது ெற்றிய 

விெ ங்கள் இச்பசய்தி ைடலில் பகரடுக்கப்ெட்டு 

உள்ளே.



 

 

 இப்லெரது நிகழும் எைது வடிவவைப்பு அெிவிருத்திக் 

கட்டம் நிவறலவற்றம் பெற்ற ெின்ேர், நரங்கள் 

எைது இறுதியரே முழுவிெ ங்கள் அடங்கிய 

கட்டுைரே ஆவணத் பதரகுப்ெிவே தயரரிக்கும் 

ெணியிவே முடித்து விடுலவரம். கட்டுைரேக் 

குழுவிேர் இேி எதவேக் கட்டி எழுப்புவர் என்ற 

விெ ங்கவள இந்த ஆவணத் பதரகுப்பு துல்லியைரக 

விெரித்து நிற்கும்.  

 

எதிர்கரைத்வத இன்று ஒருமுவற ெரர்த்துக் 

பகரள்ளுங்கள் – முகநூல் (Facebook) 

பசயலி வழியரக லந டியரக நரம் 

ஒளிெ ப்ெவுள்ள ைக்கள் கருத்த ங்கில் (Live 

Town Hall) கைந்து பகரள்ளுங்கள் 

புதிதரக வ வுள்ள ெ ரைரிப்பு இல்ைத்திேரல் 

விவளயும் நன்வைகள், அங்கு நீங்கள் கரணக் கூடிய 

வசதிகள் ைற்றும் லசவவகள் ஆகியே ெற்றி 

கூடுதைரக அறிந்து பகரள்ளவும் அத்துடன் அவவ 

ெற்றிய உங்கள் கருத்துகவள ைீள்த வரக 

எங்களுக்கு வழங்கவும் உங்களுக்கு விருப்ெம் 

உள்ளதர?  அப்ெடியரேரல் தயவு பசய்து இம் ைரதம் 

ைரர்ச்சு 18 ஆம் திகதி ைரவை  

6:30 முதல் 7:30 ைணிவவ யில் நரங்கள் நிகழ்த்தப் 

லெரகும் ஒரு முகநூல் ைக்கள் கருத்த ங்கு (Facebook 

Live Town Hall). நிகழ்ச்சியில் எம்முடன் இவணந்து 

பகரள்ளுங்கள். இதுெற்றி விவ வில் வ வுள்ள 

லைைதிக தகவலிவே அறிந்து பகரள்வதற்கு இந்த 

இவணயப் ெக்கத்வதப் ெரர்வவயிடுங்கள்:  

Lakeridge Health's Facebook Page  

 

அடிக்கடி லகட்கப்ெடும் லகள்விகள் 

ஒரு நீண்டகரைப் ெ ரைரிப்பு இல்ைம் அவைக்கும் 

எைது பசயல்திட்டம் ெற்றிய லகள்விகளுடனும் 

ைீள்த வரக அவையும் தைது கருத்துக்களுடனும் 

எங்கவள அணுகித் பதரடர்பு பகரண்டு வருகின்ற 

ைக்கள் உங்கள் எல்லைரருக்கும் எைது நன்றி. 

பெரதுவரக உங்களரல் லகட்கப்ெடும் சிை 

லகள்விகளுக்கு இங்கு விவட தந்து இருக்கிலறரம்:  

 

Q1. இப்ெ ரைரிப்பு இல்ைத்தின் அவைப்பு 

லவவைகள் எப்பெரழுது பூர்த்தியரகும்?இங்கு 

எத்தவே வதிவரளர்களுக்கரே ெடுக்வக 

வசதிகள் அடங்கி இருக்கும்? 

புதிதரக எழுகின்ற இந்த நீண்கரைப் ெ ரைரிப்பு 

இல்ைம் ஏஜரக்ஸ் ெிக்கறிங் வவத்தியசரவைக்கு 

Artist’s Rendering 

https://www.facebook.com/LakeridgeHealth


 

 

(Ajax Pickering Hospital) அருகரவையில் ஹரர்வூட் 

அவன்யூ பதற்கு ைற்றும் கிளிபைன்ற்ஸ் வீதி லைற்கு 

ஆகியே குறுக்கிடும் சந்தியின் வடலைற்கு 

மூவையில் அவைந்து உள்ளது. இதற்கரே 

கட்டுைரே லவவை 2021ஆம் ஆண்டின் 

ெிற்ெகுதியிை முடிவுறும் என்று எதிர்ெரர்க்கப் 

ெடுகிறது. இந்த ெ ரைரிப்பு இல்ைத்தில் 320 

ெடுக்வககளுக்கரே இடவசதி அவைந்து 

இருக்கும். 

 
 

Q2. நரன் ஏஜரக்ஸ் நகரில் வசிக்கும் ஒருவ ரக 

இருந்தரல் இப்புதிய ெ ரைரிப்பு இல்ைத்தில் ஒரு 

இடத்வதப் பெறுவதற்கு எேக்குக் கூடுதைரே 

வரய்ப்பு இருக்குைர?  

இப்புதிய இல்ைம் திறக்கப்ெடும் பெரழுது இந்த 

ைரகரணம் அடங்கிலும் உள்ள எல்ைர நீண்டகரைப் 

ெ ரைரிப்பு இல்ைங்களிலும் உள்ள ெடுக்வககளுக்கு 

அனுைதி வழங்குவதற்கு உெலயரகிக்கப்ெடும் 

லைைரண்வை முவறலய ெின்ெற்றப்ெடும். ைரகரண 

அ சிேரல் நிர்வகிக்கப்ெடும் ஓர் இடம் வழங்கும் 

பசயல்முவறயின் ஊடரக ஒன் ரறிலயர 

ைரகரணத்தில் வசிக்கின்றவர்களரகவும் தவகவை 

உவடயவர்களரகவும் உள்ள எல்லைரருலை 

எந்தபவரரு ெ ரைரிப்பு இல்ைத்துக்கும் 

விண்ணப்ெிக்க முடியும். 

 
இந்த இடம் வழங்கும் பசயல்முவறயிை ெை 

ெரிசீைவேப் ெகுதிகள் அடங்கி உள்ளே. 

இப்ெகுதிகளில் ஒன்றின் பெரழுது ெ ரைரிப்பு 

ஒருங்கிவணப்ெரளர் ஒருவர் சம்ெந்தப்ெட்ட நெருக்கு 

திருத்தைரகப் ெதிவிடப்ெட்ட ஒரு ைருத்துவ வ ைரறு 

இருக்கிறதர என்ெவத உறுதி பசய்வரர். அத்துடன் 

நீண்டகரைப் ெ ரைரிப்பு லசவவயிவேப் பெறும் 

தவகவை அந்த நெருக்கு இருக்கிறதர என்றும் 

தீர்ைரேம் பசய்வரர். ெ ரைரிப்பு இல்ைத்துக்கு 

அனுைதி பெறுதல் ெற்றி லைைதிக தகவல் 

பெறுவதற்கு தய்வு பசய்து அவழயுங்கள் 

பதரவைலெசி எண் 310-2222 (ெி லதசக் குறியீடு/ 

area code இதற்குத் லதவவயில்வை). 

 

Q3. புதிதரக வருகின்ற நீண்டகரை ெ ரைரிப்பு 

இல்ைத்தில் நரன் லவவை ஒன்று எடுப்ெதற்கு 

எப்ெடி முயை லவண்டும்? 

லவவை வரய்ப்புகள் லதரன்றும் பெரழுது சுற்றுச் 

சமூகத்தின் ைத்தியில் அறிவிக்கப்ெடும். புதிய 

இல்ைத்தில் ெணியரள ரகப் ெங்குெற்ற எப்ெடி 

விண்ணப்ெிக்கைரம் என்ற தகவல் வழங்கப்ெடும். 

 

Q4. புதிய நீண்டகரை ெ ரைரிப்பு இல்ைத்துக்கு 

நரன் ஒரு உற்ெத்திப் பெரருவள அல்ைது 

லசவவவய எப்ெடி வழங்க முடியும்? 

முன்பைரழியப்ெடும் உற்ெத்திப் பெரருள் அல்ைது 

லசவவயின் வவகயிவேப் பெரறுத்து, எைது 

பெரதுவவக ஒப்ெந்தக் கர  ரக உள்ள (PCL) 

நிறுவேத்துடன் பசய்துள்ள கட்டுைரே 

ஒப்ெந்தத்தின் ஒரு ெகுதியரகப் பெரருட்கவளக் 

பகரள்வேவு பசய்தல் இருக்கும்அல்ைது லைக்றிட்ஜ் 

பஹல்த் அவைப்ெில் நவடமுவறயில் உள்ள 

பகரள்வேவுச் பசயல்முவறகள் வழியரக அது 

நவடபெறும்.  

 
லைக்றிட்ஜ் பஹல்த் அவைப்புக்கு ெதிவு 

பசய்யப்ெட்ட ஒரு வியரெரரியரக இருக்க 

விரும்ெிேரல் தயவு பசய்து Plexxus, நிறுவேதில் 

ெதிவு பசய்து பகரள்ளுங்கள். எைது பகரள்வேவுப் 

ெணி ஒருங்கிவணப்ெரள ரக இவர்கள் 

இருக்கிறரர்கள்.  

 

Q5. கட்டுைரே ஸ்தைத்துக்குச் சைீெைரக வரழும் 

அயைவர்களுக்கு உண்டரகும் சத்தத்தின் 

அளவிவே முடிந்த அளவு குவறப்ெதற்கு என்ே 

பசய்யப்ெடுகிறது? 

அயலிடப் ெகுதியிேருக்கு உண்டரகும் ஏதரவது 

சத்தம் அல்ைது தரக்கத்வத முடிந்த அளவு 

குவறப்ெதற்கு கட்டுைரேப் ெணிக் குழுவிேர் தைது 

ைிகச் சிறந்த முயற்சிவய எடுத்து வருகின்றேர். 

https://www.plexxus.ca/


சத்தம் பதரடர்ெிைரே ைரநக  சட்ட உெவிதிகளுக்கு 

அவைவரக நடப்ெதற்பகன்று PCL நிறுவேம் ெை 

நவடமுவறத் திட்டங்கவள நிறுவி உள்ளது: 

 ைண்புழுதிவயக் கட்டுப்ெடுத்தல்

உள்ளடங்கிய ஆல ரக்கியம், ெரதுகரப்பு, 

சுற்றரடல் பதரடர்ெிைரே கரிசேங்கள் 

யரவும் ெற்றி உரிய நடவடிக்வக 

எடுப்ெதற்கரே ஒரு திட்டம்.   

 கட்டிடப் பெரருட்கவள ஸ்தைத்தில்

தவ யிறக்குதல் ைற்றும் வரகேங்கவள ஒரு 

புறைரக நிறுத்துதல் லெரன்ற 

லதவவகளுக்கரக, கட்டிட ஸ்தைத்துக்கு 

இட்டுச் பசல்லுகின்ற ைற்றும் அதிலிருந்து 

பவளிலயறும் ெரவதகளில் வரகே 

பநருக்கடிவய குவறக்க விலசட கட்டுப்ெரடு. 

 கட்டிட லவவையிேரல் விவளயும்

சத்தம் பதரடர்ெிைரே சட்ட உெவிதிகளுக்கு 

அவைவரகச் பசயற்ெடுவதற்குரிய 

திட்டங்கள். 

எைது சமூகத்துக்கு முக்கியைரேதும் ைிக 

அவசியைரேதும் ஆகிய இந்த நீண்ட கரைப் 

ெ ரைரிப்பு இல்ைத்திவே முடிந்த அளவு விவ வரக 

கட்டி முடிப்ெதற்கு நரம் உவழத்து வருகின்ற 

இச்சையத்தில், கட்டுைரே ஸ்தைத்துக்கு ைிகச் 

சைீெைரக வரழுகின்ற அயலிடப் பெரதுைக்கள் 

கரட்டி வந்துள்ள புரிந்துணர்விவே நரம் பெரிதும் 

ைதிக்கிலறரம். 

இக் கட்டிட அவைப்புத் திட்டத்தின் கரை ஒதுக்கீட்டு 

அட்டவவண விவ வரே ஒன்றரகலவ இருக்கிறது. 

இதேரல் இப்புதிய ெ ரைரிப்பு இல்ைத்தின் கட்டிட 

லவவை 2021 ஆண்டின் ெிற்ெகுதியில் முடிந்து 

விடும்.  

இவ்வருடம் ைரர்ச்சு ைரதம் 22ஆம் திகதி பதரடக்கம் 

கட்டிட ஸ்தை லவவையில் ெணியரற்றுலவரர் திங்கள் 

பதரடக்கம் பவள்ளி வவ யில் கரவை 6:30 ைணி 

பதரடக்கம் நள்ளி வு வவ யிை தைது கடவையில் 

ஈடுெடுவர். சேிக்கிழவை நரளில் கரவை  6:30 ைணி 

பதரடக்கம் ைரவை 5:00 ைணி வவ யிை 

ெணியரற்றுவர். 

உங்களுக்குப் புதிய தகவல் வழங்குதல் 

எேது ெணியின் முன்லேற்றம் ெற்றி நரங்கள் இச் 

பசய்தி ைடல் மூைைரகவும் எைது இவணயத்தளம்  

website. வழியரகவும் உங்களுக்குத் பதரடர்ந்து 

தகவல்கவள வழங்கி வருலவரம்.  

எந்த ஒரு சந்தர்ப்ெத்திலும் உங்களிடம் லகள்விகள் 

உண்படன்றரல் அல்ைது லைைதிக தகவல் 

லதவவப்ெட்டரல் தயவுபசய்து அவழயுங்கள். 

பதரவை லெசி எண்: 905-576-8711  

பதடப ண் 34167 அல்ைது ைின்ேஞ்சல் முகவரி 

AjaxLTC@lh.ca.  

நீங்கள் எம்வை Twitter ைற்றும் Facebook. 

வழியரகவும் ெின்பதரட  முடியும் 

டூறரம் சமூகப் பெருைக்களுக்குப் புதிதரக 

வந்தவடயவுள்ள இந்த இல்ைம் ெற்றிய 

விடயத்தில் நீங்கள் கரட்டும் ஆர்வம் ைற்றும் 

ஆத வுக்கு நரம் நன்றி கூறுகிலறரம்!  

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/

