
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ 

2021 ਮਾਰਚ 

 

ਵਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਰੁਖੀਆ ਂ 
18 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ , Lakeridge Health ਨੇ ਨਨਵਾਸੀਆ ਂਨਾਲ ਨਸਿੱਧਾ ਜੜੁਨ ਅਤੇ 
ਨਵੇਂ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇ੍ਅਰ ਹਮੋ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ Facebook Live 

'ਤੇ ਇਿੱਕ੍ ਵਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਜ਼ੇਬਾਨੀ ਕ੍ੀਤੀ।  
 

Ajax ਅਤੇ Durham ਖਤੇਰ ਦ ੇਤਕ੍ਰੀਬਨ 80 ਨਨਵਾਸੀ ਇਸ ਨਵਚਾਰ-
ਵਟਾਂਦਰ ੇਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ Lakeridge Health, PCL 

Construction ਅਤੇ G Architects ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮੋ ਦੀ ਇਿੱਕ੍ ਵਰਚਅੁਲ 
"ਸਰੈ" ਕ੍ਰਵਾਈ।  
 

ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰ ੇਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸਰੁਖੀਆ ਂਸਨ: 
• ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਫਲੋਰ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂੰਖੇਪ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ, ਨਜਸ 
ਨਵਿੱਚ ਸਰੁਿੱ ਨਖਅਤ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇ੍ਪ ਵਾਲੇ ਨਵਹੜੇ, 
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਨਵਸ਼ਾਲ ਹਾਲਵ ੇ
ਅਤੇ ਦ ਜ ੇਨਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੜੁਨ ਅਤੇ 
ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨਜਕ੍ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   

 

• ਨਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦ ੇਪਰਬੂੰ ਧਨ ਨਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇਹਮੋ 
ਦੇ ਖਤੇਰਾਂ ਨਵਿੱਚ ਵਿੱ ਖਰ ੇਸਾਫ ਅਤੇ ਗੂੰਦੇ ਟਰੈਨਿਕ੍ ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ 
16 ਨਬਸਤਨਰਆ ਂਵਾਲੇ 'ਕ੍ਲਿੱ ਸਟਰ' ਸਮੇਤ ਲਾਗ ਦੀ 
ਰੋਕ੍ਥਾਮ ਅਤੇ ਨਨਯੂੰਤਰਣ (IPAC) ਅਨਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ।ੇ       

 

• ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ 
ਦੇ ਮਾਨਡਊਲਰ ਿਾਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਟ 
ਤੋਂ ਦ ਰ ਨਤਆਰ ਕ੍ੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ।  

 

• ਇਿੱਕ੍ ਲਾਈਵ ਪੋਲ ਨਜਿੱਥ ੇਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 98% 
ਨਵਅਕ੍ਤੀ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ ਨਕ੍ Durham ਨ ੂੰ  ਵਧਰੇੇ ਲੂੰ ਮ ੇਸਮੇਂ 
ਦੇ ਕੇ੍ਅਰ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਵਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ?  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕੇ੍, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ 
ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਇਿੱਕ੍ ਨਰਕ੍ਾਰਨਡੂੰਗ ਦਖੇ ਸਕ੍ਦ ੇਹ।ੋ ਨਨਯਨਮਤ ਤਾਜ਼ਾ 
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਵਿੱਖ ਦ ੇਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ ਨਕ੍ਰਪਾ 
ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.lh.ca 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਦੇ ਰਹੋ।  
 

ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ 
Lakeridge Health ਦ ੇਨਵੇਂ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਕੇ੍ਅਰ ਹਮੋ ਨਵਖ ੇਕ੍ੂੰਮ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ 
ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ Ajax Pickering Hospital ਦ ੇਨਾਲ 
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹ।ੈ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਨਵਿੱਚ, ਕ੍ੂੰਸਟਰਕ੍ਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ 
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕ੍ੀਤੀਆਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ੍ ਨਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 
ਅਤੇ Durham Region ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਤਿੁਾਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਕ੍ਨੈਕ੍ਸ਼ਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਨਵਿੱਚ ਦੋ ਕ੍ਰਨੇਾਂ ਵੀ ਪਹੁੂੰਚੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ 
ਕ੍ੂੰਸਟਰਕ੍ਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੂੰ ਨਜ਼ਲ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕ੍ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨਹਲੀ 
ਮੂੰਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕ੍ੂੰਧਾਂ ਖੜਹੀਆ ਂਕ੍ਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰੁ  ਕ੍ਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
 

ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਆਂ ਨਵਿੱਚ ਕ੍ਾਿੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਨਸਖਰ 
'ਤੇ, ਪਰਜੋੈਕ੍ਟ ਨਵਖ ੇਇਿੱਕ੍ ਨਸ਼ਫਟ ਨਵਿੱਚ 300 ਹੁਨਰਮੂੰਦ ਕ੍ਾਮ ੇਅਤੇ ਇਿੱਕ੍ ਨਦਨ 
ਨਵਿੱਚ ਨਸਰਫ 600 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੁਨਰਮੂੰਦ ਕ੍ਾਮ ੇਕ੍ੂੰਮ ਕ੍ਰਦ ੇਨਦਖਾਈ ਦਣੇਗੇ। 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਤੀ ਵਦਨ 4,800 ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟ ੇਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 
ਿਾਈਚਾਰ ੇਅਤੇ ਸ ਬ ੇਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਆਰਨਥਕ੍ ਤਰਿੱਕ੍ੀ ਹ।ੈ 
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22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ  ਕ੍ਰਦ ੇਹੋਏ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਜੌ ਦ ਟੀਮਾਂ ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਿੱ ਕ੍ਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤਕ੍, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨ ੂੰ  
ਸਵਰੇੇ 6:30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ ੇਤਿੱਕ੍ ਕ੍ੂੰਮ ਕ੍ਰਨਗੀਆ।ਂ 
 

ਆਨ-ਸਾਈਟ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਮਾਨਡਊਲਰ ਿਾਗ 
ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦ ਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਸਾਰੀ ਿਾਈਵਾਲ, PCL, 

ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਕ੍ਈ ਪਰੀਫਬੈਨਰਕ੍ੇਨਟਡ ਨਹਿੱ ਨਸਆ ਂਦੇ ਨਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ 
ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕ੍ਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ੍ ਲੋਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਕ੍ੂੰਧ ਦੀਆ ਂਪਨੈਲ ਦੇ ਨਸਸਟਮ, ਵਾਸ਼ਰ ਮ ਪਡੋ, ਅਤੇ ਮਕੈ੍ਨੀਕ੍ਲ ਅਤੇ 
ਨਬਜਲੀ ਵੂੰਡ ਪਰਣਾਲੀਆ।ਂ 
 

ਇਸ ਨਕ੍ਸਮ ਦੀ ਮਾਨਡਊਲਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਨਦਨ ਕ੍ੂੰਮ ਕ੍ਰਨ ਦ ੇ
ਘੂੰ ਨਟਆ ਂਦੀ ਸੂੰ ਨਖਆ ਐਕ੍ਸੀਲਰੇਨਟਡ ਨਬਲਡ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮ 
(Accelerated Build Pilot Program) ਦਾ ਇਿੱਕ੍ ਨਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹਮੋ ਨ ੂੰ  ਰਵਾਇਤੀ ਲੂੰ ਬੀ ਨਮਆਦ ਦੀ ਕੇ੍ਅਰ ਪਰਜੋੈਕ੍ਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਉਸਾਨਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਪਰ ਿਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖ,ੋ ਹਾਲਾਂਨਕ੍ ਰਫਤਾਰ ਸਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ 
ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ੂੰਸਟਰਕ੍ਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਸਿ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਸਹਤ, 

ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਨਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਦ ੇਹਨ।  
 

ਪਾਰਵਕੰਗ ਗੈਰਾਜ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਅਿੱ ਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਮੋ ਦੇ ਪਾਰਨਕ੍ੂੰਗ ਗੈਰਾਜ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਸੜਕ੍ 
ਨੈੈੱਟਵਰਕ੍ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਾਰਚ ਦ ੇਅਖੀਰ/ਅਪਰਲੈ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਨਵਿੱਚ ਅਰੂੰਿ 
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਲੂੰ ਬੀ-ਨਮਆਦ ਦਾ ਕੇ੍ਅਰ ਹੋਮ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 250 
ਪਾਰਨਕ੍ੂੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਨਕ੍ੂੰਗ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਵਾਧ  ਮੂੰਗ ਪੈਦਾ ਕ੍ਰੇਗਾ। 

ਪਾਰਨਕ੍ੂੰਗ ਗੈਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਡਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ੀਤਾ ਸੜਕ੍ ਨੈੈੱਟਵਰਕ੍, ਦੋਵੇਂ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧ ੇਹਨ ਜ ੋAjax Pickering Hospital ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇ
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹਈੋ ਮਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕ੍ਰਨ ਨਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕ੍ਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਸਹ ਲਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਤਕ੍ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਮਲੁਾਕ੍ਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਨਲਆਉਣਗੇ।  
 

ਗੈਰਾਜ ਅਤੇ ਸੜਕ੍ ਨੈੈੱਟਵਰਕ੍ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, ਪੜਾਅਵਾਰ 
ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਸੜਕ੍ ਦੀ ਰ ਪਰਖੇਾ 'ਤੇ ਕੁ੍ਝ ਪਰਿਾਵ 
ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋ੍ਨਸ਼ਸ਼ ਨ ੂੰ  ਸਧੇ ਦੇਣ 
ਲਈ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਕ੍ਰਨ ਵਾਸਤ ੇਨਬਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਨਕ੍ 
ਨਕ੍ਹੜੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਨਖਆ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿਾਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਇਿੱਕ੍ ਪਰਮਾਨਣਤ ਸਥਾਨਕ੍ ਆਰਬੋਨਰਸਟ (ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ) ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। Town of Ajax ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕ੍ੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਲਈ ਮਨਜ਼ ਰੀ 
ਪਰਨਮਟ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ੀਤ ੇਗਏ। ਨਜਵੇਂ-ਨਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਜੋੈਕ੍ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ 
ਵਿੱ ਧਦ ੇਹਾਂ, ਕੋ੍ਈ ਵਾਧ  ਦਰਖ਼ਤ ਪਰਿਾਨਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।   
 

Lakeridge Health ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਸਸਟਮ ਨਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ 
ਨਟਕ੍ਾਊਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁ੍ਸ਼ਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕ੍ਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ੍ 
ਲੂੰ ਮਾ ਇਨਤਹਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹਾਂ 
ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਪ ਰਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇਖੇਤਰ ਨਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਮੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਕ੍ਰਨਗੇ। 
 



 

 

 
 
 ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦ ੇਸਵਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਜ ੋਸਾਡੇ ਲੂੰ ਮ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਕੇ੍ਅਰ ਹਮੋ ਪਰਜੋੈਕ੍ਟ ਬਾਰ ੇ
ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ੍ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ੍ ਕ੍ਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਿੱਥੇ ਆਮ ਪੁਿੱ ਛ ੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਹਨ: 
 

ਸਵਾਲ 1. ਹੋਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕੰਨੇ ਬੈੈੱਡ ਹੋਣਗੇ? 

ਨਵਾਂ ਲੂੰ ਮੇ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੇ੍ਅਰ ਹਮੋ Harwood Avenue South ਅਤੇ 
Clements Road West ਦ ੇਉੱਤਰ-ਪਿੱਛਮ ਕੋ੍ਨੇ 'ਤ ੇAjax Pickering 

Hospital ਦ ੇਨਾਲ ਸਨਥਤ ਹੈ। ਇਸਦ ੇ2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਿੱਕ੍ ਪ ਰਾ ਹੋਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ 320 ਬੈੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਸਵਾਲ 2. ਜ ੇਮੈਂ Ajax ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਵਵਿੱ ਚ 
ਜਗਹਾ ਵਮਲਣ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਹਮੋ ਖੁਿੱਲਹੇਗਾ, ਇਹ ਸ ਬ ੇਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੂੰ ਮ-ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਕੇ੍ਅਰ 
ਹੋਮਾਂ ਲਈ ਬੈੈੱਡਾਂ ਤਕ੍ ਪਹੁੂੰਚ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਸ ਬਾਈ 
ਪਰਨਕ੍ਨਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰੇਗਾ। ਨਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸਹ ਲਤ ਤਕ੍ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸ ਬਾਈ 
ਪਿੱਧਰ 'ਤ ੇਪਰਬੂੰ ਨਧਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰਨਕ੍ਨਰਆ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦ ੇਸਾਰ ੇ
ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ੍ਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੀ ਹੈ। 
 

ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰਨਕ੍ਨਰਆ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ੍ ਬਹੁ-ਿਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਕੇ੍ਅਰ ਕੋ੍ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਆੁਰਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਇਹ ਪਿੱਕ੍ਾ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ੍ ਨਕ੍ ਡਾਕ੍ਟਰੀ ਇਨਤਹਾਸ ਦਾ 
ਸਹੀ ਨਰਕ੍ਾਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਦਖੇਿਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਨਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਨ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ੍। ਪਹੁੂੰ ਚ ਬਾਰ ੇਵਧਰੇ ੇ
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ, ਨਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ 310-2222 'ਤੇ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰੋ (ਖਤੇਰ 
ਕੋ੍ਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ)ੈ। 
 

ਸਵਾਲ 3. ਮੈਨੰੂ ਨਵੇਂ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਵਕਵੇਂ ਵਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਇਿੱਕ੍ ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤ ੇਿਾਈਚਾਰ ੇਨ ੂੰ  ਸ ਨਚਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ, 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਨਕ੍ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨਵਿੱਚ ਿ ਨਮਕ੍ਾਵਾਂ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਨਕ੍ਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। 
 

ਸਵਾਲ 4. ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਲਈ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ 
ਸੇਵਾ ਵਕਵੇਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਕ੍ੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਕ੍ਸਮ 'ਤ ੇਨਨਰਿਰ 
ਕ੍ਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਰੀਦ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਠੇਕੇ੍ਦਾਰ (PCL) ਨਾਲ ਜਾਂ 
Lakeridge Health ਨਵਖੇ ਮਜੌ ਦਾ ਖਰੀਦ ਪਰਨਕ੍ਨਰਆਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਉਸਾਰੀ 
ਇਕ੍ਰਾਰਨਾਮ ੇਦਾ ਨਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Lakeridge Health ਲਈ Vendor of Record ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ ੇਸਾਡ ੇਖਰੀਦ ਕੋ੍ਆਰਡੀਨੇਟਰ Plexxus ਕੋ੍ਲ 
ਰਨਜਸਟਰ ਕ੍ਰ।ੋ 
ਸਵਾਲ 5. ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਆਂਢੀਆ ਂਲਈ ਸ਼ੋਰ 
ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

ਉਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕ੍ਸ ੇਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਪਰਿਾਵ ਨ ੂੰ  
ਘਿੱਟ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪ ਰੀ ਕੋ੍ਨਸ਼ਸ਼ ਕ੍ਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ PCL ਨੇ ਅਨੇਕ੍ਾਂ ਯਜੋਨਾਵਾਂ 
ਸਥਾਨਪਤ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰੋ ਦ ੇਉਪ-ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਦੀਆਂ 
ਹਨ: 

• ਧ ੜ ਨਨਯੂੰਤਰਣ , ਸਮੇਤ, ਨਸਹਤ, ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਚੂੰਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਯਜੋਨਾ; 
 

• ਨਡਲੀਵਰੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਰਨਕ੍ੂੰਗ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਵਿੱਲ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੀੜ-ਿਾੜ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ 
ਨਨਰਧਾਰਤ ਟਰੈਨਿਕ੍ ਕ੍ੂੰਟਰੋਲ ਯਜੋਨਾ; ਅਤੇ, 

 

• ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ ੋਉਸਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ਰੋ ਬਾਰ ੇਸ਼ਰੋ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਉਪ-ਕ੍ਾਨ ੂੰ ਨਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕ੍ਰਦ ੇਹਾਂ ਨਕ੍ ਨਜਸ ਦਰੌਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੂੰ ਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇ੍ਅਰ ਹਮੋ ਨ ੂੰ  
ਨਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਿਵ ਹ ੋਸਕੇ੍ ਪ ਰਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਕ੍ੂੰਮ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸ 
ਪਾਸ ਦ ੇਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਕ੍ੂੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਪਰੋਜੈਕ੍ਟ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕ੍ਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤਜ਼ੇ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਿੱਕ੍ਾ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ੍ 
ਨਕ੍ ਨਵਾਂ ਹਮੋ 2021 ਦ ੇਅੂੰਤ ਤਿੱਕ੍ ਪ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਕ੍ਨਮਉਨਨਟੀ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ 
ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਦੂੰਦ ੇਰਹਾਂਗੇ। 
 

ਨਕ੍ਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ੍ਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਸੁੀਂ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹ,ੋ ਤਾਂ ਨਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ ੇ905-576-8711 ਐਕ੍ਸਟੈਨਸ਼ਨ 34167 'ਤੇ 
ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰ ੋਜਾਂ AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮਲੇ ਕ੍ਰੋ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦ ੇਹ।ੋ 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ Durham ਭਾਈਚਾਰ ੇਵਵਿੱ ਚ 
ਇਸ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ 
ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ!   
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