
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ઓપન હાઉસ પરથી સ્ક્રીનશૉટ 

 

માર્ચ 2021 
 

વર્ચ્યચઅલ ઓપન હાઉસની વવવશષ્ટતાઓ   

18મી મારે્, Lakeridge Healthએ વનવાસીઓ સાથે સીધો સંપર્ચ 

ર્રવા તમેજ નવા લાંબાગાળાની સંભાળના ંઘરન ેપ્રદર્શચત ર્રવા 

ફેસબયર્ લાઈવ પર વર્ચ ય્ચઅલ ઓપન હાઉસની ્જમાની ર્રી હતી.     
 

Ajax અન ેDurham ક્ષેત્રમાંથી આશરે 80 વનવાસીઓએ ર્ર્ાચમાં 

ભાગ લીધો હતો, તેમજ Lakeridge Health, PCL 

Construction, અન ેG architectsની ટયર્ડીએ ઘરનય ંઑનલાઈન 

ર્ૉમ્પ્ ય્ટર પર “પ્રક્રર્ા દ્વારા ર્ાળજીપવૂચર્ માગચદશચન આપીન ેસમજાવ ય્ં 

હતય”ં  

 

જે ર્ર્ાચ થઈ તેની વવવશષ્ટતાઓમા ંસામેલ છે: 

• ઘરના ંમાળના આ્ોજનોનયં વવહંગાવલોર્ન, ર્ ેજેમાં 

સયરવક્ષત અન ેલૅન્ડસ્ક્ર્પે ર્રેલા ર્ોટચ્ાડ્ ચસ, હલનર્લન 

સરળ ર્રવા માટ ેપહોળા ંહૉલવેઈઝ, તેમજ સહ-

વનવાસીઓ અન ેપક્રરવાર સાથ ેજોડાવવા અને 

સામાવજર્ પ્રવૃવિઓમા ંભાગ લેવા માટે વ્વતતગતપણ ે

હળીમળી શર્ા્ તેવા ંસ્ક્થાનોનો સમાવેશ થા્ છે.   
 

• વૃવદ્ધ પામેલ ર્પેનય ંવનવારણ અને વન્ંત્રણ ર્રવા 

માટનેી પદ્ધવતઓ (IPAC)ની વવગતો, જેમાં એર્ જ 

બીમારી ધરાવતા બ ેર્ે તથેી વધય લોર્ોને સહા્રૂપ 

બનવા માટ ેઘરના ંક્ષેત્રોની અંદર અલગથી સ્ક્વર્ચછ અન ે

અસ્ક્વર્ચછ અવરજવરના ંમાગો તમેજ 16–પથારીના ં

સમૂહનયં વનમાચણ ર્રવાનો સમાવેશ થા્ છે.         
 

• પ્રત્્ેર્ મવહન ેરવમર્ અને સતત થતયં રહેતય ંઆ્ોજન 

તેમજ પ્રવતચમાનમાં બાંધર્ામના ંસ્ક્થળથી દૂર ઈમારતના ં

વવવવધ ઘટર્ોના ંવનમાચણર્ામનયં પ્રદશચન.   
 

•જીવંત પ્રસારણમાં થ્ેલ મતદાન ર્ે જેમાં 98% 

ઉપવસ્ક્થત લોર્ો સહમત થ્ા ર્ે Durhamન ેવધય 

લાંબાગાળાની સંભાળ લેતા ઘરોની જરૂર છે.     
    

વર્ચ્યચઅલ જોઈ ન શર્ા્ય ં
 

ઓપન હાઉસ? 

જો તમે અમારા વર્ચ ય્ચઅલ ઓપન હાઉસમાં જોડાવવા માટે અસમથચ હતાં, 

તો તમ ેઅમારી વેબસાઈટ પર રેર્ૉર્ડિંગ જોઈ શર્ો છો. ર્ૃપા ર્રીને 

વન્વમતપણ ેનવીનતમ માવહતીથી વાર્ેફ રહવેા માટ ેતેમજ ભવવષ્્ની 

ઘટનાઓ પર વધય માવહતી મેળવવા માટે www.lh.ca પર અમારી 

વેબસાઈટન ેજોતા રહવેાનયં ર્ાલય રાખો.  
 

બાધંર્ામમા ંપ્રગવત ઝડપી ગવતથી ર્ાલતી રહી છે   

Lakeridge Healthના ંનવા લૉન્ગ-ટમચ ર્ૅર હોમમાં, ર્ે હાલમાં જે Ajax 

Pickering Hospitalની અડોઅડ બંધાઈ રહેલયં છે, તમેાં ર્ામ સારી પ્રગવત 

પર ર્ાલી રહ્યં છે. સમગ્ર ફેબ્રયઆરી અને માર્ચ દરવમ્ાન, બાંધર્ામની 

ટયર્ડીએ જરૂરી ઉપ્ોવગતાની સેવાઓ સ્ક્થાવપત ર્રી છે, જેમ ર્ે, ર્ેન્રી્ 

Region of Durhamમાં વીજ પયરવઠો અન ેવરસાદી પાણી અને મળમૂત્ર 

અન ેમેલા પાણીના વનર્ાલ માટેની ગટરો સ્ક્થાપવાનય ંર્ામ. આ મવહનાની 

શરૂઆતમાં બે રેનો પણ આવી પહોંર્ી હતી અન ેબાંધર્ામની ટયર્ડી 

ભોં્તવળ્ાંને વસમને્ટથી સીંર્ારવાનયં ર્ા ચ્ પણૂચ ર્રી રહી છે તેમજ પહલેા 

માળની દીવાલો ર્ણવાનય ંર્ામ શરૂ ર્રી રહી છે.    

 

સાઈટ પર, બાધંર્ામનાં ર્લાર્ોના ંપ્રમાણ અન ેસ્ક્તરમા ંનોંધપાત્ર વૃવદ્ધ 

ર્રવામા ંઆવી છે. તનેાં મહિમ પ્રમાણમાં, પક્રર્ોજનામાં પાળી પર 300 

ર્યશળ ર્ામદારો તમેજ પ્રવતક્રદન 600થી વધય ર્યશળ ર્ામદારો ર્ામ પર હશે. 

આ 4,800 ર્ામર્ાજના ંર્લાર્ો પ્રવતક્રદન સમાન છે જે આપણા ંસમયદા્ 

અન ેપ્રૉવવન્સ માટ ેએર્ નોંધપાત્ર ર્હી શર્ા્ તવેી આર્થચર્ વૃવદ્ધ છે.      
 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp
http://www.lh.ca/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22મી માર્ચથી શરૂ ર્રીને સાઈટ પરની ટયર્ડીઓ સોમવારથી શયરવાર 

સવારનાં 6:30થી મધરાત સયધી તમેજ શવનવાર ેસવારના ં6:30થી 

સાંજનાં 5:00 સયધી ર્ામ ર્રતી રહશેે.  

 

સાઈટ પર બાંધર્ામ ર્રવા ઉપરાંત, એ સાઈટથી દૂર ઈમારતના ંવવવવધ 

ઘટર્ોનય ંવનમાચણર્ામ પણ ર્ાલી રહ્યં છે. PCL, અમારા બાંધર્ામના ં

ભાગીદાર, ઈમારતનાં અનેર્ પવૂચવનર્મચત ઘટર્ોની ક્રડઝાઈન અને 

સ્ક્થાપનની દેખરેખ રાખી રહ્ા છે, જેમ ર્,ે વજન વહન ર્રતી સમતલ 

દીવાલ પથ્થર-પદાથોની છાટના ંમાળખાં, ર્ારખાનામાં તૈ્ાર ર્રેલ 

સંપૂણચ સ્ક્નાનાગારનય ંએર્મ, તેમજ ્ાંવત્રર્ અન ેવવદ્યયત વવતરણ 

પદ્ધવતઓ.  
 

આ પ્રર્ારના ંવવવવધ ઘટર્ોથી ર્રાતય ંવનમાચણ તેમજ ર્ામર્ાજનાં સપંૂણચ 

ર્લાર્ોની અવવધ એ Accelerated Build Pilot Programનાં 

ભાગરૂપે છે અન ેએર્ પરંપરાગત લાંબાગાળાની સંભાળની 

પક્રર્ોજના ર્રતાં નવા ઘરન ેઝડપથી વનમાચણ થવા દેવા માટે સક્ષમ 

બનાવે છે. 
 

એ બાબતથી વનવચર્ત રહો ર્,ે ભલે ઝડપ એ ટોર્ની અગ્રતા છે, તો 

પણ, તમામ ર્મચર્ારીવગચ અન ેબાધંર્ામનાં ર્ામદારો સ્ક્થાવપત વન્મ, 

વસદ્ધાંત અથવા વસ્ક્થવતન ેઅનયરૂપ સ્ક્વાસ્ક્થ્્, સલામતી અને 

આ્ોજનના ંધોરણન ેવળગી રહેશે.  
 

પાર્ર્િંગ ગરાજનય ંબાધંર્ામ શરૂ થવા માટ ેસય્ ોવજત છે 

અમ ેઈર્ચછય ર્ છીએ ર્,ે ઘરનાં પાર્ર્િંગ ગરાજ અને આંતક્રરર્ માગચના 

માળખાંમા ંબાંધર્ામ ર્ાં તો માર્ચના ંઅંતમાં/અથવા તો એવપ્રલની 

શરૂઆતમાં શરૂ થઈ જશ.ે નવયં લાબંાગાળાની સભંાળનય ંઘર ઓછામાં 

ઓછી 250 પાર્ર્િંગની જગ્્ાઓ માટનેી અવતક્રરતત માગં ઉત્પન્ન ર્રી 

શર્શે. 
 

પાર્ર્િંગ ગરાજ અન ેપયનઃરૂપરેખાંક્રર્ત માગચનય ંમાળખય ંબન્ન ેએવા જરૂરી 

સમાવેશીર્રણો છે જેઓ Ajax Pickering Hospitalમા ંઅને તનેી 

આસપાસ વૃવદ્ધ પામતા જતા વાહનોના ંવહવેારમા ંસહા્ભૂત 

બનવાની સાથોસાથ બન્ન ેનવી લાંબાગાળાની ઈમારત તેમજ 

હૉવસ્ક્પટલમાં આવતા દદી, મયલાર્ાતી, અન ેર્મચર્ારીવગચના ંપ્રવેશને 

સરળ બનાવશ.ે    
 

ગરાજ અને માગચનાં માળખાનંયં બાધંર્ામ ર્રવા માટ,ે તબતર્ાવાર 

બાંધર્ામ ર્રવાની જરૂર પડે છે અને તથેી આંતક્રરર્ માગચના 

રૂપરેખાંર્નમાં તેમજ ર્ટેલાર્ ઝાડ ર્ાપવા પડે તમે હોવાથી તનેી અસર 

પડશે. આ પ્ર્ાસમાં માગચદશચન ર્રવા માટ,ે એર્ પ્રમાવણત સ્ક્થાવનર્ 

ક્ષવતગ્રસ્ક્ત/ર્પા્ેલ વૃક્ષો બાબતના વનષ્ણાતની સેવાઓ લઈને એ 

ઓળખવા માટે સપંૂણચ મલૂ્ાંર્ન ર્રવામા ંઆવશે ર્ ેર્્ા-ર્્ા ઝાડોનય ં

રક્ષણ ર્રવય ંજોઈએ અન ેજાળવણી ર્રવી જોઈએ. The Town of 

Ajaxની પણ સલાહ લેવામાં આવી હતી અન ેથનાર બાંધર્ામ માટ ે

મંજૂરી માગતા પરવાનગીપત્રન ેપૂરો પાડવામા ંઆવ્ો હતો. જેમ-જેમ 

અમ ેપક્રર્ોજનામાં આગળ વધતા જઈશય,ં તમે-તમે ર્ોઈ અવતક્રરતત 

ઝાડોન ેપ્રવતર્ૂળ અસર પહોંર્ાડવામાં નહીં આવ.ે      
 

Lakeridge Health આપણા સમગ્ર તંત્રમાં પ્ાચવરણી્ વસ્ક્થરતા 

તેમજ ઊજાચની ર્ા ચ્ક્ષમતાને સક્રર્પણ ેપ્રોત્સાવહત ર્રવા બાબતનો 

સયવવખ્્ાતપણૂચ ભૂતર્ાળ ધરાવે છે, અન ેઅમે એ બાબતમા ંપ્રવતબદ્ધ 

છીએ ર્ે એવા નવા ઝાડોનય ંફરીવાર વાવતેર ર્રી શર્ીએ જે એર્ વાર 

બાંધર્ામ પણૂચ થતાં આવશ્્ર્ જથ્થાને પક્રરપણૂચ બનાવી શર્.ે 
 
 



 

 

 
 
 

વારવંાર પછૂાતા પ્રચનો 

લાંબાગાળાની સંભાળનાં બાંધર્ામની પક્રર્ોજના બાબતમા ંજે લોર્ો 

પ્રચનો લઈન ેઅમારો સંપર્ચ ર્રવા ર્ ેફીડબૅર્ આપવા માટ ેઅમને મળવા 

ઇર્ચછતા હો્ તે સવનેા અમ ેઆભારી છીએ. ર્ેટલાર્ સામાન્્ રીત ે

પૂછાતા પ્રચનો અગંેના ંજવાબો અહીં છે:   
 

પ્રચન 1. ઘર ત્ાર ેપણૂચ ર્રવામા ંઆવશ ેઅન ેતમેા ંર્ટેલા 

બડે્ઝ હશ?ે 

નવય ંલાંબાગાળાની સભંાળ માટેનય ંઘર Harwood Avenue South 

અન ેClementsRoad Westના ંવા્વ્ (નૉથચવેસ્ક્ટ) ખૂણ,ે Ajax 

Pickering Hospitalની બાજયમા ંઆવેલય ંછે. એવી અપકે્ષા સવેવામાં 

આવે છે ર્ે ત ે2021ની આખર સયધીમાં પૂણચ થઈ જશે અન ે320 બેડ્ઝ 

માટનેી ક્ષમતા ધરાવશે. 
 

પ્રચન 2. જો હય ંAjaxમા ંવનવાસ ર્રતો/ર્રતી હોઉં, તો શય ં

મન ેનવા ઘરમા ંસ્ક્થાન સયવનવચર્ત ર્રવાનો વધય સારો મોર્ો 

મળી શર્?ે 

જ્્ારે નવય ંઘર ખયલશ,ે ત્્ારે તે સમગ્ર પ્રૉવવન્સમાં તમામ 

લાંબાગાળાની સંભાળ માટેના ંઘરમાં પ્રવેશ મેળવવા માટ ેપ્રાંતી્ 

પ્રક્રર્ાને અનયસરશ.ે પ્રાંતી્ રીતે સરં્ાલન ર્રવામા ંઆવતી મર્ાન 

ફાળવવા માટેની પ્રક્રર્ા દ્વારા Ontarioનાં તમામ પાત્ર વનવાસીઓ 

માટ ેર્ોઈ પણ ઈમારત અન ેતેની હદમાં પ્રવેશ ર્રી શર્ા્ છે. 
 

એ બાબતની ખાતરી રાખવા ર્ે તબીબી ઈવતહાસનો ર્ોતર્સ રેર્ૉડચ 

જાળવવામા ંઆવે, તમેજ લાંબાગાળાની સભંાળ માટ ેપાત્રતાને નતર્ી 

ર્રવા ર્ાજે સહા્ભૂત બનવામા ંઆવે, ઘરમા ંપ્રવેશ મેળવવા માટ ે

પ્રાંતી્ પ્રક્રર્ામા ંસભંાળ સં્ોજર્ દ્વારા મલૂ્ાંર્ન સવહત બહયલ-

ભાગી્ મલૂ્ાંર્નનો સમાવેશ ર્રવામાં આવ ેછે. પ્રવેશ મેળવવા માટનેી 

વધય માવહતી માટે, ર્પૃા ર્રીન ે310-2222 પર ર્ૉલ ર્રો (એક્રરઆ 

ર્ોડની જરૂર નથી). 
 

પ્રચન 3. નવા લાબંાગાળાની સભંાળ માટનેા ંઘર મળેવવાની 

સાથોસાથ હય ંનોર્રી/ર્ામ ર્વેી રીત ેમળેવી શર્યં?  
એર્ વાર ઉપલબ્ધ બનાવવામા ંઆવે પછી, નવા ઘરમાં ભૂવમર્ા 

ભજવવા માટ ેર્વેી રીતે અરજી ર્રવી એ વવષ ેસમયદા્ન ેજાણ ર્રવામાં 

આવશ ેઅને માવહતી પૂરી પાડવામાં આવશ.ે 
 

Q4. પ્રચન 4. નવા લાબંાગાળાની સભંાળ માટનેા ંઘર માટ ે

હય ંર્વેી રીત ેઉત્પાદન અથવા સવેા પરૂી પાડી શર્યં? 

સૂર્ન ર્રવામાં આવેલી સેવા અથવા ઉત્પાદનનાં પ્રર્ાર પર આધાક્રરત, 

મેળવી આપવાની ર્ામગીરી એ અમારા સામાન્્ ઠેર્ેદાર (PCL) 

સાથેના ંબાંધર્ામનાં ર્રારનાં ભાગરૂપે છે અથવા તો Lakeridge 

Healthમા ંરહેલી અમારી હાલની મેળવી આપવાની ર્ામગીરીની 

પ્રક્રર્ા દ્વારા છે. 
 

જો તમે Lakeridge Health માટે (ઑન્ટેક્રરઓ સરર્ારની વ્વસ્ક્થા 

મયજબ) વને્ડર ઑફ રેર્ૉડચ બનવા ઈર્ચછતા હો, તો ર્પૃા ર્રીને અમારા 

મેળવી આપવાની ર્ામગીરી ર્રનાર સં્ોજર્ Plexxusમા ંનોંધણી ર્રાવો. 
 

પ્રચન 5. બાધંર્ામની સાઈટ નજીર્ પડોશીઓન ેઓછામા ંઓછો 

ઘોંઘાટ સભંળા્ એ માટ ેશય ંર્રવામા ંઆવી રહ્ય ંછે? 

બાંધર્ામની ટયર્ડીએ સૌથી નજીર્ વસવાટ ર્રતા પાડોશમાં એવા ર્ોઈ 

પણ ઘોંઘાટ ર્ ેએવી ર્ોઈ પણ અસરને ઓછામાં ઓછી ર્રવા માટ ે

પોતાનો શે્રષ્ઠ પ્ર્ાસ ર્રવાનય ંર્ાલય રાખ્ ય્ં છે. PCL એ એવી અનરે્ 

્ોજનાઓન ેવ્વવસ્ક્થતપણે આ્ોવજત ર્રી છે ર્ ેજે ઘોંઘાટ થવા 

અંગનેાં પેટાવન્મોનયં પાલન ર્ર ેછે: 

• તમામ સ્ક્વાસ્ક્થ્્, સલામતી તમેજ પ્ાચવરણી્ ચરં્તાઓ 

બાબતે વન્ંત્રણ ર્રવાના પ્ર્ાસોનય ંઆ્ોજન ર્ે જેમા ંડસ્ક્ટ 

ર્ન્રોલ (રજર્ણોના વન્ંત્રણ)નો સમાવેશ થા્ છે; 

• વન ય્તત ્ાતા્ાત વન્ંત્રણનાં આ્ોજન અંતગચત બન્ને, 

માલન ેલેવા-પહોંર્ાડવામા ંઅન ેપાર્ર્િંગ-સાઈટમા ંર્ા ચ્સ્ક્થળથી 

આવનજાવન ર્રતી ભીડન ેશત્ તટેલી ઓછામા ંઓછી 

ર્રવી; તમેજ, 

• એવી ્ોજનાઓ ર્ે જેમા ંઘોંઘાટ સંબંધે એવા પેટાવન્મો 

ઘડવામા ંઆવે ર્ ેજે વનમાચણર્ા ચ્ન ેલગતા ઘોંઘાટનયં અનયપાલન 

ર્રતા હો્. 
 

એર્ તરફ અમે જ્્ારે આ મહત્ત્વપણૂચ અન ેઅત્્ંત જરૂરી એવા 

લાંબાગાળાની સંભાળ માટેના ંઘરને જેટલય ંશત્ થઈ શર્ે તટેલયં જલદી 

પૂણચ ર્રવા માટે ર્ામગીરી ર્રતાં આવ્ાં છીએ ત્્ાર ેઅમે વનમાચણર્ા ચ્નાં 

સ્ક્થળની નજીર્ આસપાસ વસતા પડોશીઓએ ર્વેી સમજશવતત ર્ેળવી છે 

એ બાબતન ેલઈન ેતેમની ર્દર ર્રીએ છીએ.  
 

પક્રર્ોજનાના ંવનમાચણની અનયસૂવર્ એ બાબતની ખાતરી ર્રવા માટ ેઝડપી 

છે ર્ ેનવા ઘરન ે2021ની આખર સયધીમા ંપણૂચ ર્રવામાં આવશ.ે 
 

તમન ેનવીનતમ માવહતીથી વાર્ફે રાખવા માટ ે

અમ ેતમને અમારી પ્રગવત વવષે આ સમાર્ારપત્ર દ્વારા તમેજ અમારી 

વેબસાઈટ દ્વારા નવીનતમ માવહતીથી વાર્ેફ ર્રતા રહીશય.ં  
 

ર્ોઈ પણ સમ્ે, જો તમારે ર્ોઈ પ્રચનો હો્ અથવા તો વધય માવહતી 

મેળવવા ઈર્ચછતા હો, તો ર્પૃા ર્રીને 905-576-8711 એતસ્ક્ટેન્શન 

34167 પર ર્ૉલ ર્રો અથવા AjaxLTC@lh.ca પર ઈમેઈલ ર્રો. 
 

તમે અમને વવવટર અને ફેસબયર્ પર પણ ફૉલો ર્રી શર્ો છો. 
 

Durham સમયદા્મા ંઆ મહત્ત્વપણૂચ નવા ઉમરેાનય ંપ્રોત્સાહન ર્રવા તમ ે

દાખવલે રુવર્ બદલ તમારો આભાર!    
 

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

