
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

திறந்த இல்லம் நிகழ்ச்சியின் ப ொழுது ஒரு திரைத் ததொற்றம் 

மொர்ச்சு 2021 

 

இரையம் வழியொக நடந்து முடிந்த திறந்த இல்லம் 

நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு  அம்சங்கள் 

கழிந்த மொர்ச்சு மொதம் 18ம் திகதி Lakeridge Health ஆதைொக்கிய 

அரமப்பு இப் குதி வொழ் மக்களுடன் தநைடியொகத் பதொடர்பு 

பகொண்டு, புதிதொக அரமக்கப் ட்டு வரும் நீண்டகொலப்  ைொமொிப்பு 

இல்லத்திரைக் கொட்சிப் டுத்தும் ஒரு முயற்சியொக, Facebook Live 

இரைப்பு முரறயில் இரையம் வழியொை திறந்த இல்லம் (Open 

House) நிகழ்ச்சி ஒன்றிரை நடொத்தி இருந்தது.  

ஏஜொக்ஸ் மற்றும் டூறொம்  ிைததசங்கரைச் தசர்ந்த ஏறத்தொழ 80 

வதிவொைர்கள் இக்கலந்துரையொடலில்  ங்கு ற்றிைர். Lakeridge 

Health, PCL Construction மற்றும் G architects நிறுவைங்கரைச் 

தசர்ந்த நிர்வொகக் குழுவிைர் இந்த  ைொமொிப்பு இல்லம்  ற்றி, 

ஆைம் ம் முதல் முடிவு வரையிலொை ஒரு விைக்க உரைரய 

வழங்கிைர்.  

 

இக்கலந்துரையொடலின் ப ொழுது நரடப ற்ற சிறப்பு நிகழ்வு 

அம்சங்கைில் இரவயும் அடங்கி இருந்தை : 

• இந்த இல்லத்தின்  ல்தவறு தைங்களுக்கொை திட்ட 

வி ைங்கள்  ற்றிய தமதலொட்ட விவைைம்:  ொதுகொப் ொை 

அழகு டுத்திய உலொவு முற்றங்கள், த ொக்குவைவு 

வசதிக்கொை விசொலமொை நரட கூடங்கள், தசர்ந்து வொழும் 

வதிவொைர்களுடனும் குடும் த்திைருடனும் பதொடர்பு 

பகொண்டு உறவொட வசதியொை சமூக பவற்றிடங்கள் 

த ொன்றரவ இதில் அடங்கி இருந்தை.   

• கிருமித் பதொற்றிரை தடுக்கவும் கட்டுப் டுத்தவும் (IPAC) 

ஏற் ொடொகி வரும் தமலொை நரடமுரற வி ைங்கள்: 

தூய்ரமயொை மற்றும் அசுத்தமொை ப ொருட்கரை பவவ்தவறு 

வழிகைில் பகொண்டு பசல்லுதல், தநொயின் திடீர் ைவரலக் 

கட்டுப் டுத்த இல்லத்தின் உள்தைதய உருவொக்கப் ட்டு 

உள்ை 16  டுக்ரக பகொண்ட “கூட்டுத் பதொகுதிகள்” ஆகியை 

அடங்கி இருந்தை.       
• மொதத்துக்கு மொதம் இங்கு நரடப றவுள்ை கட்டுமொை 

பசயல்திட்டம் மற்றும் இந்த ஸ்தலத்துக்கு பவைிதய தவறு 

இடத்தில் உருவொக்கப் ட்டு வரும் இக்கட்டிடத்துக்கு உொிய 

துண்டுப்  குதிகைின் கொட்சி.  

•  ங்கு ற்றிதைொர் மத்தியில் நிகழ்ச்சியின் ப ொழுது 

நடொத்தப் ட்ட ஒரு கருத்துக் கைிப்பு. இக்கைிப் ின் டி 

இவர்கைில் 98% அைவிைர் டூறொம்  ிைததசத்தில் தமலும் 

அதிகமொை நீண்டகொலப்  ைொமொிப்பு இல்லங்கள் ததரவ 

என் ரத ஏற்றுக் பகொண்டைர்.    

 

இரையம் வழியொை திறந்த இல்லம் நிகழ்ச்சியில்  ங்கு ற்ற 

நீங்கள் தவறிவிட்டீர்கைொ? 

இரையம் வழியொக நரடப ற்ற எமது திறந்த இல்லம் நிகழ்ச்சியில் 

நீங்கள்  ங்கு ற்றத் தவறியிருப் ின் இதன் ஒைிப்  திவு ஒன்றிரை 

எமது  website.  இரைப்புத் தைத்துக்குச் பசன்று  ொர்ரவயிட முடியும். 

கிைமமொை முரறயில் புதுப் ித்த தகவரலயும் எதிர்கொல நிகழ்வுகள் 

 ற்றிய தமலதிக வி ைங்கரையும் ப றுவதற்கு தயவு பசய்து எமது 

இரையத் தைம்  www.lh.ca  பசன்று  ொர்ரவயிடுங்கள்.  

விரைவொகத் பதொடர்ந்து முன்தைறுகிறது கட்டுமொைப்  ைி 

ஏஜொக்ஸ்  ிக்கறிங் ரவத்தியசொரலக்கு அருகொரமயில் தற்ப ொழுது 

நிர்மொைிக்கப் ட்டு வருகின்ற  Lakeridge Health ஆதைொக்கிய 

அரமப் ின் புதிய நீண்ட கொலப்  ைொமொிப்பு இல்லத்துக்கொை கட்டுமொை 

தவரல ஆைம் மொகிச் சிறப் ொகத் பதொடர்ந்து நரடப றுகிறது. 

இவ்வருடம் ப ப்ருவொி மற்றும் மொர்ச்சு மொதங்கள் பூைொகவும் கட்டுமொைப் 

 ைிக் குழுவிைர் இந்த ஸ்தலத்துக்கு அவசியமொக உள்ை நீர் மற்றும் 

மின் வழங்கும் தசரவகரை நிறுவியுள்ைைர். மின்சொை விநிதயொகம் 

மற்றும் டூறொம்  ிைததசத்துக்கொை  ிைதம நிலக்கீழ் மரழநீதைொட்ட 

மற்றும் கழிவுநீர் குழொய்களுடன் பசய்யப் டும் இரைப்புகள் ஆகியை 

இவற்றில் அடங்கும். இந்த மொதத்தின் ஆைம் த்தில் இைண்டு  ொைம் 

தூக்கிகளும்  தவரல ஸ்தலத்துக்கு வந்துள்ைை. கட்டுமொைப்  ைிக் 

குழுவிைர் தரைமட்டத் தைத்துக்கொை சீபமந்துக் கலரவரயக் பகொட்டி 

நிைப் ி முடித்த  ின், முதல் தைத்துக்குொிய சுவர்கரை எழுப்  

ஆைம் ித்துள்ைைர். 

கட்டிட ஸ்தலத்தில் கட்டுமொை தவரலக்கொை  ைிதநை 

மைித்தியொலங்கள் கைிசமொை அைவு அதிகொித்து உள்ைை. அதிகூடிய 

தவரலக் கொலத்தில் இத்திட்டத்தின் கீழ் தைிபயொரு சுழல் மொற்றத்தின் 

ப ொழுது,  ைித்திறன் பகொண்ட பதொழிலொைர்கள் 300 இலும் 

அதிகமொதைொர் இங்கு  ைியொற்றுவர். ஒரு நொைில் 600 இலும் 

அதிகமொை  ைித்திறைொைர்கள் பமொத்தமொக இங்கு தவரல பசய்வர். 

இதன் ிைகொைம் தைிபயொரு நொைில் இங்கு நிரறதவற்றப் டும் 

தவரலக்கொை உரழப்பு மைித்தியொலங்கள் 4,800 வரையில் இருக்கும். 

இது எமது சமூகத்துக்கும் இந்த மொகொைத்துக்கும் ப ொருைொதொை ொீதியில் 

கைிசமொை ஒரு உந்து தவகத்ரதக் பகொடுக்கிறது எைலொம்.  

 
 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இவ்வருடம் மொர்ச்சு மொதம்  22ஆம் திகதி பதொடக்கம் தவரலத் 

தலப்  ைியொைர் குழுக்கள், திங்கள் முதல் பவள்ைி வரை கொரல 

6:30 பதொடக்கம் நள்ைிைவு வரையிலும், சைிக்கிழரமகைில் கொரல 

6:30 பதொடக்கம் மொரல 5:00 வரையிலும் கடரமயில் ஈடு டுவர். 

இக்கட்டுமொை ஸ்தலத்தில் நரடப றும் கட்டிட தவரலக்கு தமலொக 

இதற்கு பவைிதய உள்ை இன்னுபமொரு இடத்திலும் கட்டிடத்துக்கு  

உொிய துண்டுப்  குதிகள் வடிவரமக்கப் ட்டு வருகின்றை. எமது 

கட்டுமொை தவரலப்  ங்கொைைொக உள்ை  PCL நிறுவைம் எமது 

கட்டிடத்துக்கு தவண்டிய  ல்தவறு முன் உருவொக்கிய  ொகங்கரை 

வடிவொக்கம் பசய்து அவற்ரற நிறுவும்  ைியிரை தமற் ொர்ரவ  

பசய்து வருகிறது. சுரமதொங்கும் சுவர் பவட்டரமப்புத் பதொகுதிகள், 

கழிவரறகளுக்கொை நீர்வொய்கள் ஆகியவற்றுடன் ப ொறிமுரற  

மற்றும் மின்ைியல் விநிதயொகத் பதொகுதிகள் த ொன்றரவ இவற்றில் 

அடங்கும். 

இம்மொதிொியொை துண்டுப்  குதிகரை இரைத்துச் பசய்கின்ற 

கட்டிட தவரல மற்றும் திைந்ததொறும் நிரறதவற்றப் டும்  ொொிய 

எண்ைிக்ரகயிலொை உரழப்பு மைித்தியொலங்கள் ஆகியரவ, 

விரைவு டுத்திய கட்டுமொை முன்தைொடித் திட்டத்தின் 

(Accelerated Build Pilot Program) ஒரு  குதியொக இருக்கின்றை. 

இதன் மூலம்  ொைம் ொிய முரறயில் நீண்ட கொலப்  ைொமொிப்பு 

இல்லக் கட்டிடம் அரமக்கும் தவகத்ரதக் கொட்டிலும் விரைவொக, 

புதிய  ைொமொிப்பு இல்லத்ரத உருவொக்குவது சொத்தியமொகிறது. 

தவகமொகப்  ைியொற்றுவதில் இங்கு உயர் கவைம் 

எடுக்கப் டுகின்ற அததசமயத்தில், இங்கு தவரல பசய்யும் சகல 

நிர்வொகப்  ைியொைர்களும் கட்டுமொைத் பதொழிலொைர்களும் 

ஆதைொக்கியம்,  ொதுகொப்பு மற்றும் கட்டரமப்பு ஆகியவற்றுக்கொை 

நியமங்கரை மிகத் தீவிைமொகப்  ின் ற்றி வருகின்றைர் என் தும் 

உறுதி பசய்யப் ட்டு வருகிறது.  

 

வொகைத் தொிப் ிடம் கட்டுமொைப்  ைி ஆைம் ிக்க 

உள்ைது 

இைிவரும் கட்டிட அரமப்பு ஏற் ொடுகைின் டி,  ைொமொிப்பு 

இல்லத்திற்கொை வொகைத் தொிப் ிடம் மற்றும் உட்புற வீதி 

வரலயரமப்பு ஆகியைவற்றின் கட்டுமொைம் மொர்ச்சு மொத முடிவு 

/ஏப் ிைல் மொத ஆைம் ம் கொலத்தில் பதொடங்குவதற்கு உள்ைது. 

புதிய இப் ைொமொிப்பு இல்லத்தின் வருரகயொல் தமலதிகமொகக் 

குரறந்த  ட்சம் 250 வொகைத் தொிப் ிட நிரலகள் ததரவப் டும் 

என்று கருதப் டுகிறது.  

 

இவ்வொகைத் தொிப் ிடம் மற்றும் மீைரமக்கப் டும் வீதி 

வரலயரமப்பு ஆகியரவ அவசியமொை வசதிகைொக உருவொக்கம்  

அரடயும் ப ொழுது, Ajax Pickering Hospital ரவத்திய சொரலக்கு 

உள்தையும் சுற்றியுள்ை  குதியிலும் அதிகொிக்கும் எை 

எதிர் ொர்க்கப் டும் வொகை எண்ைிக்ரகக்கு ஈடுபகொடுக்கக் 

கூடியைவொக இருக்கும். புதிய நீண்ட கொல  ைொமொிப்பு இல்லம் 

மற்றும் ரவத்தியசொரல ஆகிய இைண்டிற்கும் வருகின்ற 

தநொயொைர்கள், வருரகயொைர்கள் மற்றும்  ைியொைர்களுக்கொை 

இடவசதிரயயும் இரவ ப ருக்க முடியும். 
 

வொகைத் தொிப் ிடம் மற்றும் வீதிவரலயரமப்பு ஆகியவற்றின் 

கட்டுமொைப்  ைிரய முன்பைடுப் தற்கு  டிப் டியொை 

கட்டரமப்பு ஏற் ொடு அவசியமொக உள்ைது. இதைொல் 

உட்புறத்தில் உள்ை வீதி அரமப் ில் மொற்றங்களும் சில மைங்கரை 

அகற்ற தவண்டிய ததரவயும் ஏற் டும். இந்த முயற்சிரய வழி 

நடத்துவதற்கொக தரகரமச் சொன்றிதழ் ப ற்ற ஓர் உள்ளூர் 

மைவியல் நிபுைர்  ைிக்கு அமர்த்தப் ட்டு இருக்கிறொர். இவர் 

இங்குள்ை மைங்கைில் எரவபயல்லொம்  ொதுகொக்கப் ட்டு 

த ைப் ட தவண்டும் என் து  ற்றி ஒரு பூைை மதிப்பீடு 

பசய்வொர். இவ்வொறொை கட்டரமப்பு நிகழ்வதற்கு ஏற்றதொக 

ஏஜொக்ஸ் நகைொட்சியிைருடன் பதொடர்பு பகொண்டு ஆதலொசரை 

தமற்பகொள்ைப் ட்டு, அங்கீகொை அனுமதிப்  த்திைங்களும் 

ப றப் ட்டை. இத்திட்டத்திரைத் பதொடர்ந்து நொம் 

முன்பைடுக்கும் ப ொழுது, தமலதிகமொக தவறு மைங்கள் 

எவற்றுக்கும்  ொதிப்பு ஏற் ட மொட்டொது.  

 

சுற்றொடல் நிரலரமகரைத் பதொடர்ந்து த ணுதல் மற்றும் 

சக்திரய பசயற்திறனுடன் ரகயொளுதல் ஆகிய விடயங்கரை 

தைது தசரவத் பதொகுதி அரைத்திலும் முன்பைடுத்து உரழக்கும் 

ஒரு நீண்ட வைலொறு Lakeridge Health அரமப்புக்கு இருந்து 

வருகிறது. கட்டுமொைப்  ைி நிரறதவறிய  ின் இப் குதிக்கு 

தமலும் பமருகூட்டும் புதிய மைங்கரை நடுவதில் நொம் உறுதி 

பூண்டு இருக்கிதறொம்.  

 



 

 

 
 
 அடிக்கடி தகட்கப் டும் தகள்விகள் 

 

ஒரு நீண்டகொலப்  ைொமொிப்பு இல்லம் அரமக்கும் எமது 

பசயல்திட்டம்  ற்றிய தகள்விகளுடனும் மீள்தைவொக அரமயும் 

கருத்துக்களுடனும் எங்கரை அணுகித் பதொடர்பு பூண்டு வருகின்ற 

மக்கைொகிய உங்கள் எல்தலொருக்கும் எமது நன்றி. ப ொதுவொக 

உங்கைொல் தகட்கப் டும் சில தகள்விகளுக்கு இங்கு விரட தந்து 

இருக்கிதறொம்:  

 

Q1. இப் ைொமொிப்பு இல்லத்தின் அரமப்பு தவரலகள் எப்ப ொழுது 

பூர்த்தியொகும்?இங்கு எத்தரை வதிவொைர்களுக்கொை  டுக்ரக 

வசதிகள் அடங்கி இருக்கும்? 

புதிதொக எழுகின்ற இந்த நீண்கொலப்  ைொமொிப்பு இல்லம் Ajax Pickering 

Hospital அருகொரமயில் Harwood Avenue South மற்றும் Clements Road 

West ஆகியை குறுக்கிடும் சந்தியின் வடதமற்கு மூரலயில் அரமந்து 

உள்ைது. இதற்கொை கட்டுமொை தவரல 2021ஆம் ஆண்டின் 

 ிற் குதியில் முடிவுறும் என்று எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது. இந்த 

 ைொமொிப்பு இல்லத்தில் 320  டுக்ரககளுக்கொை இடவசதி அரமந்து 

இருக்கும். 

 

Q2. நொன் ஏஜொக்ஸ் நகொில் வசிக்கும் ஒருவைொக இருந்தொல் இப்புதிய 

 ைொமொிப்பு இல்லத்தில் ஓர் இடத்ரதப் ப றுவதற்கு எைக்குக் 

கூடுதலொை வொய்ப்பு இருக்குமொ?  

இப்புதிய இல்லம் திறக்கப் டும் ப ொழுது, இந்த மொகொைம் 

அடங்கிலும் உள்ை எல்லொ நீண்டகொலப்  ைொமொிப்பு இல்லங்கைிலும் 

உள்ை  டுக்ரககளுக்கு அனுமதி வழங்க உ தயொகிக்கப் டும் 

தமலொண்ரம முரறதய  ின் ற்றப் டும். மொகொை அைசிைொல் 

நிர்வகிக்கப் டும் ஓர் இடம் வழங்கும் பசயல்முரறயின் வழியொக 

ஒன்ைொறிதயொ மொகொைத்தில் வசிக்கின்றவர்கைொகவும் தரகரம 

உரடயவர்கைொகவும் உள்ை எல்தலொருதம எந்தபவொரு  ைொமொிப்பு 

இல்லத்துக்கும் விண்ைப் ிக்க முடியும். 

இந்த இடம் வழங்கும் பசயல்முரறயில்  ல  ொிசீலரைப்  குதிகள் 

அடங்கி உள்ைை. இப் குதிகைில் ஒன்றின் ப ொழுது  ைொமொிப்பு 

ஒருங்கிரைப் ொைர் ஒருவர் சம் ந்தப் ட்ட ந ருக்கு திருத்தமொகப் 

 திவிட்ட ஒரு மருத்துவ வைலொறு இருக்கிறதொ என் ரத உறுதி 

பசய்வொர். அத்துடன் நீண்டகொலப்  ைொமொிப்பு தசரவயிரைப் 

ப றும் தரகரம அந்த ந ருக்கு இருக்கிறதொ என்றும் தீர்மொைம் 

பசய்வொர்.  ைொமொிப்பு இல்லத்துக்கு அனுமதி ப றுதல்  ற்றி தமலதிக 

தகவல் ப றுவதற்கு தயவு பசய்து அரழயுங்கள்: பதொரலத சி எண் 

310-2222 ( ிைததசக் குறியீடு/ area code இதற்குத் ததரவயில்ரல) 

 

Q3. புதிதொக வருகின்ற நீண்டகொலப்  ைொமொிப்பு இல்லத்தில் நொன் 

தவரல ஒன்று எடுப் தற்கு எப் டி முயல தவண்டும்? 

தவரல வொய்ப்புகள் ததொன்றும் ப ொழுது, சுற்றுச் சமூகத்தின் 

மத்தியில் அறிவிக்கப் டும். புதிய இல்லத்தில்  ைியொைைொகப் 

 ங்கு ற்ற எப் டி விண்ைப் ிக்கலொம் என்ற தகவலும் 

வழங்கப் டும். 

 

Q4. புதிய நீண்டகொல  ைொமொிப்பு இல்லத்துக்கு நொன் ஒரு உற் த்திப் 

ப ொருரை அல்லது தசரவரய எப் டி வழங்கலொம்? 

முன்பமொழியப் டும் உற் த்திப் ப ொருள் அல்லது தசரவயின் 

வரகயிரைப் ப ொறுத்து, எமது ப ொதுவரக ஒப் ந்தக் கொைைொக 

உள்ை PCL நிறுவைத்துடன் பசய்துள்ை கட்டுமொை ஒப் ந்தத்தின் 

ஒரு  குதியொகப் ப ொருட்கரைக் பகொள்வைவு பசய்தல் இருக்கும், 

அல்லது Lakeridge Health அரமப் ில் நரடமுரறயில் உள்ை 

பகொள்வைவுச் பசயல்முரறகள் வழியொக அது நரடப றும்.  

 

Lakeridge Health அரமப்புக்கு  திவு பசய்யப் ட்ட ஒரு 

வியொ ொொியொக இருக்க விரும் ிைொல் தயவு பசய்து Plexxus, 

நிறுவைத்தில்  திவு பசய்து பகொள்ளுங்கள். எமது பகொள்வைவுப் 

 ைி ஒருங்கிரைப் ொைைொக இந்த நிறுவைம் உள்ைது.  

 

Q5. கட்டுமொை ஸ்தலத்துக்குச் சமீ மொக வொழும் அயலவர்களுக்கு 

உண்டொகும் சத்தத்தின் அைவிரை முடிந்த அைவு குரறப் தற்கு 

என்ை பசய்யப் டுகிறது? 

அயலிடப்  குதியிைருக்கு உண்டொகும் ஏதொவது சத்தம் அல்லது 

தொக்கத்ரத முடிந்த அைவு குரறப் தற்கு கட்டுமொைப்  ைிக் 

குழுவிைர் தமது மிகச் சிறந்த முயற்சிரய எடுத்து வருகின்றைர். 

சத்தம் பதொடர் ிலொை மொநகை சட்ட உ விதிகளுக்கு அரமவொக 

நடப் தற்பகன்று PCL நிறுவைம்  ல நரடமுரறத் திட்டங்கரை 

நிறுவி உள்ைது: 

 மண்புழுதிரயக் கட்டுப் டுத்தல் உள்ைடங்கிய 

ஆதைொக்கியம்,  ொதுகொப்பு, சுற்றொடல் பதொடர் ிலொை கொிசைங்கள் 

யொவும்  ற்றி உொிய நடவடிக்ரக எடுப் தற்கொை ஒரு திட்டம்.   

 கட்டிடப் ப ொருட்கரை ஸ்தலத்தில் தரையிறக்குதல் 

மற்றும் வொகைங்கரை ஒரு புறமொக நிறுத்துதல் த ொன்ற 

ததரவகளுக்கொக, கட்டிட ஸ்தலத்துக்கு இட்டுச் பசல்லுகின்ற 

மற்றும் அதிலிருந்து பவைிதயறும்  ொரதகைில் வொகை 

பநருக்கடிரய குரறக்க விதசட கட்டுப் ொடு.  

 கட்டிட தவரலயிைொல் விரையும் சத்தம் பதொடர் ிலொை 

சட்ட உ விதிகளுக்கு அரமவொகச் பசயற் டுவதற்குொிய திட்டங்கள். 

 

எமது சமூகத்துக்கு முக்கியமொைதும் மிக அவசியமொைதும் ஆகிய 

இந்த நீண்ட கொலப்  ைொமொிப்பு இல்லத்திரை முடிந்த அைவு 

விரைவொக கட்டி முடிப் தற்கு நொம் உரழத்து வருகின்ற 

இச்சமயத்தில், கட்டுமொை ஸ்தலத்துக்கு மிகச் சமீ மொக வொழுகின்ற 

அயலிடப் ப ொதுமக்கள் கொட்டி வந்துள்ை புொிந்துைர்விரை நொம் 

ப ொிதும் மதிக்கிதறொம். 
 

இக் கட்டிட அரமப்புத் திட்டத்தின் கொல ஒதுக்கீட்டு அட்டவரை 

விரைவொை ஒன்றொகதவ இருக்கிறது. இதைொல் இப்புதிய  ைொமொிப்பு 

இல்லத்தின் கட்டிட தவரல 2021 ஆண்டின்  ிற் குதியில் முடிந்து 

விடும்.  

உங்களுக்குப் புதிய தகவல் வழங்குதல் 

எமது  ைியின் முன்தைற்றம்  ற்றி நொங்கள் இச் பசய்தி மடல் 

மூலமொகவும் எமது இரையத்தைம்  website. வழியொகவும் 

உங்களுக்குத் பதொடர்ந்து தகவல்கரை வழங்கி வருதவொம்.  

எந்த ஒரு சந்தர்ப் த்திலும் உங்கைிடம் தகள்விகள் உண்படன்றொல் 

அல்லது தமலதிக தகவல் ததரவப் ட்டொல் தயவுபசய்து 

அரழயுங்கள். பதொரலத சி எண்: 905-576-8711  

பதடபைண் 34167 அல்லது மின்ைஞ்சல் முகவொி AjaxLTC@lh.ca.  

நீங்கள் எம்ரம Twitter மற்றும் Facebook. வழியொகவும்  ின்பதொடை 

முடியும் 

டூறொம் சமூகப் ப ருமக்கைிடம் புதிதொக வந்து தசைவுள்ை 

இந்த  ைொமொிப்பு இல்லம் பதொடர் ொக நீங்கள் கொட்டும் 

ஆர்வம் மற்றும் ஆதைவுக்கு நொம் நன்றி கூறுகிதறொம்!  

 

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://twitter.com/lakeridgehealth
https://www.facebook.com/LakeridgeHealth/

