
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 او�ن ہاؤس کا اسک��ن شاٹ 

 2021مارچ 
 

 ورچوئل او�ن ہاؤس � جھل��اں 
ر�ا�شیوں � براە راست رابط اور ن�ئ ط��ل مدئت کی�ئ ہوم � متعلق   

الئیو   Facebook�ن  Lakeridge Healthمارچ کو  18بتا�ن � ل�ی  
 پر ا�ک ورچوئل او�ن ہاؤس منعقد ک�ا۔ 

 
 Ajax   اورDurham   

�
ر�ا�شیوں �ن گفتگو   80� عالقوں � ق��با

  Lakeridge Health، PCL Constructionمںی حصہ ل�ا، اور 
 � ڻ�م �ن ہوم کا ورچوئل "تعارف" پ�ش ک�ا۔   G Architectsاور 

 
   : وں مںی درج ذ�ل شامل تھںی ن  گفتگو � اہم چ�ی

ہوم � فرش � منص��وں کا مجمو� جائزە،   •
ش صحن، نقل و حرکت مںی  �شمول محفوظ اور دل�

معاون وسیع راہدار�اں، اور سات� ر�ا�شیوں اور  
خاندانوں � ساتھ م��وط اور سما�ب م�ل جول � ل�ی  

۔     سما�ب جگہںی
 

ول ( • ) � بہ�ت  IPACانف�کشن � روک تھام اور کن�ٹ
طرز عمل � تفص�الت، �شمول الگ صاف اور پختہ  

ڻ��فک � راس�ت اور ہوم � حصوں � اندر و�ا �  
ز'۔        16نظم � ل�ی   وں � 'کلس�ٹ  �س�ت

 
ائت منص��ہ اور عمارت � ماڈولر   • ماہانہ تعم�ی

حصوں کا شو ک�س جنہںی اب ب� سائٹ � الگ  
۔   تعم�ی ک�ا جا ر�ا ��

 
کاء �ن اتفاق ک�ا  98ئیو پول جس مںی  ا�ک ال  •  % �ش

کو م��د ط��ل مدئت کی�ئ ہومز �    Durhamکہ 
۔     ورت ��  �ن

 ورچوئل او�ن ہاؤس 
 

 چھوٹ گ�ا؟ 
�ک ہو�ن � قا�    ہنی ا�ر آپ ہمار� ورچوئل او�ن ہاؤس منی �ش

۔ باقاعدە   و�ب سائٹتو آپ ر�کارڈنگ ہماری  پر د�کھ سک�ت ہنی
ق��بات � حوا� � م��د معلومات � اپ ڈیٹس اور مستقبل � ت

پر مالحظہ کر�ت www.lh.ca ل�ی براە کرم ہماری و�ب سائٹ 
۔  ر�نی

 
ن رفتاری � جاری ��   ایت پ�ش رفت ت�ی  تعم�ی

Lakeridge Health   ن�ئ ط��ل مدئت کی�ئ ہوم � حوا� � کام �
، جو اب�    � جاری ��

گ
�   Ajax Pickering Hospitalعمد�

ائت ڻ�م �ن   ، تعم�ی ۔ پور� فروری اور مارچ مںی متصل ز�ر تعم�ی ��
وری یوڻ�لیٹ خدمات، ج�سا کہ بج� � فراہ� اور  �   Durham�ن

ن �   مرکزی عال�ت مںی قدرئت پائن اور نکا� � الئنوں � کن�کش�ن
۔ دو ک��نںی اس ماە � ابتداء مںی ب� آئئ   ہںی اور  تنص�ب � ��

ل � دیوار�ں کھڑی   ن ل ڈال ر� �� اور پہ� م�ن ن ائت ڻ�م ز���ں م�ن تعم�ی
۔   کر ر� ��

 
۔ ز�ادە کام � اوقات  ائت اوقات نما�اں طور پر بڑ� ہںی سائٹ پر تعم�ی

، پروج�کٹ مںی ا�ک شفٹ مںی    اور   300مںی
گ

ماہر کارکن کام ک��ں �
۔  600�ن دن 

گ
کا مطلب �� کہ �ن   اس � کچھ زائد کارکن کام ک��ں �

اور ہماری کمیونیٹ اور صو�ب � ل�ی  گھن�ٹ کام � اوقات   4,800دن 
۔   نما�اں معا�ش تر�ت ��

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


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعات کر � آن سائٹ ڻ�مںی پ�ی تا جمعہ صبح  22مارچ  � �ش
� شام   6:30� نصب شب تک اور بروز ہفتہ صبح  6:30
۔ ب�ب تک کام   5:00

گ
 ک��ں �

 
آن سائٹ تعم�ی � ساتھ عمارت � ماڈولر ح� سائٹ � دور 

ائت پارڻ�ن   ۔ ہمارا تعم�ی ، عمارت � پہ� PCLتعم�ی ک�ی جا ر�� ہںی
� ت�ار شدە متعدد اجزاء، ج�سا کہ وزن اڻھا�ن وا� دیوار � پینل 

سسڻمز، غسل خانوں � پوڈز، اور م�کان� اور بر�ت ترس�ل �  
۔ سسڻمز � ڈ  یزائن اور تنص�ب � نگرائن کر ر�ا ��

 
ن تر تعم�ی �  اس ط�ح � ماڈولر تعم�ی اور �ن دن کام � اوقات ت�ی
پائلٹ پروگرام کا حصہ �� اور ن�ئ ہوم کو رواییت ط��ل مدئت کی�ئ  

۔  ن تر تعم�ی � قابل بنائت ��  پروج�کٹس � ت�ی
 

، تاہم    ن ترجیح �� بھروسہ رکھںی کہ ا�رچہ رفتار ہماری اولںی
ائت کارکنان صحت، سالمیت اور ڈیزائن �   تمام عملہ اور تعم�ی

۔   مع�ارات پر کار�ند ر��ت ہںی
 

وع ہو چ� ��   اج � تعم�ی �ش  پارکنگ گ�ی
اج اور اندروئن   ، ہوم � پارکنگ گ�ی آئندە پر نظر رکھ�ت ہو�ئ

وع    �ٹکوں � ن�ٹ ورک � تعم�ی اختتام مارچ/اوائل اپ��ل تک �ش
۔ ن�ا ط��ل مدئت کی�ئ ہوم کم از کم 

گ
پارکنگ �    250ہو �

 جگہوں � ل�ی اضا�ن طلب پ�دا کر� گا۔ 

اج اور دو�ارە �شک�ل کردە �ٹکوں کا ن�ٹ ورک    پارکنگ کا گ�ی
وری اضا�ن ہںی جو    Ajax Pickering Hospitalدونوں � �ن

ونواح مںی اضا�ن حجم کو پورا کر�ن اور  مںی اور اس � گرد
م��ضوں، مہمانوں اور عم� � ن�ئ ط��ل مدئت کی�ئ مرکز اور  

۔ 
گ

 ہسپتال تک رسائئ کو بڑھا�ن مںی مدد دیں �
 

، مرحلہ وار تعم�ی     اج اور �ٹکوں � تعم�ی � قابل بنا�ن � ل�ی گ�ی
وری �� اور اس کا اندروئن �ٹکوں � �شک�ل اور بعض   �ن

،   درختوں کو ہڻا�ن پر اثر پڑ� گا۔ اس کوشش مںی ر�نمائئ � ل�ی
ن کر�ن �   ا�ک مستند مقا� ماہر شج��ات کو یہ تفص�� تعںی

۔   Ajaxل�ی شامل ک�ا گ�ا تھا کہ کن درختوں کو محفوظ رکھنا ��
وع کر�ن � ل�ی   ڻاؤن � ب� مشاورت � گیئ ت� اور تعم�ی �ش

پروج�کٹ مںی ہماری پ�ش  منظوری کا پرمٹ فراہم ک�ا گ�ا تھا۔ 
 رفت � ساتھ، کوئئ اضا�ن درخت متاثر نہںی ہو گا۔   

 
Lakeridge Health    پور� نظام مںی ماحول�ائت استحکام اور

، اور ہم ن�ئ   � فروغ کا ط��ل ما�ن رکھیت ��
گ

توانائئ � کارکرد�
درخت دو�ارە لگا�ن � ل�ی پرعزم ہںی جو تعم�ی مکمل ہو�ن � بعد  

۔  عال�ت کا 
گ

 حصہ بنںی �
 



 

 

 
 

 
 ا��� پوچھ� جا�ن وا� سواالت

ان لوگوں کا شک��ہ جو ہمار� ط��ل مدئت کی�ئ ہوم پروج�کٹ 
متعلق سواالت اور تاثرات � ساتھ ہم � رابطہ کر ر��  � 

۔ ذ�ل مںی کچھ عمو� پوچھ� جا�ن وا� سواالت � جواب   ہںی
 :  ہںی

 
 اور و�اں کت�ن �س�ت 1سوال 

گ
۔ ہوم کب مکمل ہوں �

؟
گ

 ہوں �
� ساتھ    Ajax Pickering Hospitalن�ا ط��ل مدئت کی�ئ ہوم 

Harwood Avenue South  اورClements Road West    �
۔ اس � اواخر  تک مکمل   2021شمال مغرئب کنار� پر واقع ��

۔   320ہو�ن � توقع �� اور اس مںی 
گ

 ب�ڈز � گنجا�ش ہو �
 

منی ر�تا/ر�یت ہوں تو ک�ا  Ajax۔ ا�ر منی 2سوال 
؟ � پاس ن�ئ ہوم منی جگہ لی�ن کا بہ�ت امکان ��  م�ی

ل مدئت کی�ئ  جب ن�ا ہوم کھ� گا تو صو�ب بھر مںی تمام ط��
ہومز مںی ب�ڈز تک رسائئ � نظم � ل�ی یہ ص��ائئ عمل �  

وی کر� گا۔ ک� ب� مرکز تک رسائئ ص��ائئ طور پر منتظم  پ�ی
کردە تعینائت � عمل � ذر�عہ اونڻار�و � تمام اہل ر�ا�شیوں � 

۔   ل�ی کھ� ��
 

شامل تعینائت � عمل مںی ا�ک � زائد حصوں پر مشتمل جائزە 
، �شمول کی�ئ کوآرڈینی�ٹ � جانب � جائزە، تا کہ �قیین بنا�ا  ��
، اور ط��ل  جا س� کہ طیب �گزشت کا درست ر�کارڈ موجود ��

ن کر�ن مںی مدد م�۔ رسائئ   مدئت نگہداشت � ل�ی اہل�ت کا تعںی
پر کال    310-2222� متعلق م��د معلومات � ل�ی براە کرم 

)  ک��ں (کوئئ عالقائئ کوڈ   درکار نہںی ��
 

۔ ن�ئ ط��ل مدیت کی�ئ کوم منی مجھ�  3سوال 
؟  مالزمت کی� مل سکیت ��

کمیونیٹ کو اس بار� مںی مطلع ک�ا جا�ئ گا اور معلومات فراہم  
 کہ دست�ائب پر ن�ئ ہوم مںی عہدوں � ل�ی کی�  

گ
� جائںی �

۔  درخواست دی جا�ئ
 

ہ ۔ منی ن�ئ ط��ل مدیت کی�ئ ہوم کو مصنوع4سوال 
 �ا خدمت کی� فراہم کر سکتا/سکیت ہوں؟ 

تج��ز کردە مصنوعہ �ا �وس � قسم پر منح�، خ��داری  
�ک�ٹ ( ل کن�ٹ ائت معاہدے �ا  PCLہمار� ج�ن ) � ساتھ تعم�ی

Lakeridge Health    موجودە خ��داری � افعال کا حصہ �
۔ �� 

� ل�ی ر�کارڈ � و�نڈر بننا چاہ�ت ہںی    Lakeridge Healthا�ر آپ 
� ساتھ رجس�ٹ ہوں جو ہمارا خ��داری کا   Plexxus  تو براە کرم

۔   کوآرڈینیڻ�ی ��
 

ایت سائٹ � ق��ب ہمسائیوں � ل�ی  5سوال  ۔ تعم�ی
؟  شور کم کر�ن � ل�ی ک�ا ک�ا جا ر�ا ��

گردونواح � ل�ی ک� ب� قسم � شور �ا اثرات کو کم کر�ن  
۔  ائت ڻ�م اپین پوری کوشش کر ر� �� �ن   PCL� ل�ی تعم�ی

ن   متعدد منصو�ب ال�و ک�ی ہںی جو شور � حوا� � ذ�� قوانںی
 :  � تعم�ل کر�ت ہںی

صحت، سالمیت اور ماحول � متعلق تمام تحفظات کا   •
، �شمول گرد پر قاب  و پا�ن � ل�ی منص��ہ؛ نظم کر�ن

 
ڈ�لیوری اور پارکنگ دونوں � ل�ی سائٹ � آ�ن اور جا�ن   •

ٹ کو کم کر�ن � ل�ی ا�ک مختص کردە   وا� ڻ��فک � بھ�ی
ول کا منص��ہ؛ اور   ڻ��فک کن�ٹ

 
ائت شور � متعلق شور � ذ��   • ا�� منصو�ب جو تعم�ی

۔  ن � تعم�ل کر�ت ہںی  قوانںی
 

وری ط��ل مد ئت کی�ئ ہوم کو جلد از جلد مکمل کر�ن  اس اہم اور �ن
� ل�ی ہمار� کام � دوران گردونواح � ہمسائیوں � تعاون کو 

۔   ہم �اہ�ت ہںی
 

ائت    2021  تک ن�ئ ہوم � تکم�ل �قیین بنا�ن � ل�ی پروج�کٹ کا تعم�ی
۔  ن تر ��  ش�ڈول ت�ی

 
 آپ کو باخ�ب رکھنا 

� ذر�عہ آپ کو ہماری   و�ب سائٹہم اس کمیونیٹ لی�ٹ اور ہماری  
۔ 

گ
 پ�ش رفت � باخ�ب رکھنا جاری رکھںی �

 
الت ہوں �ا م��د معلومات ا�ر ک� ب� وقت آپ � کوئئ م��د سوا

ا�کسڻنشن  8711- 576-905حاصل کرنا چاہ�ت ہوں تو براە کرم 
 ۔ پر ای م�ل ک��ں AjaxLTC@lh.caپر کال ک��ں �ا  34167

 
۔   Facebookاور Twitter آپ ہمںی   پر ب� فالو کر سک�ت ہںی

 
Durham   � کمیونیٹ منی اس اہم ن�ئ اضا�ن � ل�ی آپ

 دلچسیپ اور تعاون کا شک��ہ۔  

https://www.plexxus.ca/
https://www.plexxus.ca/
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/
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