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ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (LTC) ਲਈ ਹੋਮ ਦੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪਤਝੜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ

ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ�, ਸਾਡਾ ਆਨਸਾਈਟ ਕੰ ਮ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ

ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ� ਉਹ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਿਮੱ ਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸਭ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਸਕਦੇ ਹ�।
ਅਸ� ਨਵ� ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਕ�ਤ
ੇ ਾ ਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। Lakeridge Health, ਇੱ ਕ ਯੋਗ
ਿਡਜ਼ਾਈਨ/ਿਬਲਡ ਟੀਮ ਲੱਭਣ ਲਈ Ministry of Long-Term Care ਅਤੇ Infrastructure Ontario ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱ ਚ

ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸ� ਨਵ� 320 ਬੈ�ਡ� ਦੇ LTC ਹੋਮ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨ/ਿਬਲਡ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਦੇ

ਰਹੇ ਹ�। ਪ��ਤ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕ�ੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਿਨਰਮਾਣ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਦਾ

ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ� ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਮਰਥਾਵ� ਅਤੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਸਭ ਤ�
ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ� ਸਮੇਤ, ਹੋਮ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਬਹੁਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੀ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ� ਨ�ੜਲੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹ�।

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ਵੱ ਜ�, ਸਾਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇੱ ਕ ਿਬਹਤਰ

ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਮਿਨਸਿਟ�ਅਲ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਆਰਡਰ (Enhanced Ministerial Zoning Order) ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ�

ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਸਕੀਏ। ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਮਿਨਸਿਟ�ਅਲ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਆਰਡਰ AP ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਥਾਨਕ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨ� ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਵ� ਹੋਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਸਮਰੱ ਥਾ

ਅਤੇ �ਚ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ LTC ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਸ� ਖੁਸ਼ ਹ�। ਇਸ ਪਤਝੜ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ� ਿਵਖੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਚਾਰ ਸਾਧਨ� ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਜ� ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 905-576-8711 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 34167 'ਤੇ

ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਅਸ� ਇਸ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਨਰਮਾਣ ਪ�ਜ
ੋ ੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹ�ਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ, One System. Best

Health (ਇੱ ਕ ਿਸਸਟਮ। ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਸਹਤ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਤਿਹ-ਿਦਲ� ,

ਮਾਰਕ ਮਰਫੀ (Mark Murphy)
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