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પ્રિય પ્રમત્રો અને સમુદાયના સભ્યો,
અમે િસન્ન છીએ કે અમે તમને અમારા લૉન્ગ-ટમમ કૅર (LTC) ઘર પરરયોજના અંગેની ફૉલ સાથે સંબંપ્રિત નવીનતમ માપ્રિતી પૂરી પાડીએ
છીએ.
અમારં ઑનસાઈટનું કામ, જે સાઈટ પરની મૂલયાંકનની િવૃપ્રિઓના ભાગરૂપે છે , અને જે ઑગસ્ટની આખરમાં શરૂ થયું િતુ,ં તે િવે પૂર્મ
થયું છે . અમે એ કાયમને પૂર્મ કરી શક્યા એ માટે તમારી િીરજ અને સમજ બદલ તમારો આભાર. તમામ માટી, પાર્ી તેમજ પયામવરર્ીય
મૂલયાંકનો એ દશામવે છે કે અમે અમારા સૂપ્રિત િર્તરમાં િગપ્રત કરી શક્યા િતા.
અમે પ્રવક્રેતા નવું ઘર િર્ી શકે એ બાબતને સુપ્રનપ્રચિત કરવા માટે પર્ ખંતપૂવમક કાયમ કરી રહ્ાં છીએ. Lakeridge Health લાયક
રિના/િર્તર કરતી ટુકડીને શોિવા માટે Ministry of Long-Term Care (લાંબા ગાળાની સંભાળ માટેનું મંત્રાલય) અને
Infrastructure Ontario (ઑન્ટારરયોમાં સંરક્ષર્ના આિારરૂપ કાયમી બાંિકામોની રિના) સાથે ભાગીદારીમાં કામ કરી રહ્ું છે . અમે
નવી 320 પથારીનું LTC ઘર માટે નવી રીતે રિના/િર્તર કરવાની િરક્રયા માટે અમે દરખાસ્ત મૂકી રહ્ા છીએ. િૉપ્રવન્સ દ્વારા સુયોપ્રજત
કરવામાં આવેલી સમયરેખાઓને સંતોષવા માટે પ્રવક્રેતા બાંિકામની પરરયોજનાઓમાં ઝડપથી સોંપર્ી કરવા માટેનો અનુભવ િરાવતો
િોવો જોઈએ. ઘરની આિુપ્રનક રડઝાઈન (રિના) વરરષ્ઠોની સમાન સામાન્ય િકારની પ્રવવિ વસ્તુઓની જરૂરરયાતો અને ક્ષમતાઓની
સાથોસાથ તેમનાં સ્વાસ્્ય અને સલામતીમાં વૃપ્રદ્િ કરશે, જે માં િેપ પ્રનવારર્ અને પ્રનયંત્રર્ માટેની ક્ષમતાઓ તેમજ પ્રનવાસી રિેર્ાંકના
પ્રવસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે . અમે નજીકના ભપ્રવષ્યમાં તમારી સાથે વિારાની માપ્રિતી વિેંિવા માટે તત્પર છીએ.
પરરયોજના માટેના આયોજન કાયમના ભાગરૂપે, અમે ક્યારનુંય Enhanced Ministerial Zoning Order (ઉન્નત મંત્રી-સંબિ
ં ી
પરરક્ષેત્રનો આદેશ)નું અનુમોદન િાપ્ત કરી િૂક્યા છીએ જે અમને િર્તરકામમાં આગળ વિવા માટે સક્ષમ બનાવી શકે એ રદશામાં એક
મિત્ત્વપૂર્મ િથમ પગલું છે . તમે વિુ અિીં પ્રમપ્રનસ્ટેરીયલ ઝોનનંગ ઑડમર Ajax Pickering સાઈટ પ્રસ્થત વિુ વાંિી શકો છો.
અમને સ્થાપ્રનક રિેવાસીઓ પાસેથી જાર્વા મળયું છે કે તેઓ આ સમુદાયમાં નવા ઘરે લાંબા સમય પછી પાછા ફરતા લોકોને જોવા માટે
ઉત્સાપ્રિત છે . ઉચ્િ ગુર્વિા િરાવતી LTC સેવાઓમાં વિારાની ક્ષમતા તેમજ વિુ ઝડપથી દાખલ થઈ શકવાની બાબતને પૂરી પાડવા
દ્વારા ડરિમના ક્ષેત્રમાં લાંબા ગાળાની સંભાળને મજબૂત કરવા માટેના ભાગરૂપે િોવાથી અમે અત્યંત િસન્ન છીએ. તમને આ મિત્ત્વપૂર્મ
સમુદાયની પરરયોજના પ્રવશે વિુ જાર્વા માટે તક મળશે અને મોડેથી આ ફૉલ માટે યોજનાબદ્િ બનાવેલા વાસ્તપ્રવક વાતિીતનાં સત્રો
દરપ્રમયાન િચનો પૂછવા માટે તક મળશે. તમને માપ્રિતગાર કરવા અને છે લલામાં છે લલી તારીખ સુિી અવગત રાખવા માટે પરરયોજના
દરપ્રમયાન સળંગ આ સત્રોને તેમજ અન્ય સંિાર સાિનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
જો તમારે કોઈ િચનો િોય અથવા તો જો તમે વિુ માપ્રિતી ઇચ્છતા િો, તો કૃપા કરીને 905-576-8711 પર એક્સ્ટેંશન 34167 પર
કૉલ કરો અથવા AjaxLTC@lh.ca પર ઈ-મેઈલ કરો.
અમે તમને આ ક્ષમતા પ્રનમામર્ની પરરયોજના બાબતે નવીનતમ માપ્રિતીથી વાકેફ કરવાનું િાલુ રાખીશુ,ં જે અમારં સ્વપ્ન, વન પ્રસસ્ટમ
બેસ્ટ િેલથ (એક પદ્િપ્રત. શ્રેષ્ઠ સ્વાસ્્ય) અપેક્ષા મુજબ વિન િમાર્ે પૂરં કરવામાં અમને મદદ કરી રહ્ું છે .
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