ஒக்ர ோபர் 13, 2020
அன்போர்ந்த நண்பர்கள் மற்றும் சமூக அங்கத்தவர்களுக்கு,
எமது நீண்ட கோலப் ப ோமோிப்பு இல்லத் திட்டம் பற்றிய எங்கள் இலலயுதிர்கோலப் புதுப்பித்த தகவல்
விப த்லத உங்களுக்கு வழங்குவதில் நோங்கள் மகிழ்ச்சி அலடகிரறோம்.
கட்டிட ஸ்தலத்லத மதிப்பீடு சசய்யும் சசயற்போடுகளின் ஒரு பகுதியோக ஓகஸ்ட்டு மோத இறுதியில்
ஆ ம்பித்த ஸ்தல நில ரவலல இப்சபோழுது முடிவலடந்து விட்டது. இப்பணிலய நோங்கள்
நிலறரவற்றிய கோலத்தில் நீங்கள் கோட்டிய சபோறுலம மற்றும் புோிந்துணர்வுக்கு நோம் நன்றி
கூறுகிரறோம். மண், நீர் மற்றும் சுற்றோடல் சதோடர்பிலோன மதிப்பீடுகளின் முடிவுகள் யோவும் நோங்கள்
முன்லவத்துள்ள இக்கட்டிடத் திட்டம் சதோடர்ந்து முன்ரனறலோம் என்பலதரய கோட்டுகின்றன.
இப்புதிய இல்லத்லதக் கட்டி எழுப்புவதற்கு ரவண்டிய ஒரு வணிக நிறுவனத்லதயும் நோங்கள்
சபற்சறடுக்கசவன மிகுந்த சி த்லதயுடன் ரதடி வந்துள்ரளோம். ரலக் றிட்ஜ் ஆர ோக்கிய நிறுவனம்
(Lakeridge Health) நீண்டகோலப் ப ோமோிப்புக்கோன அலமச்சு (Ministry of Long-Term Care) மற்றும்
உள்கட்டலமப்பு ஒன் ோறிரயோ அலமப்பு (Infrastructure Ontario) ஆகியவற்றுடன் பங்கோள ோக
இலணந்து, சதோழில் தலகலம வோய்ந்த உருவல ந்து/கட்டி முடிக்கக் கூடிய ஒரு ரசலவக்
குழுவிலனக் கண்டுபிடிக்க முயன்று வருகிறது. தன்னுள்ரள 320 படுக்லக வசதி சகோண்ட இப்புதிய
நீண்டகோலப் ப ோமோிப்பு (LTC) இல்லத்துக்கு எனப் புதுலமயுடன் கூடிய ஓர் உருவல ந்து /கட்டி
முடிக்கும் சசயல்முலறயிலன நோங்கள் முன்லவத்து முயற்சி சசய்கிரறோம். எமது மோகோண அ சு
விதித்துள்ள கோலம் தவறோமல் ரவலலலய முடிக்க ரவண்டிய அவசியத்லதப் பூர்த்தி சசய்ய
ரவண்டும் என்றோல், இவ்ரவலலக்கோன வணிக நிறுவனமும் வில ந்து ரவலல புோிந்து லகயளிக்கும்
கட்டிடப் பணிகளில் அனுபவம் சபற்ற ஒன்றோக இருக்க ரவண்டியது அவசியமோகிறது. இந்த
இல்லத்தின் நவீன உருவலமப்புடன் ரசர்ந்து, இதிலடங்கும் ரநோய்த் சதோற்றுத் தடுப்பு மற்றும்
கட்டுப்போட்டுக்கோன ஏற்போட்டு இயல்புகள் மற்றும் குடியிருப்பு வோழ்விடப் பகுதிகள், பல்வலகத்
ரதலவகள் மற்றும் சசயல்திறன்களுடன் வோழப்ரபோகும் முதிரயோோின் ஆர ோக்கியம் மற்றும்
போதுகோப்பு ஆகியவற்லற முன்ரனற்றும் வலகயில் அலமந்துள்ளன. இதுபற்றிய ரமலதிக தகவலல
நோங்கள் வில வில் உங்களுக்கு வழங்க முடியும் என்ற நம்புகிரறோம்.
இச்சசயல் திட்டத்துக்கோன திட்டமிடும் பணியின் ஒரு பகுதியோக, ஏற்சகனரவ எங்களுக்கு ஒரு
விோிவோக்கிய வலயப் பிோிவலமப்பு ஆலண (Enhanced Ministerial Zoning Order) அனுமதி அது
சம்பந்தப்பட்ட அலமச்சிடம் இருந்து கிலடத்துள்ளது. கட்டிட ரவலலலய சதோடர்ந்து நோங்கள்
முன்சனடுத்துச் சசல்வதற்கு முக்கியமோன ஒரு முதல் படியோக இது அலமந்துள்ளது. இந்த ஆலண
அனுமதி பற்றி ரமலும் நீங்கள் அறிந்துசகோள்வதற்கு இங்கு சசன்று போர்லவயிடுங்கள்: Ministerial
Zoning Order AP Site.
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சுற்றியுள்ள இச்சமூகத்துக்கு எமது புதிய இல்லம் வருவலதக் கோணத் தோம் மிகவும் உற்சோகம்
அலடவதோக உள்ளூர் வதிவோளர்கள் கூறுவலத நோம் ரகட்டு வருகிரறோம். டூறோம் பி ரதசத்தில்
(Durham Region) கிலடக்கும் நீண்டகோல ப ோமோிப்பு வசதிக்கு உறுதி ஊட்டும் பணியில் நோமும்
பங்கோள ோகச் சசயல்பட்டு, உயர்த மோன நீண்டகோலப் ப ோமோிப்புச் ரசலவகலள மக்கள்
வில வோகப் சபறுவதற்கு ரமலதிக இடவசதிலயயும், அணுகும் வழிமுலறலயயும் வழங்க முடிவது
எமக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது. முக்கியமோன இச் சமூகச் சசயல்திட்டம் பற்றி இன்னும் கூடுதலோக
அறிவதற்கும் ரகள்விகள் ரகட்பதற்கும் வோய்ப்பளிக்கும் விதத்தில், இவ்வருட இலலயுதிர்கோலத்தின்
சபோழுது ஏற்போடு சசய்யசவனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள கணினி வழியோன உல யோடல் நிகழ்வுகள்
உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கும். இவ்வோறோன நிகழ்வுகள் மூலமோகவும் ரவறு சதோடர்போடல்
கருவிகள் வழியோகவும் இச் சசயல்திட்டத்தின் கோலம் முழுவதும் உங்களுக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டு,
புதிய தகவல்கலள நீங்கள் சதோடர்ந்து அறிந்து வருவீர்கள்.
உங்களிடம் இதுபற்றிக் ரகள்விகள் உண்டு என்றோல் அல்லது ரமலும் தகவல்கலள அறிய
விரும்பினோல் தயவு சசய்து சதோலலரபசியில் அலழயுங்கள் 905-576-8711 சதோடச ண் 34167,
அல்லது மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள் AjaxLTC@lh.ca
இச்ரசலவ விோிவோக்கச் சசயல்திட்டம் பற்றி நோம் சதோடர்ந்து உங்களுக்கு தகவலல வழங்கி
வருரவோம். எமது One System. Best Health (ஒர ரசலவத் சதோகுதி. அதிசிறந்த ஆர ோக்கியம்) என்ற
சதோலலரநோக்கு இலட்சியத்லத ரநோக்கி முன்ரனற இது எமக்கு உதவுகிறது.
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