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محترم دوستوں اور کمیونٹی ممبران،
ہم آپ کو اپنی طویل مدتی نگہداشت ( ) LTCہوم پراجیکٹ کے بارے میں خزاں کی اپ ڈیٹ پرمسرت طور پر فراہم کر
رہے ہیں۔
سائٹ کے معائنے کی سرگرمیوں کے حصے کے طور پر سائٹ پر ہونے واال ہمارا کام جو اگست کے اختتام پر شروع ہوا
تھا اب مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے کام مکمل کرنے کے دوران آپ کے صبر اور سمجھنے کا شکریہ۔ زمین ،پانی اور
ماحولیاتی معائنوں کے نتائج سبھی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی تجویز کردہ تعمیر کے مطابق پیش رفت کے قابل ہیں۔
ہم نیا گھر تعمیر کرنے کے حوالے سے وینڈر حاصل کرنے کے لیے جانفشانی سے کام کرتے رہے ہیں۔ Lakeridge
 Healthوزارت طویل مدتی نگہداشت  Ministry of Long-Term Careاور انفراسٹرکچر اونٹاریو Infrastructure
 Ontarioکے ساتھ ایک اہل ڈیزائن/تعمیراتی ٹیم تالش کرنے کے لیے اشتراک سے کام کر رہی ہے۔ ہم نئے  320بیڈ کے
 LTCہوم کے لیے ایک جدید ڈیزائن/تعمیری عمل تجویز کر رہے ہیں۔ صوبے کی جانب سے طے شدہ معینہ وقت پر پورا
اترنے کے لیے وینڈر کو تعمیراتی پراجیکٹس کی فوری تکمیل میں تجربے کا حامل ہونا ضروری ہے۔ گھر کا جدید
ڈیزائن ،بشم ول انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول کی صالحیتوں کے بہترین طرزعمل اور رہائشیوں کے رہنے کے
حصے مختلف ضروریات اور صالحیتوں کے ساتھ بڑی عمر کے افراد کی صحت اور سالمتی کو فروغ دیں گے۔ ہم آپ
سے مستقبل قریب میں اضافی معلومات کا اشتراک کرنے کے منتظر ہیں۔
پراجیکٹ کے منصوبہ بندی کے کام کے حصے کے طور پر ،تعمیر میں پیش رفت کے قابل بنانے میں پہلے اہم قدم کے
طور پر ہمیں پہلے ہی اضافی وزارتی زوننگ آرڈر کی منظوری مل چکی ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہاں وزارتی
زوننگ آرڈر  APسائٹ مزید پڑھ سکتے ہیں۔
ہم نے مقامی رہائشیوں سے سنا ہے کہ وہ اس کمیونٹی میں ہمارے نئے گھروں کی آمد پر نہایت خوش ہیں۔ ہم اضافی
اعلی معیار کی  LTCخدمات تک فوری رسائی فراہم کر کے ڈرہم کے عالقے میں طویل مدتی نگہداشت کو
گنجائش اور
ٰ
مضبوط بنانے کا حصہ بننے پر خوش ہیں۔ اس خزاں کے لیے طے کردہ ورچوئل بات چیت کے سیشنز میں آپ کے پاس
اس اہم کمیونٹی پراجیکٹ کے بارے میں مزید جاننے اور سواالت پوچھنے کا موقع ہو گا۔ آپ کو باخبر اور آگاہ رکھنے
کے لیے یہ سیشن اور دیگر مواصالتی وسائل پورے پراجیکٹ میں استعمال کیے جائیں گے۔
اگر آپ کے کوئی مزید سواالت ہوں یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو براہ کرم  905-576-8711ایکسٹنشن
 34167پر کال کریں یا  AjaxLTC@lh.caپر ای میل کریں۔

ہم اس صالحیت میں اضافے کے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جو ہمارے نظریے یعنی ایک
نظام کو پورا کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ بہترین صحت۔
مخلص،

Mark Murphy
سینیئر ڈائریکٹرCapital Planning & Development ،
Urdu

