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ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਿ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿ ੂੰ  ਪਨਿਲ ਦਣੇੀ  
ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਪ ਿੱਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Ajax Pickering Hospital 

ਦੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨ ਾਂ, ਲੰਬੀ-ਪਮਆਦ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Lakeridge 

Health ਅਤੇ Infrastructure Ontario ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਪਹਯੋਗ  ਾਲੀ 
ਭਾਈ ਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਰਹਮ ਖੇਤਰ ਪ ਿੱ ਚ 320 ਨ ੇਂ ਬ ੈੱਡ ਪਲਆਉਣ ਤੋਂ 
ਇਲਾ ਾ, ਹੋਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ ਿੱਚ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 
ਪਨਯੰਤਰਣ (IPAC) ਉਿਾਅ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਆਧੁਪਨਕ ਪਡਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹ  ਜੋ 
ਪਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਪਦੰਦਾ ਹ ।  
 
ਉਦਾਹਰਨ  ਜੋਂ, ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਫਲੋਰ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਪ ਿੱਚ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਿ 
 ਾਲੇ ਪ ਹੜੇ ਅਤੇ ਸਪਹ-ਪਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰ ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਪਜਕ ਥਾਂ ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਧੁਿੱ ਿ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਦਨ ਦੇ ਿਰਕਾਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਧਐਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ, ਚੌੜੇ 
ਹਾਲ ੇ ਪਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਨੈੱਜੀ ਪਨ ਾਸੀ 
ਕਮਪਰਆਂ ਨ ੰ  ਅਰਾਮਦੇਹ  ਾਤਾ ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਪ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।  
 
ਪਨ ਾਸੀਆਂ, ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ  ਾਤਾ ਰਣ ਨ ੰ  
ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਦੇ ਪਡਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਅਪਭਆਸ IPAC 

ਪਮਆਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਮਹਿੱਤ  ਪਦਿੱਤਾ ਪਗਆ ਹ ।  

 
ਹੋਮ ਨ ੰ  16 ਪਬਸਤਪਰਆਂ  ਾਲੇ ਸਮ ਹਾਂ ਪ ਿੱਚ  ੰਪਡਆ ਪਗਆ ਹ , ਪਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਿੀਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ, ਸ ਰਜੀ ਕਮਰੇ, ਲਾਉਂਜ ਅਤੇ 
ਗਤੀਪ ਧੀਆਂ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮ ਹ ਇਿੱ ਕ  ਧੇਰੇ ਅਰਾਮਦੇਹ, 

ਘਰ  ਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਿ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ੇ, ਕੋਈ ਪਬਮਾਰੀ ਫ ਲਣ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ ਿੱਚ  ਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਮ ਹਾਂ ਪ ਿੱਚ  ੰਡਣ ਪ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗੰਦੇ ਕਿੱਿਪੜਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  
ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਪਡਲੀ ਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਿੱ ਿਪੜਆਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, 

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ, ਪਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਥਾ ਾਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਖ, ‘ਸਾਫ’ ਟਰ ਪਫ਼ਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤਕ ਪ ਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਹੰੁਚ ਹੋ ੇਗੀ।  
 
Ajax Pickering Hospital ਅਤੇ ਿ ਰਾ Lakeridge Health ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਨਯੰਤਰਣ ਪ ਿੱ ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।  
 
ਨ ਾਂ ਹੋਮ ਆਖਰਕਾਰ ਪਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਅਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨ ੀਨਤਮ ਸੋਚ, ਪਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ 
ਅਪਭਆਸਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਸਥਾਨ ਪਦੰਦਾ ਹ ।  
 
 

 



 

 

 

ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਸਿੀ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਿੈ  
ਨ ੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹ । ਦ ਜੀ 
ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦ ੇਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ ਿ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ , ਅਤੇ 
ਉਸਾਰੀ ਿਰੋਜ ਕਟ ਦ ੇਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿੱ ਸੇ ਪ ਿੱਚ ਐਲੀ ੇਟਰ ਪਡਲੀ ਰੀਆਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 7-ਮੰਜ਼ਲਾ ਐਲੀ ੇਟਰ ਕੋਰ ਨ ੰ  ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਪਤਆਰ ਕਰ 
ਪਦਿੱਤਾ ਪਗਆ ਹ ।   
 
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਪਤਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਪਨਆਂ ਪ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਉਹੀ ਪਦਖਾਈ 
ਅਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ੇਗਾ ਪਕਉਂਪਕ PCL ਟੀਮ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਿ ਨਲਾਂ 
ਲਗਾਏਗੀ ਹ  ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਿੰਜ ੀਂ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਿੱਗੇ  ਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 
ਿਰੀਫ ਬਪਰਕੇਪਟਡ ਪਨ ਾਸੀਆਂ ਦੇ  ਾਸ਼ਰ ਮ ਦੇ ਿੋਡ ਲਗਾਤਾਰ ਪਡਪਲ ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿ ਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ 
ਕਰਕੇ  ਰਤਮਾਨ ਘਰ ਪ ਿੱ ਚ ਰਪਹਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੋਪ ਡ-19 ਿਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 ਮਈ, 2021 ਨ ੰ  ਿ ਰਾ ਕੀਤਾ ਐਲੀ ੇਟਰ ਕੋਰ ਅਤੇ 32  ਾਸ਼ਰ ਮ ਿੋਡ ਦੇ 
ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ ਰੀ ਹੋਈ ਦ ਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਨਕੂੰ ਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ੍  
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਨਰੰਤਰ  ਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 
ਿਾਰਪਕੰਗ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਚੁਣੌਤੀਿ ਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ । ਅਸੀਂ ਜ ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨ ੰ  Barr 

Road ਅਤੇ Monarch Avenue ਦੇ ਕੋਨੇ ਨੇੜੇ ਇਿੱ ਕ ਡ  ਲਿਮੈਂਟ ਲੋਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ  ਾਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੰੁਚ ਦੇ ੇਗੀ। ਨ ਾਂ ਿਾਰਪਕੰਗ ਸਥਾਨ ਆਸ-
ਿਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਰਿੱ ਖਣ ਪ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਪਕ, 

ਅਸੀਂ ਫੁਿੱ ਟਿਾਥ ਅਤੇ Clements Woodlot ਟਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਿ ਦਲ ਟਰ ਪਫ਼ਕ ਦੇ  ਧਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕਉਂਪਕ  ਰਕਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਸ-ਿਾਸ ਤੁਰਦੇ-ਪਫਰਦੇ ਹਨ।  

 
ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਲਕੀਅਤ  ਾਲੇ ਿਪਰ ਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ 2022 ਦੇ 
ਸ਼ੁਰ  ਪ ਿੱ ਚ ਹੋਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ Lakeridge Health ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਪਦਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 
ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹ । ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਖੁਿੱ ਲਹ-ਪਦਲੀ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨ ੀਂ 
ਉਸਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਪ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅਿੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹ  
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਪਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਪਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱਜ ਤਕ 
ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਪ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹ ।  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ਸਾਡ ੇਿਾਲ ਜੁੜੋ  
ਹੋਮ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਿਾਮ ਅਤੇ 
ਈਮੇਲ ਪਤਾ AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਸ ਚੀ ਨਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਸਿੱ ਧਾ ਆਿਣੇ ਈਮੇਲ ਇਨਬਾਕਸ ਪ ਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਅਿੱਿਡੇਟ ਿਰਾਿਤ ਕਰੋਗੇ!  
 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹੋ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ   ੈੱਬਸਾਈਟ lakeridgehealth.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓ, 
905-576-8711 ਐਕਸਟ੍ੈਿਸ਼ਿ 34167 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ 
 ੀ ਲਿੱ ਭ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਿੋਮ ਦ ੇਅੂੰ ਕਨੜਆ ਂ'ਤੇ ਇੱਕ ਿਜ਼ਰ 

 
ਉਸਾਰੀ ਦਰੌਾਨ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ 2,605 ਘਣ ਮੀਟਰ 
ਕੰਕਰੀਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ੇਗੀ। ਜ ੋਪਕ ਲਗਭਗ 3.6 
ਫੁੱ ਟ੍ਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਪਜੰਨੀ 
ਕੰਕਰੀਟ ਹ ।  

 
 

ਐਲੀ ੇਟਰ ਕੋਰ 7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹ  ਅਤੇ 88 ਫੁਿੱ ਟ ਤੋਂ 
ਥੋੜਹੀ ਪਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹ । ਇਹ ਪੀਸਾ ਦੇ ਝੁਕੇ ਿੋਏ 
ਮੀਿਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹ । 
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