
 

 

மே 2021 
 

முதன்மேயானதாக  முன் நிறுத்தப்படும் 

வதிவாளர்களின் வாழ்க்மகத் தரம் 
கடந்த மகாமடப் பருவகாலத்தின் பபாழுது ஒன்ராறிமயா 

அரசு, Lakeridge Health அமேப்பு ேற்றும் Infrastructure 

Ontario நிறுவனம் ஆகியவற்மற பங்காளர்களாகச் 

மேர்த்தவாறு ஒரு கூட்டுமுயற்ேியாக ஏஜாக்ஸ் பிக்கறிங் 

மவத்தியோமல ஸ்தலத்தில் புதிய ஒரு நீண்டகாலப் 

பராோிப்பு இல்லத்மதக் கட்டிபயழுப்பும் பணியிமன 

அறிவித்து இருந்தது. டூறாம் பிரமதே ேக்களுக்பகன 320 

புதிய படுக்மக வேதிகமளக்  பகாண்டு வருவது 

ேட்டுேல்லாேல், இந்த இல்லத்தின் அமேப்புத் 

திட்டத்தின் கீழ் புதுமே நிமறந்த மநாய்த் பதாற்றுத் 

தடுப்பு ேற்றும் கட்டுப்பாட்டு (IPAC) நமடமுமறகள் 

நிறுவப்பட்டு உள்ளதுடன் இதன் நவீன வடிவமேப்பில் 

வதிவாளர்களின் வாழ்வுத் தரத்துக்கு முதன்மே இடம் 

பகாடுக்கப்பட்டு உள்ளது.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்த இல்லத்தின் தளநில அமேப்புத் திட்டத்தில், 

உதாரணோகக் கூறுவபதன்றால் காவல்படுத்திய 

அழகுபடுத்திய நிலா முற்றங்கள் ேற்றும் ேமூக 

உறவாடும் பவற்றிடங்கள் பல உள்ளடங்கி 

இருக்கின்றன. கூடிவாழும் வதிவாளர்கள் ேற்றும் 

குடும்பத்தினருடன் மேர்ந்து இருப்பதற்கு இமவ 

பயன்படும். கட்டிடத்தில் பிரகாேோன சூாிய ஒளி 

நிமறந்த பவற்றிடங்கமள உருவாக்குவதற்பகன பகல் 

மநர ஒளி ஆய்வு ஒன்று நடாத்தப்பட்டது. அகலோன 

நமட கூடங்கள் வதிவாளர்களின் மபாக்குவரத்துக்கு 

உதவியாக இருக்கும். இவற்றுடன் பூரணோகத் தனித்த 

முமறயிலும் பாதி நிமலத் தனி முமறயிலும் 

வதிவாளர்கள் வேிப்பதற்பகன அமேக்கப்பட்டு உள்ள 

அமறகள் பேௌகாியோன சூழல்கமள வழங்குகின்றன.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IPAC ஆமராக்கிய நமடமுமறகளின் ேிகச் ேிறந்த 

நியேங்கள் இந்த இல்லத்தின் வடிவமேப்பில் மேயோக 

அமேந்து இருப்பதனால் வதிவாளர்களுக்கும்  

குடும்பங்களுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் இந்த இல்லம் 

ேிகுந்த சுகநலப் பாதுகாப்புடன் கூடிய ஒரு சுற்றாடமலத் 

தருகிறது.  

 

இந்த இல்லம் 16-படுக்மககள் பகாண்ட 

பகாத்தணிகளாகப் (‘clusters’) பிாிக்கப்பட்டு,  அவற்றில் 

ஒவ்பவான்றுக்கும் மவறான உணவு உண்ணும் 

பகுதிகள், சூாிய ஒளி அமறகள், ஓய்வு அமறகள் ேற்றும் 

பேயற்பாட்டு பவற்றிடங்கள் ஆகியன வழங்கப்பட்டு 

இருக்கும். இவ்வாறான பகாத்தணிகள் அதிக 

பேௌகாியத்துடன் கூடிய வீட்டிமனபயாத்த சூழமல 

உருவாக்குவதுடன் மநாய் ஏதாயினும் பரவுகின்ற ஒரு 

நிமலயின் பபாழுது மதமவபயன்றால் வதிவாளர்கமள 

ஒதுங்கி வாழ அனுேதிப்பதற்கும் உதவுகின்றன. 

வதிவாளர்களுக்குாிய வாழிடங்களில் இருந்து 

மவறுபட்டனவாக “சுத்தோன” மபாக்குவரத்துப் 

பாமதகள் மபணப்பட்டு உள்மள வரும் உணவு 

வழங்கல்கள் ேற்றும் ேலமவத் துணிகள் மபான்றவற்றில் 

இருந்து பவளிமயறும் அசுத்தோன உமடகள் ேற்றும் 

பயன்படுத்திய பபாருட்கள் பிாித்துக் மகயாளப்படும். 

பணியாளர்கள் இவ்வாறான மபாக்குவரத்து வழிகமள 

பார்மவயிடும் பிரத்திமயக அனுேதிமயப் பபற்றிருப்பர்.  
 

Ajax Pickering Hospital (ஏஜாக்ஸ் பிக்கறிங் 

மவத்தியோமல) ேற்றும் Lakeridge Health system 

(மலக்றிஜ் ஆமராக்கிய பதாகுதி அமேப்பு) ஆகியனவும் 

பூரணோக இல்லத்துக்கு ஆதரவு தந்து 

பணியாளர்களுக்கு மவண்டிய ேருத்துவம் ேற்றும் 

மநாய்த் பதாற்றுத் தடுப்பு ேற்றும் கட்டுப்பாடு 

பதாடர்பிலான நிபுணத்துவத்மதயும் வழங்கும். 
 

இப்புதிய இல்லம் இறுதியாக ேிகவும் புதிதான 

வடிவமேப்பு, நமடமுமறகள் ேற்றும் ேிந்தமன 

ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியதாக வதிவாளர்களுக்கும் 

அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் ஒரு பேௌகாியோன 

பாதுகாப்பான இடத்மத உருவாக்கும் என்பதுடன் 

பணியாளர்களுக்கும் இனிய அனுபவத்மத வழங்கும் ஒரு 

மவமலத்தலோகவும் அமேயும்.  

 

 

கட்டுோன மவமல முன்மனற்றம் 

திட்டேிட்டவாறு நிகழ்கிறது 
புதிய நீண்டகாலப் பராோிப்பு இல்லத்தின் கட்டுோன 

மவமல நம்பமுடியாத அளவில் மவகோக நகர்ந்து 

பேல்கிறது. இந்த ோத முடிவில் இரண்டாவது ேற்றும் 

மூன்றாவது தளங்களின் அமேப்பு மவமல முடிவுக்கு 

வரும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகிறது. மேலும் 7-ோடி 

உயரத்துக்கு ேின் உயர்த்தியின் ேத்திய பகுதி நிறுவும் 

பணி பூரணோக்கப்பட்டு விட்டதுடன் இக்கட்டுோனப் 

பணியின் எஞ்ேிய பகுதிகள் யாவற்றுக்கும் ேின் உயர்த்தி 

வழியான பபாருள் வழங்கல் பேய்ய உதவுவதற்கு அது 

தயாராக உள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பூரணோக்கிய ேின் உயர்த்தியின் ேத்திய பகுதி 

ேற்றும் பாதி முடிந்த இரண்டாவது தளத்தில் 32 

கழிவமறக் கட்டமேப்பு அலகுகள்: மே 8, 2021 

அடுத்து வரும் ேில வாரங்கள் ேற்றும் ோதங்களில் 

நமடபபறும் மவமல பபரும்பாலும் ஒமர ோதிாியான 

காட்ேிமயயும் மகட்கும் விபரங்கமளயும் 

பகாண்டதாகமவ இருக்கும். இக்காலத்தின் பபாழுது  

PCL நிறுவனப் பணிக்குழுவினர் உருக்காலான 

சுவர்கமளயும் தமரகளுக்கான கட்டம் கட்டோன 

துண்டுப் பகுதிகமளயும் நிறுவி நான்காவது ேற்றும் 

ஐந்தாவது ோடிகளுக்கு உயரச் பேல்லுவர். இத்துடன் 

முன்பாகமவ வடிவமேக்கப்பட்ட வதிவாளர் கழிவமறக் 

கட்டமேப்பு அலகுகள் பதாடர்ந்து பகாண்டுவரப்பட்டு 

உாிய இடங்களில் இறக்கிப் பதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

இக்கட்டிட அமேப்புக் காலம் முழுவதும், குறிப்பாக 

இப்பபாழுது நிலவி வரும் வீட்டில் தங்கி விடும்படியான 

உத்தரவின் பபாழுது, மகாவிட்-19 மநாய்க்கான 

நமடமுமற ஒழுங்குகள் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றப்பட்டு 



 

 

மவமல ஸ்தலத்தில் உள்ள பதாழிலாளர்கள், அவர்களது 

குடும்பங்கள் ேற்றும் சுற்றியுள்ள எேது ேமூகம் 

ஆகியவற்மற ஆமராக்கியோகவும் பாதுகாப்பாகவும் 

மவத்திருக்க முயற்ேி எடுக்கப்படும்.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கட்டுோன மவமலக்காக வாகனம் 

நிறுத்துேிடம்: புதிய தகவல் 
கட்டுோன ஸ்தலத்தில் பணிபுாிமவாாின் எண்ணிக்மக 

பதாடர்ந்து அதிகாித்து வரும் இந்நிமலயில் இந்த 

ஸ்தலத்மதச் சுற்றிய பகுதியில் வாகனங்கமள நிறுத்தும் 

இடம் எடுப்பது ேிரேம் ஆன காாியோக ோறி வருகிறது. 

இதற்காக நாம் ஜுன் ோதம் பதாடக்கம் புதிய ஒரு 

ஏற்பாட்டிமன நமடமுமறப்படுத்த திட்டேிட்டு 

வருகிமறாம். இதன்படி கட்டுோனத் பதாழிலாளர் 

குழுக்கள் தேது போந்த வாகனங்கமள நிறுத்துவதற்கு  

Barr Road ேற்றும் Monarch Avenue ேந்திக்கும் 

மூமலக்கு அண்மேயில் உள்ள ஒரு துண்டு நிலத்மத 

உபமயாகிக்க முடியும். வாகனங்கமள நிறுத்துவதற்கு 

இப்புதிய இடம் வரும்பபாழுது, கட்டுோன ஸ்தலத்மதச் 

சூழ்ந்து வதிவாளர்கள் உள்ள வீதிகளில் நிறுத்தப்படும் 

வாகனங்கள் குமறந்து விடும். எனினும் வீதிகளின் 

ஓரத்தில் உள்ள நமடபாமதகளிலும் Clements Woodlot 

பகுதியில் உள்ள இயற்மக வழிப்பாமதயிலும் (trail) 

நடந்து பேல்மவாாின் எண்ணிக்மக அதிகாிக்கலாம் 

என்று எதிர்பார்க்கிமறாம். கட்டிட ஸ்தலத்திற்குப் மபாய் 

வரும் பதாழிலாளர்கள் இவற்மற உபமயாகிப்பர். 
 

எேது இல்லத்திற்கான கட்டிடப் பணி  2022 ஆம் 

வருடத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் முடியும் வமரயில் இந்த 

நிலப்பரப்பிமன Lakeridge Health ஆமராக்கிய 

அமேப்பின் உபமயாகத்துக்காக நீண்டகாலோக 

உள்ளூாில் போந்த வியாபாரம் புாிந்து வரும் ஒரு குடும்ப 

நிறுவனத்தினர் தர்ே ேிந்தமனயுடன் வழங்கியுள்ளனர். 

எேது அயலவர்கள் எல்மலாாின் தர்ே உணர்வும் நீண்ட 

காலோக எேக்கு உதவிகரோக இருப்பதனால் இப்புதிய 

கட்டிடத்மத நிஜோக்க எம்ோலும் முடிகிறது. எனமவ 

இன்றுவமர எேது கட்டிட முயற்ேிக்கு ஆதரவு வழங்கிய 

ஒவ்பவாருவருக்கும் நாம் நன்றி கூறுகிமறாம்.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

எம்முடன் பதாடர்பு பகாள்ளுங்கள் 
இல்லத்தின் முன்மனற்றம் பற்றிய புதிய பேய்திகமள 

அறிந்தவாறு இருக்க விரும்புகிறீர்களா? எேது 

ேின்னஞ்ேல் பதாடர்புப் பட்டியலில் இமணந்து 

பகாள்ளுங்கள். உங்கள் பபயர் ேற்றும் ேின்னஞ்ேல் 

முகவாி ஆகியவற்மற AjaxLTC@lh.ca. என்ற இமணய 

முகவாிக்கு அனுப்பி விடுங்கள் . பதாடர்ந்து வரும் 

தகவல் ேற்றும் புதிய விடயங்கள் பற்றிய விபரங்கள் 

உங்களுமடய ேின்னஞ்ேல் கடிதப் பபட்டிக்கு மநரடியாக 

வந்து மேரும்!  
 

இச் ேேயத்தில் உங்களிடம் மகள்விகள் உண்டு என்றால் 

அல்லது இது பற்றி மேலதிக தகவலிமனப் பபற 

விரும்பினால், தயவுபேய்து எேது இமணயத்தளம் 

lakeridgehealth.on.ca பேன்று பாருங்கள் அல்லது 

பதாமலமபேியில் அமழயுங்கள்: 905-576-8711 

பதாடபரண் 34167 அல்லது ேின்னஞ்ேல் அனுப்புங்கள்: 

AjaxLTC@lh.ca.  நீங்கள் எங்கமள ருவிற்றர் (Twitter) 

ேற்றும் முகநூல் (Facebook) ஆகிய ஊடகத் 

தளங்களிலும் கண்டு பின் பதாடர முடியும். 

இலக்கங்களில் இல்லத்தின் அமேப்பு  
கட்டிட அமேப்பு அடங்கிலும் இந்த 

ஸ்தலத்தில் 2,605 ேதுரேீற்றர் அளவிலான 

பகாங்கிறீற் ேீபேந்துக் கலமவ இடப்படும். 

அது ஏறத்தாழ  3.6 கால்பந்து 

மேதானங்களுக்குப் பரவக் கூடிய அளவு 

பகாங்கிறீற் ஆகும்.  

 

ேின் உயர்த்தியின் ேத்திய பகுதி 7 ோடி 

உயரத்தில் 88 அடியிலும் கூடுதலாக 

நிற்கிறது. இது மபஸா நகாில் உள்ள ோிந்த 

மகாபுரத்தின் உயரத்தில் கிட்டத்தட்ட பாதி 

அளவு எனலாம்.  

 
 

mailto:AjaxLTC@lh.ca
http://lakeridgehealth.on.ca/
mailto:AjaxLTC@lh.ca

