
 

 
 

 ایگ ا یک میتقس ںی’ مترتیببستروں پر مشتمل ‘ 16گھر کو 
دھوپ  ،   ںیجگہ  یکھانے ک  یاپن  یک ک یہر ا  جس میںہے

  ہی  ۔ںیہ  ںیجگہ ی ک ی، الؤنجز اور سرگرم سینکنے کے کمرے 
  یکرت دایماحول پ سای آرام ده اور پرسکون ، گھر ج ادهیز ترتیب

ہم   یک  وں یرہائش ںیمی فضا  وباء کتو  پڑے اور اگر ضرورت  ےہ
جگہوں سے الگ،   ی رہائش ۔ ےہ  یکرسکت  میں معاونت یآہنگ

طور   ی تک خصوص راستوں ' بے روک'آنے جانے کے عملہ کو 
اور  یدھالئ  ی ک ے کپڑوںتاکہ گند  یحاصل ہوگ  ی پر رسائ

  ائےی اش ی والاندر الئی جانے کو  ایاستعمال شده اش گرید
 ا جاۓ۔ سے الگ رکھ  کپڑوںصاف   ایخوردونوش 

 
Ajax Pickering Hospital  اور پوراLakeridge Health    سسڻم

گھر اور اس کے عملے کو طبی اور انفیکشن سے بچاؤ اور 
 کنڻرول کی مہارت سے بھی مدد فراہم کرے گا۔ 

 

آرام  کی اور ان کے اہل خانہ کے لئے ا وںیباآلخر رہائش گھر این
اور   زائنیسوچ ، ڈ  نیتر  دیده اور محفوظ گھر بنانے کے لئے جد

  اریجگہ ت  یکار اور عملے کے لئے افزوده کام کرنے ک  قیطر
  کرتا ہے۔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021مئی 
 

  حی ترج نی اول ,یزندگ  اریمع اک وںیرہائش
 

 Lakeridgeکی حکومت نے ریو یگذشتہ موسم گرما میں اونڻ 
Health and Infrastructure Ontario  کے ساتھAjax Pickering 

Hospital  سائٹ پر ایک طویل مدتی نگہداشت کا نیا گھر   ی ک
 Durham ۔ ا یاشتراک کا اعالن ک ی تعمیر کرنے کے لئے باہم 

Region  منصوبہ   ی ک  گھرنئے بستر النے کے عالوه ،  320  ںیم
انفیکشن پروڻیکشن   سے بچاؤ اور کنڻرول ( کشن ی انف ں یم  یبند 

شامل ہے جو    زائنیڈ  د یاقدامات اور جد د ی) کے جدIPACاینڈ کیئر  
 ۔ یں  ہ  ےتی د ح ی کو ترج یزندگ  ار یکے مع  وں یرہائش

 
، مثال کے طور پر ، محفوظ اور   ںیمنصوبوں م کے  گھر کے فرش 

شامل    ںیجگہ ی شده صحن اور متعدد سماج  ن یتزئ  ےک ن یزم
اور کنبہ کے ساتھ رابطہ قائم   وںی رہائش  ساتھیتاکہ   ں یہ

راہداریاں    عی وس  ، بنانے   ںیجگہ  ی روشن اور دھوپ وال ۔  ںی کرسک
اور   یاور نج  میں معاون ہوںنقل و حرکت   کی  یرہائش   جو کہ

بنائیں،  کے لیے  آرام ده ماحول جو کہ کمرے  ی رہائش  ی نج   مین
 ۔ دن کی روشنی کے حوالے سے ایک تحقیق کی گئی  

 
اور عملہ کے لئے محفوظ   وں ، کنب وںیرہائش  ںیم  زائن ی گھر کے ڈ

  انتظام    ن یبہتر کا   ار ی مع کے  IPACکے لئے  نے یماحول کو فروغ د
 ۔ ےہمرکزی اہمیت کا حامل   ی بھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 اپ ڈیٹتعمیراتی پارکنگ سے متعلق 

  بڑھتی تعداد سےمستقل  یسائٹ پر موجود اہلکاروں ک 
  ہم  ہے۔ ی جارہ  یہوت  کم جگہ   یکے آس پاس پارکنگ ک سائٹ

منصوبے پر کام کر  ک یشروع ہونے والے ا  ںیجون کے اوائل م
اور  Barr Roadکو عملے   یراتی، جس سے تعم  ںیرہے ہ

Monarch Avenue  ی جگہ تک اپن کے کونے کے قریب ترقیاتی  
پارکنگ کے نئے   کرنے کا موقع ملے گا۔ ی کھڑ اںیگاڑ یذات

رکھنے   خالیسڑکوں کو  یرہائش قرب و جوار کی  مقام سے 
 Clements Woodlotاور  تاہم فٹ پاتھوں   ؛میں مدد ملے گی 

trail ہم توقع کی  وں کی بھیڑچلنے وال  دلیپ عے کے ذری
 ۔ ںیجاتے ہ  پر آتےکارکن سائٹ کیونکہ  ںیے ہرکھت

 
ایک طویل عرصے سے مقامی ملکیت میں چلنے والے  

کے اوائل میں گھر کی تکمیل ہونے   2022خاندانی کاروبار نے 
 ۔ کو فراخ دلی سے زمین دی ہے  Lakeridge Healthتک 
اس نئی تعمیر کو حقیقت بنانے   وں نےتمام ہمسای  ےہمار

مدد کی ہے  دلی سے   کشاده بڑی  ے سے عرص   طویلمیں 
کرنے والے ہر  معاونت آج تک میں  رتعمی  عمارت کیاور ہم اس  

 کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ فرد ایک 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 رابطہ کریں سے  ہم
ہیں؟   ی/ چاہتےنا چاہت ہرخبر   باگھر کی ترقی پر 

AjaxLTC@lh.ca   پر اپنا نام اور ای میل پتہ ای میل کرکے
۔ آپ کو جاری  ہماری ای میل فہرست میں شامل ہوں 

معلومات اور اپ ڈیٹ براه راست اپنے ای میل ان باکس میں  
 موصول ہوں گی! 

اس دوران ، اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں یا مزید معلومات  
پر   lakeridgehealth.on.caچاہتے ہیں تو ، براه کرم چاہتی/ 

 پر کال    ext. 34167 8711-576-905، ہماری ویب سائٹ دیکھیں 
اور  ۔ آپ ہمیں ڻوئڻرپر ای میل کریں AjaxLTC@lh.caیا  کریں

 فیس بک پر بھی دیکھ اور فالو کر سکتی / سکتے ہیں۔ 

 ہے  برقرارتعمیراتی پیشرفت 
  نیقیناقابل  ریتعم ی نگہداشت والے گھر ک ی مدت لی نئے طو 

  یسر ی اور ت یدوسر  ہے۔  یسے آگے بڑھ رہ یزیحد تک ت
 دیام  ی اس ماه کے آخر تک مکمل ہونے ک،کی دونوں ، منزل 

  یراتی تعمہے اور مکمل  ہمرکزی حص  اکمنزلہ لفٹ  7ہے، اور 
میں   یفراہم ے زریعے لفٹ ک ںی حصے م  ہیمنصوبے کے بق

  ۔تیار ہے کے لئے معاونت 
 

مہینوں کے دوران کام زیاده تر ویسا ہی  اگلے چند ہفتوں اور 
  یک  لیاسڻ میڻ کی) PCL(گا جیسے پی سی ایل  رہے

 ںی اور پانچو یہے اور چوتھ یلگات   نلیپ  یاور فرش  ںیوارید
  اریتلیے  کے یرہائشاس کے عالوه  ہے۔  یجات لے منزل تک 

پر   جگہاور   یفراہم   یک(پاڈ)   وں کا ڈھانچشده واش روم 
گھر پر  ، اور خاص طور پر  ںیعمارت م  یپور ہے۔  یجار  جمانا

، ان کے   ان کے دوران سائٹ پر کارکن حکم حالیہرکنے کے 
کو صحت مند اور محفوظ رکھنے  یبرادر  یاہل خانہ اور ہمار

 ۔ ں یموجود ہ حفظ مراتب  سختکے  COVID-19کے لئے 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کے  واش روم  32اور   کےمرکزی حصےکو مکمل لفٹ  2021مئی   8
 کے ساتھ جزوی طور پر مکمل دوسری منزل (پاڈ)وں ڈھانچ

 
 

 گھر کے اعداد پر ایک نظر 
 

  ٹیکنکر ڻریمکعب م  2،605 ںیعمارت مپوری   
اتنی کنکریٹ   ہ ی۔ یجائے گ ی پر رکھ(جگہ) سائٹ
کو ہموار کرنے   دانوں ی م  فٹ بال کے 3۔6  ہے جو

 ہے۔   یکے لئے کاف 
 

 
  88اور صرف  منزلہ ہے  7 کا مرکزی حصہ لفٹ 

  Leaning Tower of Pisa  یہفٹ لمبا ہے۔ 
 نصف لمبا ہے۔  ے تقریباک
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