ਨਵੰਬਰ 2021

ਨਵੰਬਰ ਵਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਨਰਮਾਣ ਿਰਪਕਪਰਆ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਪਦਆਂ Ajax Pickering Hospital ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੰਮੀਪਮਆਦ ਦਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Lakeridge Health ਅਤੇ
Infrastructure ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਹਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। PCL
Construction ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਪਵੱਚ ਹੋਮ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖੀ। ਪਸਰਫ 11 ਮਹੀਪਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ,
ਫਲੋਪਰੰਗ ਅਤੇ ਿੇਂਪ ੰਗ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਹੱਪਸਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਿੂਰੇ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦਾ ਪਿਆਨ ਿੂਰੇ ਘਰ ਪਵੱਚ ਪਫਪਨਪਸ਼ੰਗ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ
ਕੇਂਪਦਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮੰਪਜ਼ਲਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹੁਣ ਿੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਸਾਈ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਪਤਆਂ ਪਵੱਚ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਪਜ਼ਲ ਦੇ ਿੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਪਵੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ
ਫਰਨੀਚਰ, ਲਾਈ ਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਕੁਲ-ਨਵਾਂ
ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ (ਨਵੰਬਰ 6, 2021)

ਅਸੀਂ 2022 ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਨਵਾਸੀ ਘਰ ਪਵੱਚ ਆਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਕਲਾ, ਿਪਰਵਾਰਕ ਫੋ ਆ
ੋ ਂ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ
ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜੀਪਵਤ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਦੋ ਐਲੀਵੇ ਰ ਵੀ ਪਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਚਤ ਿਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਦੋਵੇਂ ਐਲੀਵੇ ਰ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਿਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਲਆਉਣਪਲਜਾਉਣ ਲਈ ਐਲੀਵੇ ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਿਕਰਨ
ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਤੋਂ ਹ ਾ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।
ਸਾਈਪਡੰਗ ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ ਿੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਹੁਣ ਸਫੈਦ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭੂਰੇ
ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸੜ੍ਕ ਦਾ ਨੈ ੱ ਵਰਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ੜ੍ੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵੀ
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਦਨ, ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਮ ਵਰਗੀ
ਪਜ਼ਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Lakeridge Health ਦੀ ੀਮ ਘਰ ਨੂੰ ਭਪਵੱਖ ਦੇ 320
ਪਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਪਹਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ!

Ajax Pickering Hospital ਵਵਖੇ ਵਵਵਜ਼ਟਰ ਪ੍ਾਰਵਕੰਗ

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਾਡੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਝਲਕ

ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਪਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪਨਵਾਸੀ ਕਮਰਾ

Ajax Pickering Hospital ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਵੇਂ ਿਾਰਪਕੰਗ ਗੈਰੇਜ ਦਾ
ਪਨਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਵੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਿੂਰਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਿੈਕ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਪਹਣ ਲਈ, ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰਪਕੰਗ
ਗੈਰੇਜ ਸਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ Ajax
Pickering Hospital ਦੇ ਿਾਰਪਕੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਬਿ
ੰ ੀ ਕੁਝ
ਅਸਥਾਈ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਪਵਘਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਕਸੇ ਵੀ ਅਸੁਪਵਿਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਿਰਮੁੱਖ
ਤਰਜੀਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ-ਦੇ-ਭਾਈਵਾਲਾਂ
ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ, ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਿਹੁੰਚਯੋਗ ਿਾਰਪਕੰਗ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਘ ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਾਰਪਕੰਗ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਪਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ
ਿਾਰਪਕੰਗ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਾਿੂ ਸਮਾਂ ਪਦਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣੇਗਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਪਨਯਤ ਅਿਾਇੰ ਮੈਂ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਿਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਜਸ
ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਿਾਇੰ ਮੈਂ ਲਈ ਡਿ ਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਡਿ ਾਈਵ
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪਵਕਲਿਾਂ 'ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਿਾਰਪਕੰਗ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 500 ਿਾਰਪਕੰਗ
ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਹਸਿਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਨਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ਾਫ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ
200 ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਫਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਿੀਰਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਅਸੀਂ Ajax Pickering Hospital ਦੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਨਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪਕੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।

ਛਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ
ਨਮੂਨਾ ਪਨਵਾਸੀ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਿਰਾਈਵੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਲਈ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਸੀਂ Durham Region ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਰ ਪਕਸੇ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿਤਝੜ੍ ਪਵੱਚ ਲੰਮੀ-ਪਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ
ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਾਮਕਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਪਲਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਿਰਾਿਤ
ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਜਹਾ ਨਾਮ
ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਫਰ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਪਰਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਹੋਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਪਸਰ
ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱ ੀਆਂ ਦੇ ਿੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ
ਦੌਰਾਨ ਹੋਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣਗੇ। Lakeridge Health, Durham
ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਿਰੋਜੈਕ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਮਹਨਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ PCL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਿਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਜੜੇ ਰਹੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
Lakeridge Health ਦੀ ੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 905-576-8711 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 34167
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਨਰੰਤਰ ਤਾਜ਼ਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈ www.lh.ca 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ Lakeridge Health ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

