
 

 

நவம்பர் 2021 

 

நவம்பர் மாதத்தில் கட்டுமானப் பணி 

முன்னனற்றம் 
கடந்த வருடம் ககோடட பருவகோலத்தின் பபோழுது மோகோண 

அரசு  Lakeridge Health (கலக்றிட்ஜ் பெல்த்) மற்றும் 

Infrastructure Ontario (இன்பிறோஸ்றக்சர் ஒன்ரோறிக ோ) 

அடமப்புகளுடன் கசர்ந்து ஒரு பங்கோண்டமக் 

கூட்டுமு ற்சி ோகப் புதி  ஒரு நீண்ட கோலப் பரோமோிப்பு 

இல்லத்திடை ஏஜோக்ஸ் பிக்கறிங் டவத்தி சோடலக்கு அருகில் 

அடமக்கும் என்று அறிவித்து இருந்தது. விடரவுபடுத்தி  ஒரு 

கட்டுமோைச் பச ல்முடற இதற்கு உபக ோகிக்கப்படும் 

என்றும் கூறப்பட்டது. ஜைவோி 2021 மோதத்தின் பபோழுது PCL 

Construction (பிசிஎல் பகோன்ஸ்றக்ஷன்) நிறுவைத்தின் 

பதோழில் குழுவிைர் இந்த இல்லத்துக்கோை அத்திவோரத்டத 

பவட்டி இருந்தைர். இதடை அடுத்து வந்த 11 மோத கோலத்தின் 

உள்ளோக அவர்கள் இப்பபோழுது கட்டிடத்டத எழுப்பி 

இவ்வீட்டுக்கோை உலர்சுவர், தடர அடமப்பு மற்றும் 

சுவர்ப்பூச்சு ஆகி வற்டற முடிக்கும் தறுவோ ில் உள்ளைர். 

வீட்டின் அடமப்பு அடங்கிலும் உள்ள பல்கவறு பகுதிகளின் 

இறுதித் கதோற்ற கவடல ில் விகசட கவைம் 

பசலுத்தப்பட்டவோறு கட்டுமோை கவடல பதோடர்கிறது. 

உருவோகும் ஆறு கட்டிடத் தளங்களில் இரண்டின் உட்புற 

அடமப்பு கவடல இப்பபோழுது பபரும்போலும் பூர்த்தி டடந்து 

உள்ளது. கட்டிட ஸ்தலத்தில், கிட்டி  அளவில் 400 

பதோழிலோளர்கள் ஒவ்பவோரு நோளும் கவடல பசய்து வருகின்ற 

இத்தருணத்தில், ஒவ்பவோரு இரண்டு வோர கோலத்திலும் 

இைிகமல் புதிதோக ஒரு தளம் பூர்த்தி பசய் ப்படும் எை 

எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.  

 

மிகச் சமீபத்தில் கட்டிடத்தின் இரண்டோவது தளம் பூரணமோக 

அடமக்கப்பட்டு முடிந்துள்ளது. தளபோடங்கள், ஒளி வழங்கும் 

கருவிகள் மற்றும் பச ல்படத் த ோரோக உள்ள கழிவடற 

ஆகி ை அடங்கி  புத்தம் புதி  வதிவிட அடறகள் இதில் 

அடங்கி உள்ளை.  
 

 

 
 
 
 
 

 

எதிர்வரும் 2022 ஆண்டின் பபோழுது வதிவோளர்கள் இந்த 

இல்லத்தில் வசிப்பதற்கு வரும்பபோழுது, அவர்கள் 

பகோண்டுவரும் பசோந்தக் கடலப் பபோருட்கள், புடகப்படங்கள் 

மற்றும் விருப்பமோை உடடடமகளின் துடணயுடன் இங்குள்ள 

ஒவ்பவோரு அடறயும் புத்து ிர் பபறும் என்ற எண்ணம் எமக்கு 

புதி  ஓர் உற்சோகத்டதத் தருகிறது.  
 

இங்கு இப்பபோழுது இரண்டு மின் உ ர்த்திகள் (elevators)  

பபோருத்தப்பட்டு, தகுந்த உறுதித் தடகடம அங்கீகோரம் 

பபற்றைவோக பச ற்பட்டு வருகின்றை. இரண்டு மின் 

உ ர்த்திகளும் பூரணமோை முடற ில் பச ல்படும் இத்தருணம் 

கட்டுமோை கவடலக் குழுவிைர் இவற்டறப் ப ன்படுத்தி 

உபகரணங்கடளயும் உபக ோகப் பபோருட்கடளயும் 

கமபலடுத்துச் பசன்று வருகின்றைர்.  
 

இந்த இல்லத்தின் பவளிப்புறத்தில் சமீபகோலமோகச் சில 

மோற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருப்படத நீங்கள் கவைித்து இருக்கக் 

கூடும். கட்டிடத்தின் பவளிப்பக்கமோக இருந்த பபோருள் 

உ ர்த்தும் கருவிகளும் முன்பு கவடல ில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட 

இரண்டு போரம்தூக்கும் இ ந்திரங்களும் கவடல ஸ்தலத்தில் 

இருந்து அகற்றப்பட்டு விட்டை. பக்கச் சுவர் அடமப்பு 

உருவோக்கம் முடிவுறும் நிடல ில் உள்ள இச்சம ம் 

இல்லத்தின் கதோற்றம் பவள்டள, பசம்மஞ்சள், பழுப்பு 

நிறங்களில் கோணப்படுகிறது. வீதிகளின் வடல டமப்பு 

வடிவம் முடிவுறும் கட்டத்தில் இருப்பதுடன் சுற்றோடல் நிலத் 

கதோற்றப்பணி ஆரம்பித்து உள்ளது. கழிந்து பகோண்டு 

பசல்லும் ஒவ்பவரரு நோளும் இங்குள்ள கோட்சி ஒரு கட்டுமோை 

ஸ்தலத்தில் இருந்து மக்கள் வதியும் இல்லமோக மோறுவடதக் 

கோணலோம். இல்லத்துக்குோி  கலக்றிட்ஜ் ஆகரோக்கி  

அடமப்டபச் கசர்ந்த பணிக்குழுவிைர், இைி அங்கு 320 

நபர்கள் வதிவோளர்களோக குடிபுகுவதற்கு என்று அதடைத் 

த ோர்ப்படுத்துவதில் தீவிரமோக ஈடுபட்டு வருகின்றைர்!  

 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

நீண்ட காலப் பராமாிப்பு இல்லத்துக்கான 

பபயர் பற்றிய புதிய தகவல் 

 

இவ்வருட இடலயுதிர் பருவகோலத்தின் பபோழுது 

நடோத்தப்பட்ட நீண்டகாலப் பராமாிப்பு இல்லத்துக்குப் 

பபயாிடும் சமூகக் கருத்துக் கணிப்பு நிகழ்வில் டூறோம் 

பிரகதசத்துக்கும் அதற்கு அப்போலும் இருந்து பங்குபற்றி  

பபருமக்கள் ஒவ்பவோருவருக்கும் நோம் நன்றி கூற 

விரும்புகிகறோம். இந்த இல்லத்துக்குப் பப ோிடும் 

தீர்மோைத்தின் முக்கி த்துவத்டத நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பி 

இருந்த கருத்துக் கணிப்புகளின் எண்ணிக்டக கோட்டி 

நிற்கிறது. உங்களுடட  மீள்தரவின் அடிப்படட ில் எமது 

சமூகத்தின் மிகச் சிறந்த இ ல்புகடளப் பிரதிபலிக்கக் கூடி  

ஒரு பப ோிடை உருவோக்கிக் பதோிவு பசய்யும் மு ற்சி ில் நோம் 

தீவிரமோக உடழத்து வருகிகறோம். பங்குபற்றி  

எல்கலோருக்கும் நோம் மீண்டும் ஒரு முடற நன்றி கூறுகிகறோம். 

பதோிவு பசய் ப்படும் பப ோிடை விடரவில் எமது 

சமூகத்திைருடன் பகிர்ந்து பகோள்ளும் நோடள நோம் 

எதிர்கநோக்குகிகறோம்.  

 

 

 

இல்லத்தின் உட்புறம் நீங்கள் காணும் 

ஆரம்ப னதாற்றம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இல்லத்தின் இரண்டோவது தளத்தில் கோட்சிக்பகை 

கபோலி ோக ஏற்படுத்தி  ஒரு வதிவோளர் அடற 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
கோட்சிக்பகை ஏற்படுத்தி  கபோலி வதிவோளர் 

அடறயுடன் இடணக்கப்பட்டு உள்ள தைிநபர் 

கழிவடறத் கதோற்றம்  

புதிதாக எழுகின்ற நீண்டகாலப் பராமாிப்பு இல்லத்தின் கிழக்குப் பகுதியின் ஒரு னதாற்றம் (நவம்பர் 6, 2021) 

 
 
 
 

 



 

ஏஜாக்ஸ் பிக்கறிங் வவத்தியசாவலயில் 

வருவகயாளர் வாகனம் நிறுத்தும் ஏற்பாடு 
ஏஜோக்ஸ் பிக்கறிங் டவத்தி சோடலக்கு அருகோடம ில் 

புதிதோக ஒரு வோகைம் நிறுத்தும் இடத்டத அடமக்கும் 

கட்டிடப் பணி பதோடர்ந்து கவகமோக முன்கைறி வருகிறது. 

திட்டமிட்டதற்கு ஏற்ப உோி  கநரத்துக்கு கவடல நடடபபற்று 

வருவதுடன் அடுத்த வருடம் இது பூரணமடடந்து விடும். 

குறித்த கோலத்தில். பணிட  நிடறகவற்றுவதற்கோக 

வோகைங்கள் நிறுத்தும் ஸ்தலத்தில் தற்பபோழுது போரம்தூக்கும் 

இ ந்திரங்கள் கவடல ில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு உள்ளை. இதன் 

கோரணமோக ஏஜோக்ஸ் பிக்கறிங் டவத்தி சோடலக்குோி  

வோகைம் நிறுத்தும் பகுதிகளில் தற்கோலிகமோக இடவசதிச் 

சிரமங்கள் சிலவற்டற நோம் சந்தித்து வருகிகறோம். 
 

இத்தடங்கல் நிடலடம ிைோல் உருவோகக் கூடி  அபசௌகோி  

அனுபவம் எதற்ககனும் எம்டமச் சுற்றியுள்ள சமூகத்து 

மக்களிடமும் டவத்தி சோடல வருடக ோளர்களிடமும் நோம் 

மன்ைிப்புக் ககோர விரும்புகிகறோம். போதுகோப்போை, சமமோகச் 

சந்தர்ப்பம் பகோடுக்கின்ற,  ோவருக்கும் ஏற்ற அணுகும் முடற 

வசதிகளுடன் கூடி  நிறுத்தல் ஏற்போட்டிடை கநோ ோளர்கள், 

வருடக ோளர்கள் மற்றும் அத்தி ோவசி  பரோமோிப்புப் 

பங்கோளர்கள் ஆகி  எல்கலோருக்கும் வழங்குவகத எமது 

முன்ைணிக் கடடம ோக உள்ளது. வோகைம் நிறுத்தும் 

பவற்றிடங்கள் குடறக்கப்பட்டு உள்ள இந்த நிடல ில், எமது 

கநோ ோளர்கள்  ோவருக்கும் ஒன்டற நிடைவு படுத்த 

விரும்புகிகறோம். த வு பசய்து வோகைம் நிறுத்துவதற்கோை ஒரு 

பவற்றிடத்டதத் கதடிக் கண்டு பிடிக்கத் கதடவ ோை 

கநரத்டத முன்கூட்டிக  ஒதுக்கிக் பகோண்டு வோருங்கள்.  

உங்களுக்கு எை வடர றுக்கப்படும் சந்திப்பு கநரத்தின் 

பபோழுது பிரசன்ைமோக இருப்படத இது உறுதி பசய்யும். 

பபோதுசை கபோக்குவரத்து வோகைங்கடள உபக ோகிக்கக் 

கூடி வர்களோக இருப்பவர்கள் அல்லது தமது சந்திப்புக்பகை 

வோகைங்களில் அடழத்து வரப்படக் கூடி வர்களோக 

உள்ளவர்கள் த வு பசய்து வோகைங்கடள ஓட்டி வருவதற்குப் 

பதிலோக முன்கூறி  முடறகடள மோற்று வழிகளோகக் 

டகக்பகோள்ள மு லகவண்டும் என்று ஊக்கமளிக்க 

விரும்புகிகறோம்.  

  

வோகைம் நிறுத்துமிடம் பூரணமோக நிறுவப்பட்டு முடியும் 

பபோழுது, ஏறக்குடற  500 வோகைங்கள் நிறுத்தக்கூடி  

பவற்றிடங்கள் அடமயும் என்று நோம் எதிர்போர்க்கிகறோம். 

இதில் கதறுமோைமோக 200 பவற்றிடங்கள் டவத்தி சோடல 

மற்றும் நீண்டகோலப் பரோமோிப்பு கநோ ோளர்கள், வதிவோளர்கள், 

வருடக ோளர்கள் மற்றும் பணி ோளர்களுக்கு என்று 

புதி ைவோக விகசடமோக ஒதுக்கப்பட்டைவோக உள்ளடங்கும். 

இன்டற  நிடல ில் நீங்கள் கோட்டும் புோிந்துணர்வு மற்றும் 

பபோறுடமக்கு நோம் உங்களுக்கு மீண்டும் ஒருமுடற நன்றி கூற 

விரும்புகிகறோம். ஏஜோக்ஸ் பிக்கறிங் டவத்தி சோடலக்கு 

சமூகத்திைர் பதோடர்ந்து கோட்டி வரும் ஆதரவுக்கு நோங்கள் 

எத்துடண நன்றிக் கடன் பூண்டிருக்கிகறோம் என்படத இங்கு 

வலியுறுத்தவும் விரும்புகிகறோம்.  

 

விடுமுவற நாட்களின் காலம் பநருங்கும் 

னநரம் 
கவடல நடடபபறும் கவகத்தின் உந்தல் விடை 

நிடல ிடைப் கபணுவதற்கு ஆகவும், குறித்த கநரத்தில் 

இல்லத்துக்கோை கவடலட  பூர்த்தி பசய்வதற்கு ஆகவும் 

இந்த விடுமுடறக்கோலம் முழுவதிலும் பணிக்குழுக்களில் 

பலவற்டற கசர்ந்தவர்கள் பதோடர்ந்து இல்லத்துக்கோை 

கட்டுமோை கவடல ில் ஈடுபட்டு வருவர். டூறோம் சமூகத்துக்கு 

மிகவும் முக்கி மோக உள்ள இந்த ஆக்கத் திட்டத்துக்கு என்று 

கடுடம ோக உடழத்து வருகிறவர்களோக உள்ள PCL நிறுவை 

அடமப்புப் பணிக்குழுவிைோின் அர்ப்பணிப்பிடை கலக்றிட்ஜ் 

ஆகரோக்கி  அடமப்பு அங்கீகோித்து நன்றி கூற விரும்புகிறது.  

 

பதாடர்பு வவத்துக் பகாள்ளுங்கள் 
எமது நீண்டகோலப் பரோமோிப்பு இல்லம் பற்றி  உங்களுடட  

மீள்தரவு மற்றும் ககள்விகள் கலக்றிட்ஜ் பெல்த் அடமப்பின் 

பணிக்குழுவிைருக்கு மிகவும் முக்கி மோைடவ ோக 

அடமகின்றை.  

 

உங்களிடம் ககள்விகள் உண்டு என்றோல் அல்லது இல்லம் 

பற்றி  கமலதிக தகவலிடை நீங்கள் பபறுவதற்கு 

விரும்பிைோல், த வு பசய்து பதோடலகபசி ில் அடழயுங்கள் 

905-576-8711 பதாடபரண் 34167,  அல்லது AjaxLTC@lh.ca 

முகவோிக்கு எந்கநரத்திலும் மின்ைஞ்சல் அனுப்புங்கள். 

பதோடர்ந்து பவளி ிடப்படுகின்ற புதி  தகவலிடை அறி  

நீங்கள் www.lh.ca என்ற எமது இடண த் தளத்துக்கு வருடக 

தரலோம், அல்லது ருவிற்றர் (Twitter) மற்றும் முகநூல் 

(Facebook) பக்கங்களில் கலக்றிட்ஜ் பெல்த் அடமப்பிடைப் 

பின் பதோடரவும் முடியும். 

 

mailto:AjaxLTC@lh.ca
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp
https://twitter.com/lakeridgehealth
https://www.facebook.com/LakeridgeHealth/

