
 

 

 ،خاندان کے رکن/ضیمر کے عزیز  لتھیہ کرجیل
 

 ! ںیرہے ہ ال  یلی تبد شاندار ک ی ا  ےیبہتر خدمت کے ل یہم آپ ک 
 
آنٹیرو  لتھ،ی ہ  کرجیکو ل  2021دسمبر    3 ہم  چھ    یہسپتال ک  ںی م(ویرینٹ آ  سٹیا  نٹرل یس)  وسطی مشرقی 

کے    ض ینظام جو ہر مر  یپر مبن  وٹر یکمپ  د،یجد  –شاندار   کیامتعارف کرائے گا  کے ساتھ،    موںیتنظ   شریک
 ۔ فراہم کرے گا)صحت کی عددی معلومات(  کارڈی ر لتھی ہ ٹلیجیڈ کیا ےیل
 

  ی اور وسط  کے عالقےڈرہم    ہاںیہے اور    لیاہم سنگ م  کیا  ںیم  خ یتار  یاس نئے مشترکہ نظام کا آغاز ہمار
 قےیبھال فراہم کرنے کے طر کھیدکی   لتھیہ جیکریلہمارے  ےینسلوں کے ل ی وال یآن ںیعالقے م یمشرق

  :ںیشامل ہ ںیکے بہت سے فوائد م س شاندار تبدیلیکو بہت بہتر بنائے گا۔ ا

 
ل  یک  میٹ   ینگہداشت ک  ںی م  ی ساز  صلہیف  یطب • بروقت رسائ  ے یمدد کے  بشمول   ،یمعلومات تک 

 معلومات۔  یصحت ک یضرور گریمعلومات، اور د یک اتیکے نتائج، ادو سٹیٹ
 ۔ ق یتوث یکے پلنگ پر بارکوڈ شناخت ک  ضیبشمول مر ،یبہتر ںیم  تدابیر یحفاظت یک ضیمر   •
 ۔ ںیہ مدد  کرتے  ںینظام م  داریپائ ادہیزصحت کے موثر عمل،  ادہیاور ز دہرائیکم    •
 

میرا چارٹ براۓ وسطی مشرقی    باب  این  کی امریض کا    ںیکے اجراء م  شاندار تبدیلیاس کے عالوہ،  

 یصحت ک  یاور ذات  کارڈیر  یشامل ہوگا جہاں آپ اپنے طب(  MyChart Central East Ontario)  آنٹیرو
دسمبر   3کہ آپ  نے کے لیے  جان  دیمز  ںی۔ اس بارے مںیسکتے ہ سکتی /  حاصل کر    یمعلومات تک رسائ

میں   (  MyChart Central East Ontario)  مشرقی آنٹیرومیرا چارٹ براۓ وسطی    شروع ہونے  سے
  lakeridgehealth.on.ca/mychart .مالحظہ کریں   ےیکے ل ںیہ تےسکسکتی /  کر اندراج سےیک
 
آپ کو انتظار    ں،یپر منتقل ہوتے ہ  قےیمحفوظ، اور بہتر طر  ز،یبھال فراہم کرنے کے اس ت  کھید  یہم آپ ک  بج

   ۔ںیگئے ہ  ےیک انداز میںگے جو مختلف  ںینظر آئ طریقۂ کارت اور کچھ  اوقا ادہیکے معمول سے ز
 

رکاوٹ کو  یقسم ک یکس ںیم  خدماتکہ  ں یسخت محنت کر رہے ہ ےی بنانے کے ل  ینیق یہم اس بات کو 

اور    ضوںیکے دوران اپنے مر  یکہ ہم اس منتقل  ںی دالنا چاہتے ہ  نیقیکم سے کم رکھا جائے اور ہم آپ کو  
گے۔ ہم آپ کے صبر اور سمجھ    ںیبھال اور مدد فراہم کرتے رہ کھی ممکنہ د  نیبہتر ےی ان کے خاندانوں کے ل

سے  قےیکو بہتر طر اتیضرور یبھال ک کھید یصحت ک ی آپ کو اور آپ ک میٹ یہمار تاوقت ںیہ کو سراہتے
 ہے۔  یکے ساتھ کام کرتنظام اس نئے  ےیپورا کرنے کے ل

 
کے رکن سے بات    میٹ  یبھال کرنے وال  کھید  یصحت ک   یتو براہ کرم اپن  ں،یسواالت ہ  ی آپ کے کوئ  اگر
  ۔ںیکر

http://www.lakeridgehealth.on.ca/mychart

