ઑગસ્ટ 24મી, 2020
િપર્ય િમતર્ો અને પાડોશીઓ,
જુ લાઈ 28 ના રોજ, ઓન્ટારીયો સરકારે Lakeridge Health અને Infrastructure Ontario સાથે ત્વિરત બાંધકામ
પર્િકર્યાનો ઉપયોગ કરીને Ajax Pickering Hospitalના આધારે નવા, આધુિનક લાંબા ગાળાની સંભાળ (LTC) ઘર
બનાવવા માટે સહયોગી ભાગીદારીની જાહેરાત કરી છે . અમારી પર્ગિત િવશે તમને અપડેટ પર્દાન કરવામાં અમને આનંદ
થાય છે .
27મી,ઑગસ્ટ ગુરુવારે, અમે ત્વિરત બાંધકામ પર્િકર્યાની તૈયારી માટે આગળનાં પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. સાઇટની જમીનની
આકારણીઓ શરૂ થશે, અને કામ લગભગ 10 િદવસ લેવાની ધારણા છે . અમે અને અમારી સરકારના ભાગીદારો 2021
માં પર્ોજે ક્ટ પૂણર્ કરવાનો લ યાંક રાખી રહ્યા છીએ.
િનયિમત વ્યવસાયના કલાકો દરિમયાન સાઇટ આકારણી કાયર્ કરવામાં આવશે. અમે નજીકના રહેવાસીઓ માટે ન ધપાતર્
િવક્ષેપોની અપેક્ષા રાખતા નથી; જો કે, ત્યાં જમીનના નમૂના લેવામાં આવતા કેટલાક ધૂળના કણો અને અવાજ ઉત્પન્ન
થતો હોઈ શકે છે . આ કામ બધા બાંધકામ સાઇટ પર્ોટોકોલ્સને અનુરૂપ રહેશે અને જ્યારે પૂણર્ થાય ત્યારે જમીના તમામ
િવક્ષેપો સલામતીથી બંધ થઈ જશે. અમે અમારી પર્ગિત િવશે અમારા સમુદાયને, ખાસ કરીને સ્થાિનક પડોશના
રહેવાસીઓને, અપડેટ કરી રહ્યા છીએ.
320 પથારીઓ સુધીનું નવું LTC ઘર નવીન િડઝાઇન / બાંધકામ પર્િકર્યાની મદદથી બનાવવામાં આવશે. ઘરની આધુિનક
રચના, ચેપ િનવારણ અને િનયંતર્ણની ક્ષમતા અને િનવાસી વસવાટ કરતા િવસ્તારોની

ેષ્ઠ પદ્ધિતઓ સિહત,

આવશ્યકતાઓ અને ક્ષમતાઓની ેણીવાળા વિરષ્ઠ લોકોના આરોગ્ય અને સલામતીને પર્ોત્સાહન આપે છે . આ નવી સુિવધા
િસ્થતીની આટર્ સુિવધા સાથે, Durham Regionને વધુ પડતી લાંબા ગાળાની સંભાળ ક્ષમતાની જરૂર પડશે અને સમુદાય
ઉચ્ચ ગુણવત્તાની LTC સેવાઓ ઝડપથી ઍક્સેસ કરી શકશે.
જો તમને પર્શ્નો હોય અથવા વધુ માિહતી જોઈતી હોય, તો કૃપા કરીને 905-576-8711 એક્સટેન્શન 34167 પર કૉલ
કરો, અથવા AjaxLTC@lh.ca પર ઇમેઇલ કરો.
અમે આ ક્ષમતા િનમાર્ણ પર્ોજે ક્ટ પર તમને અપડેટ કરવાનું ચાલુ રાખીશું, જે અમારી દૂરદિશર્તા, વન િસસ્ટમ પર િવતરણ
કરવામાં મદદ કરે છે . ેષ્ઠ આરોગ્યની અપેક્ષા.
આપની,
માકર્ મફ (Mark Murphy)
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