24 ਅਗਸਤ 2020
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਓ,
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨਰਮਾਣ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ Ajax Pickering Hospital ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਵ , ਆਧੁਿਨਕ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੇਖਭਾਲ (LTC) ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Lakeridge Health ਅਤੇ Infrastructure
Ontario ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਿਹਯੋਗ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਗਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਸ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨਰਮਾਣ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੇ ਹ । ਸਾਈਟ
ਦੀ ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ ਜ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 10 ਿਦਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 2021 ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹ ।
ਸਾਈਟ ਮੁਲ ਕਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿਨਯਿਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹ ; ਪਰ, ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਕੰ ਮ ਿਨਰਮਾਣ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਟੋਕਲ
ੋ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਿਵਘਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੱ ਕ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਸਨੀਕ , ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਗਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ
ਹ।
320 ਬੈ ਡ ਵਾਲਾ ਨਵ LTC ਹੋਮ ਇੱ ਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨ/ਿਨਰਮਾਣ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਮਰੱ ਥਾਵ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਸਮੇਤ, ਹੋਮ
ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਬਹੁਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵ ਆਧੁਿਨਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, Durham Region ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਜਸਦੀ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ

ਚ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ LTC ਸੇਵਾਵ ਤੱ ਕ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ਨ ਹਨ ਜ ਤੁਸ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 905-576-8711 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 34167 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਜ AjaxLTC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
ਅਸ ਇਸ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਨਰਮਾਣ ਪਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹ ਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ, One System. Best

Health (ਇੱ ਕ ਿਸਸਟਮ। ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਸਹਤ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤਿਹ-ਿਦਲ,
ਮਾਰਕ ਮਰਫੀ (Mark Murphy)
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