
 

 2020اگست،  24

 عزیز دوستو اور ہمسائیو، 

کے ساتھ ایک   Infrastructure Ontarioاور  Lakeridge Healthجوالئی کو اونٹاریو کی حکومت نے   28

کی  Ajax Pickering Hospitalاشتراکی پارٹنرشپ کا اعالن کیا تا کہ تیز تر تعمیراتی عمل استعمال کرتے ہوئے 

( گھر تعمیر کیا جائے۔ ہم آپ کو اپنی پیش رفت کے بارے میں  LTCزمین پر ایک نیا، جدید اور طویل مدتی نگہداشتی )

 ں۔ تازہ ترین معلومات بخوشی پیش کر رہے ہی

اگست کو، ہم تیز تر تعمیراتی عمل کی تیاری میں اگلے اقدامات لے رہے ہیں۔ سائٹ کا زمینی جائزہ   27بروز جمعرات، 

دن لگیں گے۔ ہم اور ہمارے حکومتی پارٹنرز نے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے   10شروع ہو گا اور اس کام میں اندازاً 

 کا ہدف رکھا ہے۔ 2021

معمول کے کاروباری اوقات میں انجام دیا جائے گا۔ قریبی رہائشیوں کے لیے ہمیں کسی خلل  سائٹ کے معائنے کا کام 

کی توقع نہیں ہے؛ تاہم زمینی نمونوں کی جمع آوری کے دوران کچھ گرد کے ذرات اور شور پیدا ہو گا۔ کام تعمیراتی  

زمینی رکاوٹوں کو حفاظت سے ڈھانپا   سائٹ کے تمام اصولوں کے مطابق ہو گا اور جب کام مکمل ہو جائے گا تو تمام

 جائے گا۔ ہم اپنی کمیونٹی، خصوصاً گردونواح کے رہائشیوں کو اپنی پیش رفت سے آگاہ کر رہے ہیں۔

گھر جدید ڈیزائن/تعمیری عمل استعمال کر کے بنایا جائے گا۔ گھر کا جدید ڈیزائن،   LTCبستروں پر مشتمل نیا  320

ر کنٹرول کی صالحیتوں کے بہترین طرزعمل اور رہائشیوں کے رہنے کے حصے  بشمول انفیکشن کی روک تھام او 

مختلف ضروریات اور صالحیتوں کے ساتھ بڑی عمر کے افراد کی صحت اور سالمتی کو فروغ دیں گے۔ اس نئے  

ن  کا عالقہ انتہائی ضروری اضافی طویل مدتی نگہداشت کی صالحیت کا حامل ب Durhamجدید ترین مرکز کے ساتھ، 

 خدمات تک تیز تر رسائی کے قابل ہو گا۔   LTCجائے گا اور کمیونٹی اعلٰی معیار کی 

 8711-576-905اگر آپ کے کوئی مزید سواالت ہوں یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو براہ کرم  

 پر ای میل کریں۔  AjaxLTC@lh.caپر کال کریں یا  34167ایکسٹنشن 

ہیں گے جو ہمارے نظریے یعنی  ہم اس صالحیت میں اضافے کے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ر  

 ۔کے متمنی بہترین صحت  کو پورا کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ ایک نظام

 مخلص،
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