
Jerry Coughlan સ્વાસ્્ય અન ેસખુાકારી કને્દ્ર 
સમદુાયની નવીનતમ માહિતી – ડિસમે્બર 2020 

બાાંધકામ ચાલ ુછે! 

અમે આપને બિુ-અપેહિત Jerry Coughlan સ્વાસ્્ય અને સુખાકારી 

કેન્દ્ર અાંગે નવીનતમ માહિતી હવષે વાકેફ કરવામાાં પ્રસન્દ્ન છીએ. 

 

નવુાં અત્યાધહુનક કને્દ્ર  

Jerry Coughlan સ્વાસ્્ય અને સુખાકારી કેન્દ્ર એક નવુાં, ચાર માળનુાં 

આઉટપેશન્દ્્સ (બિારના દદીઓ) માટે તબીબી અને સમુદાયનુાં સ્વાસ્્ય 

કેન્દ્ર છે જે North Pickeringમાાં બાાંધવામાાં આવી રહ્ુાં છે. અને તેને 

આપણા વૃહધધ પામતા જતા હવસ્તાર માટે એક જ સ્થળ પર અનેકહવધ 

િારમાળનની સ્વાસ્્ય સાંભાળની સેવાઓને પૂરી પાિવા માટે રચવામાાં 

આવેલુાં છે.      

 

સેવાઓમાાં ડદવસના ભાગમાાં કરાતી શસ્રડિયાની પ્રડિયાઓ, એક 

ઈમજજન્દ્સી કૅર હલલહનક તેમજ અન્દ્ય Lakeridge સ્વાસ્્ય સેવાઓનો 

સમાવેશ થશે. ઈમારતમાાં અન્દ્ય ભાિૂતો નૈદાહનક પરીિણ, લેબૉરેટરીની 

સેવાઓ, એક દવાની દુકાન તેમજ અન્દ્ય સલાિ આપનારા હનષ્ણાત 

િૉલટરોની હલલહનકોની િારમાળ પૂરી પાિશે – જે તમામ અત્યાધુહનક, 

સાંપૂણજપણે દદી અને પાડરવાડરક-કેન્દ્રનાાં માળખામાાં સુગમતાથી પિોંચી 

શકાય એવી રીતે બાાંધકામ કરેલુાં િશે. નવુાં કેન્દ્ર Pickeringમાાં 1690 

Dersan Street ખાતે આવલેુાં િશે તેમજ મધ્યથી લઈને મોિામાાં મોિુાં 

2022 સુધીમાાં ખુલવા માટે સુહનહચચત કરાયેલુાં છે.        

 

 
 

નવા કેન્દ્ર માટેનાાં આયોજનોની ઑગસ્ટ 2020માાં સત્તાવાર રીતે જાિેરાત 

કરવામાાં આવી િતી જયારે Lakeridge િેલ્થ અને NorthWest 

Healthcare Properties REIT (NorthWest)એ સરકાર અને 

સમુદાયના ભાગીદારો સાથે મળીને આહધકાડરક રીતે ભહવષ્યમાાં બનનાર 

સ્થળ પર બાાંધકામની પડરયોજના માટે સમારોિનુાં આયોજન કયુું િતુાં. 

 
 

આપણા સમદુાયન ેસિાય કરવી 

North Pickering એ એવો ઝિપથી વધી રિેલો સમુદાય છે 

જે સમુદાય-આધાડરત સ્વાસ્્ય સાંભાળની સતત વધતી રિેતી 

જરૂડરયાત ધરાવે છે. નવુાં કેન્દ્ર એવા સાંકહલત સાંભાળનાાં નમૂનાની 

હવહશષ્ટતા ધારાવશે જે સમગ્ર Durham િેરમાાંથી દદીઓને 

ખામીરહિતપણે િૉહસ્પટલ અને સમુદાય સ્વાસ્્ય અને િૉલટરની 

સેવાઓમાાં પડરવર્તજત થવા બાબતે રાિતકારી બનાવશે જેનાાંથી 

દદી અને સાંભાળની ટુકિી માટેનો અનુભવ સુદૃઢ બની શકશે.     

 

 
 

બાાંધકામ ચાલ ુછે 

આ અઠવાડિયે બાાંધકામ ખોદકામ અને સ્થળ પરનાાં કામો માટે 

અત્યારે સ્થળ પર રાખવામાાં આવેલ ભારે સાધનસામગ્રી સાથે 

શરૂ કરવામાાં આવયુાં િતુાં. બાાંધકામની તમામ પ્રવૃહત્તઓ સામાન્દ્ય 

કામકાજનાાં કલાકો દરહમયાન કરવામાાં આવશે તેમજ સૌથી 

નજીક વસવાટ કરતા રિેવાસીઓ માટે સૌથી ઓછામાાં ઓછી 

ખલેલ પિોંચાિશે.   

 

બાાંધકામનુાં કામ ચાલુ િોવાથી, આપણા હવકાસના ભાગીદાર 

NorthWest પણ એવા અન્દ્ય સ્વાસ્્ય સાંભાળમાાં સિાયકારક 

બનતી સેવાઓ તેમજ સુખાકારી પ્રદાતાઓ સાથે પટા-કરારોને 

અાંહતમ રૂપ આપવામાાં વયસ્તપણે કામ કરી રહ્ા છે જેઓ 

ઈમારતમાાં વસવાટ કરવાનાાં છે.   

 

ટૂાંક સમયમાાં આવી રહ્ુાં છે – લાઈવ હવડિઓ ફીિ  

સ્થળ પર વીજ પુરવઠો ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાાં ઉપલબ્ધ 

કરાવવામાાં આવશે, જેનાાંથી ઈન્દ્ટરનેટ પર જીવાંત હવડિઓને 

સિમ બનાવાશે જેથી તમે જેમ-જેમ બાાંધકામ ચાલતુાં રિે તેમ-

તેમ તમે તેને જોઈ શકો. 

 



 

 
 

જેમ-જેમ આ આકષજક પડરયોજના આગળ ધપતી જશે તેમ-તેમ 

અમે હનયહમતપણે નવીનતમ માહિતીથી વાકેફ કરતા રિેશુાં. વધુ 

માહિતી માટે, કૃપા કરીને Lakeridge Healthની 

વેબસાઈટની મુલાકાત લો અથવા infoJCHWC@lh.ca પર 

ઈમેઈલ કરો.  

 

 

 

સાંપકજમાાં રિો 
WWW.LH.CA   infoJCHWC@lh.ca  
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