Jerry Coughlan Health & Wellness Centre
ਭਾਈਚਾਰਕ ਅੱਪਡੇ ਟ - ਦਸੰਬਰ 2020
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਰਹਾ ਹੈ!
ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ Jerry Coughlan Health and
Wellness Centre ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵਾਾਂ ਆਧੁਰਨਕ ਕੇਂਦਰ
Jerry Coughlan Health and Wellness Centre, North
Pickering ਦ ਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਦਰਹਾ ਇਿੱਕ ਨ ਾਾਂ, ਚਾਰ ਮੂੰਜ਼ਲਾ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ
ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਦਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਲਈ
ਇਿੱਕੋ ਛਿੱਤ ਹੇਠ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਮੁਹਈ
ਿੱ ਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹੈ।
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦ ਿੱਚ ਦਦਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਾਾਂ, ਇਿੱਕ ਜ਼ਰਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਲੀਦਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ Lakeridge Health ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਾਂ।
ਇਮਾਰਤ ਦ ਚਲੇ ਹੋਰ ਦਕਰਾਏਦਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰੋਿਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ
ਟੈਸਟ, ਲੈ ਬੋਰਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਇਿੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੇ
ਕਲੀਦਨਕ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਿੇ - ਇਹ ਸਭ ਇਿੱਕ ਆਧੁਦਨਕ, ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਹੁੂੰਚਯੋਿ
ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਦਰ ਾਰ ਨੂੰ ਦਧਆਨ ਦ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਿਈ ਸਹਲਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ
ਹੋ ੇਿਾ। ਨ ਾਾਂ ਕੇਂਦਰ Pickering ਦ ਿੱਚ 1690 Dersan Street 'ਤੇ ਸਦਿਤ
ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 2022 ਦੇ ਅਿੱਧ ਤੋਂ ਅੂੰਤ ਤਕ ਖੁਿੱਲ੍ਣਾ ਦਨਯਤ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
North Pickering ਇਿੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੱਧ ਦਰਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਦਜਸ
ਦ ਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਤ ਦਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਲਿਾਤਾਰ ਿੱਧ
ਰਹੀ ਹੈ। ਨ ਾਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਏਕੀਦਕਰ ਤ ਨਮਨਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰੇਿਾ ਜੋ
ਪ੍ਰੇ Durham Region ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ
ਦਸਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਰਦਮਆਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਤਬਦੀਲੀ ਦ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਿਾ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਟੀਮ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ੇਿਾ।

ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਰਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ
ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਦਿਆ। ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਾਂ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਤੀਦ ਧੀਆਾਂ ਦਨਯਦਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਜਾਣਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨੀਕਾਾਂ ਲਈ ਦ ਘਨ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ
ਹੋ ੇਿਾ।
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਚਿੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡਾ ਦ ਕਾਸ ਸਾਿੀ,
NorthWest, ਉਹਨਾਾਂ ਦਜੀਆਾਂ ਦਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੂੰਦਤਮ ਰਪ੍ ਦੇਣ
ਦ ਿੱਚ ਰੁਿੱਦਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦ ਿੱਚ ਆਉਣਿੇ।

ਜਲਦੀ ਆ ਰਰਹਾ ਹੈ - ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਾ ਰ ਦਸੂੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਦ ਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ੇਿੀ, ਦਜਸ ਨਾਲ
ਇਿੱਕ ਲਾਈ ੀਡੀਓ ਫੀਡ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਿੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ
ਕੂੰਮ ਨੂੰ ਅਿੱਿੇ ਿੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕੋ।

ਨ ੇਂ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਦਾ ਅਦਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਸਤ 2020 ਦ ਿੱਚ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ Lakeridge Health ਅਤੇ NorthWest
Healthcare Properties REIT (NorthWest) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਾਂ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦ ਚ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲਾਾਂ ਨਾਲ ਦਮਲ ਕੇ, ਅਦਧਕਾਰਤ ਨੀਹ
ਿੱ ਦਸ਼ਰਕਤ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਦ ਿੱਖ ਦੇ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਸੀ।

ਦਜ ੇਂ-ਦਜ ੇਂ ਇਹ ਦਦਲਚਸਪ੍ ਪ੍ਰੋਜਕ
ੈ ਟ ਅਿੱਿੇ ਧ
ਿੱ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਾਂ ਦਨਯਦਮਤ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਿੇ। ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ Lakeridge Health ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜਾਾਂ
infoJCHWC@lh.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਦ ਿੱਚ ਰਹੋ
WWW.LH.CA infoJCHWC@lh.ca
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