
Jerry Coughlan Health & Wellness Centre 
ஜெரி கூலான் ஆரராக்கியம் மற்றும் சுகநலத்துக்கான நிலலயம் 

சமூகத்துக்கான புதிய தகவல் - டிசம்பர் 2020 

கட்டிடப் பணி ஆரம்பித்து விட்டது! 

ஆவலுடன் மக்களால் எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட Jerry 

Coughlan Health and Wellness Centre (ஜெரி கூலான் 

ஆரராக்கியம் மற்றும் சுகநலத்துக்கான 

நிலலயம்) பற்றிய புதிய தகவலிலன 

உங்களுக்கு வழங்குவதில் நாம் மகிழ்சச்ி 

அலடகிரறாம். 

 

புதிய நவீன துலறநுட்பம் வாய்ந்த 

நிலலயம் 
ஜெரி கூலான் ஆரராக்கியம் மற்றும் 

சுகநலத்துக்கான நிலலயம் நான்கு 

அடுக்குகலளக் ஜகாண்ட ஒரு மாடிக்கட்டிடமாக 

வடக்கு பிக்கறிங் பிரரதசத்தில் புதிதாக எழுந்து 

வருகின்றது. ஜவளிரநாயாளரக்ளுக்கான ஒரு 

மருதத்ுவ மற்றும் சமூக ஆரராக்கிய 

நிலலயமாக இது அலமயும். வளரந்்து வரும் 

எமது பிரரதசத்தில் ஒரர கூலரயின் கீழ் பல 

வலகயான ஆரராக்கிய பராமரிப்புச ்

ரசலவகலள வழங்குவதற்கு ஏற்ற முலறயில் 

இதன் வடிவலமப்பு அலமந்து உள்ளது. 

 

இங்கு ரலக்றிட்ெ் ஆரராக்கிய நிறுவனதத்ின் 

ரசலவகளாக ஒரர நாள் சத்திர சிகிசல்ச 

ஜசயல்முலறகள், அவசரகால பராமரிப்புச ்

சிகிசல்ச நிலலயம் ஆகியவற்றுடன் 

ரவறுவலக மருத்துவ ரசலவகளும் 

வழங்கப்படும். வாடலக ஜசலுத்துரவாராக 

இடம் வகிப்பதற்கு இருக்கும் ரவறு 

நிறுவனங்களின் மூலமாகப் பல வலகயான 

மருதத்ுவ ரநாயறியும் ரசாதலனகள், 

பரிரசாதலனக் கூடச ்ரசலவகள், மருந்தகம் 

மற்றும் லவத்திய ஆரலாசலனயாளரக்ளாகப் 

பணியாற்றும் சிறப்பு மருத்துவரக்ளின் 

சிகிசல்ச நிலலயங்கள் ஆகியன ஏற்பாடு 

ஜசய்யப்படும். இலவ யாவற்லறயும நவீன 

துலறநுட்பக் கட்டலமப்புடன் கூடிய, 

எல்ரலாரும் தடங்கல் இல்லாமல் புகுந்து 

நடமாடக் கூடிய, ரநாயாளர ்மற்றும் 

குடும்பங்களின் ரதலவகலள லமயமாகக் 

ஜகாண்டு அலமக்கப்படும் ஒரு சூழலில்  

ஜபறக்கூடியதாக இருக்கும். இப்புதிய நிலலயம் 

பிக்கறிங் நகரில் 1690 Dersan Street என்ற 

எமது சமூகத்துக்கு உதவி 

வழங்குதல் 
வட பகுதிப் பிக்கறிங் இப்ஜபாழுது 

விலரவாக வளரந்்து வரும் ஒரு 

சமூகமாக மாறியுள்ளது. இங்கு சமூக 

மட்டத்தில் வழங்கப்படும் ஆரராக்கிய 

பராமரிப்புச ்ரசலவகளுக்கான 

ரதலவயும் அதிகரிதத்ு வருகிறது. 

இப்புதிய ரசலவ நிலலயம் 

இலணக்கப்பட்ட பராமரிப்புச ்ரசலவ 

முலறயின் மாதிரி ஒன்லறப் 

பிரதிபலிப்பதாக அலமயும். டூறாம் 

பிரரதசம் அடங்கிலிருந்தும் வருகின்ற 

ரநாயாளரக்ளுக்கு இந்நிலலயம் ஆதார 

உதவி வழங்கும். லவத்தியசாலல, சமூக 

ஆரராக்கிய ரசலவகள் மற்றும் குடும்ப 

லவத்தியர ்ரசலவகள் ஆகியவற்றுக்கு 

இலடயில் சுமுகமான ஒரு முலறயில் 

ரநாயாளரக்ள் இடம் மாறுவதற்கு இந்த 

ஏற்பாடு ஜபரிதும் உதவும். ரநாயாளர ்

மற்றும் ஆரராக்கிய பராமரிப்புக் 

குழுவினர ்ஆகிய இரு பகுதியினரின் 

அனுபவத்லதயும் இது ரமம்படுதத் 

முடியும். 
 

 
 

கட்டிட ரவலல ஆரம்பித்து 

விட்டது  

இந்த நிலலயதத்க்கான கட்டிட ரவலல 

இவ்வாரம் ஆரம்பிதத்ு உள்ளதுடன் 

கனரக வாகன உபகரணங்கள் கட்டிட 

ஸ்தலத்தில் நிலத்லத ரதாண்டி 

எடுப்பதற்கும் மற்றும் 

ரவலலகளுக்குமாக அங்கு வந்துள்ளன. 

கட்டிட ரவலலகள் யாவும் வழக்கமான 

ரவலல ரநரங்களில் நலடஜபற உள்ளன 

என்பதால் சுற்றாடலில் ஜநருங்கி வாழும் 

வதிவாளரக்ளுக்கு மிகக் குலறவான 

வசதியீனம் மட்டும் ஏற்படும். 

 



முகவரியில் எதிரவ்ரும் 2022 வருடத்தின் 

நடுப்பகுதி முதல் இறுதிக்கு  முன்பாக 

மக்களுக்காகத் திறக்கப்படும் என்று 

திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. 
 

 
 

இப்புதிய நிலலயதத்ிற்கான ஜசயல்திட்டங்கள் 

பற்றிய உத்திரயாக பூரவ் அறிவித்தல் 2020 

ஒகஸ்ட்டு மாதம் ஜவளியிடப்பட்டது. 

அத்தருணத்தில் Lakeridge Health நிறுவனமும் 

NorthWest Healthcare Properties REIT (NorthWest) 

நிறுவனமும் இலணந்து, இம்முயற்சியில் 

பங்காளரக்ளாக உள்ள அரச மற்றும் சமூக 

அலமப்புகளுடன் ரசரந்்து இந்நிலலயம் 

எதிரக்ாலத்தில் உருவாக உள்ள ஸ்தலதத்ில் 

நலடஜபற்ற உத்திரயாக பூரவ் அத்திவாரம் 

இடும் லவபவத்தில் கலந்து ஜகாண்டன. 

 
 
 

கட்டிட ரவலல ஆரம்பமாகி உள்ள இந்த 

நிலலலமயில், அபிவிருத்தி ரவலலயில் 

எமது பங்காளராக உள்ள NorthWest 

நிறுவனம் இக்கட்டிடத்தில் 

குடிரயறவுள்ள மற்லறய ஆரராக்கிய 

பராமரிப்பு ஆதார உதவிச ்ரசலவயினர ்

மற்றும் சுகநலம் வழங்குநர ்

ஆகிரயாருடன் குதத்லக ஒப்பந்தங்கலள 

வலரந்து முடிப்பதில் சுறுசுறுப்பாக 

இயங்கி வருகிறது. 

 

விலரவில் வருகிறது – உடன் 

நிகழும் காட்சி ஒளிபரப்பு  
கட்டிட ஸ்தலத்துக்கான மின்சார 

இலணப்பு டிசம்பர ்மாத ஆரம்பத்தில் 

கிலடதத்ு விடும் என்பதனால் அங்கு 

நலடஜபறும் கட்டிட ரவலலகலள 

உடனுக்குடனாக நீங்கள் பாரக்்கக் கூடிய 

முலறயில், உடன்நிகழும் ஒளிபரப்பு 

ஒன்றிலன ஒழுங்கு படுத்த முடியும். 
 

 
 

எல்ரலாரின் ஆரவ்தல்தயும் கவரந்்துள்ள 

இச ்ஜசயல்திட்டம் முன்ரனறிச ்ஜசல்லும் 

காலத்தின் ஜபாழுது, நாங்கள் கிரமமான 

முலறயில் புதிய தகவல்கலள வழங்கி 

வருரவாம். இதுபற்றி ரமலதிக தகவல் 

ஜபறுவதற்கு Lakeridge Health அலமப்பின் 

இலணயத் தளத்துக்குச ்ஜசன்று 

பாருங்கள் அல்லது மின்னஞ்சல் 

அனுப்புங்கள்: முகவரி infoJCHWC@lh.ca. 

 

ஜதாடரப்ிலனப் ரபணுங்கள் 
WWW.LH.CA   infoJCHWC@lh.ca  

 LakeridgeHealth LakeridgeHealth 
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